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APRESENTAÇÃO 

A presente Proposta Pedagógica aqui dissertada foi elaborada 

conjuntamente pela Equipe Gestora, Docentes e Comunidade Escolar da Escola 

Classe 510 do Recanto das Emas e tem sido objeto de estudos em nossa 

Unidade de Ensino, em busca da melhoria da qualidade do ensino. Tal proposta 

incentiva de forma construtiva e otimista a expectativa desse grupo em entender 

que a presente concepção tem a intenção de refletir acerca da construção da 

PP, entendido como a própria organização do trabalho pedagógico como um 

todo. 

Como citado por Ilma Passos (2002): “A escola é o lugar de 
concepção, realização e avaliação do seu projeto educativo, uma vez 
que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus 
alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma suas 
responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas 
superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe deem as condições 
necessárias para levá-la adiante. Para tanto, é importante que se 
fortaleçam as relações entre escola e sistema de ensino”. 

 

Portanto, a intenção é deixar claro que as diferenças precisam ser 

respeitadas e que haja uma integração que possibilite ações voltadas à 

superação das barreiras e dificuldades individuais, tornando a EC 510 uma 

instituição educacional que possa solidificar-se como uma irmandade de 

aprendizagem, visto que a dinâmica da realidade atual movimenta-se em direção 

a uma forma positiva de ensinar, a partir da vivência do aluno, para que de fato, 

o currículo escolar tenha sentido real, de pertencimento e coesão com o vivido, 

como afirma Gadotti: 

“Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas 

para o futuro. Projetar significa tentar quebra um estado confortável 

para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar nova 

estabilidade em função de promessa que cada proposta contém de 

estado melhor do que o futuro. Um projeto educativo pode ser tomado 

como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas 

tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus 

atores e autores”. (Gadotti, 1994). 

 

 
Contudo, essa preocupação com o que é próprio da nossa vivência não 

retira nosso olhar da necessidade de atender aos marcos legais a partir, 



principalmente, da Constituição Federal de 1988, e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9496/96), assim como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial 

de Alfabetização e as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º 

Ciclo, elaboradas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Firmados no princípio constitucional de que a “educação é direito de todos” 

(BRASIL, 1988, art. 205), buscamos observar também os Parâmetros 

Curriculares Nacionais definidos pelo Ministério da Educação, o Currículo em 

Movimento dos Anos Iniciais e da Educação Infantil. 

Além disso, nosso projeto considera as diversas diretrizes, 

recomendações, orientações pedagógicas e documentos oficiais expedidos pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aos quais procuramos 

contemplar a fim de que a todos seja assegurado o acesso a uma educação 

pública com qualidade social. 

Nossa proposta encontra-se centralizada no trabalho com turmas de 

Educação Infantil e com turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 

nove anos e, assim sendo, compreendemos a importância destas fases durante 

todo processo de desenvolvimento do ser humano, pois é na infância que inicia 

suas descobertas acerca do mundo e da sociedade que o insere. 

Portanto, a ação proposta pelo que denominamos “510 em ação” Por uma 

educação de qualidade, constitui-se em um sistema coerente redigido por meio 

de um documento ao qual se procura deixar bem claro ao decorrer de seus 

capítulos, um pouco de nossas origens e vivências em 19 anos de história, para 

então realizarmos a leitura das nossas concepções de educação, que se inserem 

principalmente nas propostas de Vygotsky (2003), que relata que o homem se 

produz na e pela linguagem, isto é, na interação com outros sujeitos, que formas 

de pensar são construídas por meio da apropriação do saber da comunidade em 

que está inserido o sujeito. A relação entre homem e mundo é uma relação 

mediada, na qual, entre o homem e o mundo existem elementos que auxiliam a 

atividade humana. Seguimos também Freire (1997), que deixa explícito que a 

sociedade não é um objeto estagnado sem mudança. Pelo contrário, Freire 

afirmava que a sociedade, está em um processo constante de modificação e 

transição. Sendo composta por valores, que fazem a identidade de nosso povo, 

Freire comenta ainda que todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje. 



Temos que saber o que fomos, para saber o que queremos ser. 

Seguiremos em nossa PP, informando acerca da etapa e oferta de 

ensino com a qual trabalhamos e destacando quais as características e 

diferentes configurações dos sujeitos que compõe essa comunidade de 

aprendizagem. Em sequência, analisaremos a organização administrativa e 

pedagógica e de que forma os sujeitos nelas envolvidos conduzem as ações 

pertinentes a cada área. 

Ao prosseguirmos, serão apresentadas concepções sobre a avaliação e 

suas modalidades – das aprendizagens, institucional e externa, e a forma como 

escola tem compreendido e conduzido seus processos avaliativos. Na seção 

seguinte, discorreremos sobre projetos desenvolvidos em parceria com outras 

instituições e alguns outros implantados por políticas públicas específicas, 

alguns dentre os quais constam do calendário oficial da Secretaria de Educação 

e outros do calendário do Ministério da Educação. 

Vale ressaltar que no ano de 2018, a Escola Classe 510 adotou o 2º Ciclo, 

4º e 5º ano, pois faz parte da estrutura escolar das escolas púbicas do Distrito 

Federal, uma vez que o ciclo de aprendizagem é uma possibilidade de 

organização pedagógica que pode melhor atender às diferentes necessidades 

dos diferentes estudantes. Isto porque alguns (ou muitos) necessitam de mais 

tempo e de metodologias diversificadas para alcançar as aprendizagens 

propostas. Fala-se mais dos ciclos de aprendizagem neste presente projeto em 

um capítulo voltado somente para descrevermos qual o objetivo e expectativas 

sobre a implantação dos ciclos de aprendizagem nas escolas públicas do DF. 

Apresentaremos ainda um capítulo abordando as instituições escolares, 

compreendidas como organizações internas, constituídas para desenvolver 

diferentes ações de apoio, fiscalização, prevenção e implantação de projetos, 

em consonância com as diretrizes que implementam a Gestão Democrática 



Finalmente, seguem as ações e projetos, os quais foram formulados para 

atender as demandas e aspirações dessa comunidade e por meio das quais 

expressamos somente uma parte do que é de fato realizado ao longo de todo 

ano letivo, visto que trabalhamos na perspectiva da construção, e sempre com 

Freire (1997), “do inacabamento”. 

 
 

1. HISTÓRICO 
 
 
1.1 Historicidade 
 
 

A história da Escola Classe 510 é uma narrativa que se desenvolve a 

partir da própria história da comunidade, que foi formada em sua maioria por 

famílias oriundas de diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal e 

que no final dos anos 90 ainda não possuíam moradia própria. Sendo assim, 

parte da quadra 508 e até a quadra 511 foram destinadas pelo governo da 

época para recebimento e alocação dessas famílias, que de forma positiva e 

com muita luta foram marcando os lotes recebidos e construindo suas casas. 

Em pouco mais de um ano, a área exterior das quadras 508 até 511 

ganhava vida, com muitas pessoas transitando, construções e pavimentação 

em andamento, a cidade crescendo e a expectativa de um futuro melhor a 

pairar sobre homens e mulheres que chegaram ao DF vindo de longe e outros 

já residentes aqui. 

Com a criação dessas novas quadras, muita coisa precisava ser 

realizada e a partir de um levantamento estatístico feito no final de 2000, 

detectou-se a necessidade de uma escola na comunidade, pois a Diretoria 

Regional de Ensino¹ não teria como atender a grande demanda de crianças 

para o ano letivo de 2001 nas Instituições Educacionais já em funcionamento, 

sendo então criado o Centro de Ensino Fundamental 510 do Recanto das 

Emas. 

Em fevereiro de 2001 quando o CEF 510 estava em fase final de 

construção, a SEEDF contratou professores, formou a equipe gestora, 

contratou funcionários da limpeza, cozinha, matriculou os alunos e enquanto 

 

1 Nomenclatura utilizada na época para designar a Coordenação Regional de Ensino. 



 

aguardávamos o término da construção nos meses de fevereiro e março, os 

professores coordenavam no CEI 304 e aguardavam o dia de receber os 

educandos, quando em 09 de abril de 2001, as aulas foram iniciadas. 

Essa Instituição Educacional edificada em área de recente loteamento, 

com infraestrutura habitacional precária, formada por uma comunidade carente 

e com altos índices de violência, foi criada provisoriamente de madeirite, 

cercada com arames lisos e constando as seguintes dependências: 

 20 salas de aulas; 

 08 banheiros femininos; 

 08 banheiros masculinos; 

 01 banheiro para pessoas com deficiência; 

 01 sala de servidores; 

 01 cantina; 

 01 sala de professores com dois banheiros. 

Iniciavam-se então, as atividades do Centro de Ensino Fundamental 

510, que mesmo em estrutura improvisada logo se tornou ponto de referência 

para várias iniciativas da comunidade que até então, não contava com nenhum 

espaço para desenvolver atividades culturais ou de lazer. Assim, além do 

funcionamento como instituição escolar, o CEF 510 passou a ceder seu espaço 

para realização de reuniões da Associação de Moradores, de diferentes grupos 

religiosos, grupos de capoeira, alfabetização de adultos, dentre outras ações 

que se realizam ainda hoje, sendo um espaço cultural e de apoio a comunidade 

local. 

Um dos marcos da história do CEF 510 foi a criação de sua bandeira no 

ano de 2004. A partir da sugestão de criar um símbolo que representasse 

nossa escola, foi lançado um concurso de desenho entre os estudantes. Dentre 

os desenhos apresentados, obteve maior número de votos o trabalho do aluno 

Dennes Silva Rocha de Sousa da 3ª série, turma “B”. A professora Abkeila Dias 

da Silva finalizou a arte para que pudesse ser impressa, e no dia 19 de 

novembro de 2004, durante a hora cívica, a bandeira do Centro de Ensino 

Fundamental 510 foi apresentada a toda a comunidade escolar e desde então, 

está sempre presente em nossas comemorações e eventos cívicos. 

Na medida em que crescia a comunidade nos arredores da escola, 

aumentava a demanda por vagas, especialmente na Educação Infantil. Dessa 



 

forma, a partir do ano de 2005, o CEF 510 passou a funcionar com uma 

estrutura física ampliada, o que possibilitou nos anos subsequentes o 

atendimento de um número maior de alunos e implantação de Serviços de 

Apoio e de programas do governo local e federal como Educação Integral e 

Mais Educação. 

No citado ano, a estrutura da escola foi alterada e passou a constar de:  

• 23 salas de aula; 

• 01 sala para atender os projetos da Educação Integral; 

• 11 banheiros femininos; 

• 11 banheiros masculinos; 

• 01 banheiro adaptado para alunos com deficiência; 

• 01 sala de servidores; 

• 01 cantina; 

• 01 sala de professores com 02 banheiros; 

• 01 secretaria; 

• 01 sala de Direção (utilizada por diretor, vice – diretor, assistente 

pedagógico e administrativo e coordenadores); 

• 01 sala de leitura (utilizada como Sala de Recursos, Serviço de 

Orientação Educacional – SOE, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem); 

• 01 guarita. 

 
1.2 Estrutura física atual 
 
 

Mesmo com a ampliação da estrutura física, a escola ainda funcionava 

há dez anos em construção provisória de madeirite, situação que perdurou até 

o ano de 2011, no qual foi concluída a construção do CEF 511 em área 

próxima ao CEF 510, o que permitiu a mudança no dia 09 de setembro do 

mesmo ano para uma escola com estrutura definitiva, permitindo, assim, 

melhorias no acolhimento dos estudantes e no desenvolvimento das atividades. 

Passamos então a usar a identificação da escola como Escola Classe 510, 

situada na Quadra 511 conjunto 11 EPC 02, CEP 72.660-333 - Recanto das 

Emas – Distrito Federal, próximo ao Terminal Rodoviário do Recanto das 

Emas. 



 

Dessa forma, neste ano de 2020, a EC 510 encontra-se 

em funcionamento com a seguinte estrutura: 

• 20 salas de aula – sendo 18 com turmas regulares e 02 destinadas à 

Educação Especial; 

• 01 Laboratório de Artes – que foi transformada em uma brinquedoteca 

devido ao atendimento de crianças a partir dos 4 anos; 

• 01 Laboratório de Ciências – utilizado como sala de aula pela turma de 

1º período; 

• 02 salas de Recuperação Paralela – sendo 01 utilizada como sala da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e 01 como sala de vídeo; 

• 01 Biblioteca – utilizada para este fim e ainda como sala de reuniões e 

atividades diversificadas, bem como atendimento aos alunos da educação 

integral de 4º ano; 

• 01 Laboratório de Informática – Utilizada pela Educação Integral com os 

alunos de 3º ano como refeitório e para realização de atividades do projeto; 

• 01 Secretaria; 

• 01 Sala de Direção; 

• 01 Sala de Apoio à direção; 

• 01 Sala do Serviço de Orientação Educacional; 

• 01 Sala de professores com copa; 

• 01 Reprografia; 

• 01 Sala de Coordenação Pedagógica – utilizada para atividades diversas 

da Equipe de Coordenadores, atendimento aos professores e Conselhos de 

Classe; 

• 01 Sala de Atendimento Educacional Especializado; 

• 01 Almoxarifado – que funciona como sala da coordenação da Educação 

Integral; 

• 01 Cozinha com depósito de gêneros alimentícios; 

• 01 Sala de servidores com banheiro, área de serviço e depósito de 

material de limpeza; 

• 01 Hall com dois banheiros para servidores; 

  



 

• 02 banheiros PNE² – inadequados para o uso pela falta de trocadores 

(um dos banheiros foi adaptado de forma improvisada para atendimento 

específico); 

• 02 banheiros femininos com 05 cabines; 

• 02 banheiros masculinos com 05 cabines e 03 mictórios; 

• 02 Depósitos – sendo 01 de Materiais Pedagógicos e 01 para depósito 

de materiais esportivos; 

• 01 quadra de esportes oficial coberta; 

• 01 estacionamento com vagas privativas; 

• Pátios; 

• 01 parquinho; 

É certo que a partir do funcionamento da escola nas dependências da 

EC 510, é que foram percebidas melhoras significativas nas condições de 

trabalho dos profissionais da UE e no ambiente escolar como um todo, tanto 

nas acomodações das salas de aulas como nos espaços para desenvolvimento 

de atividades esportivas e de lazer. 

Entretanto, ressaltamos que no projeto da escola não foi contemplado 

uma sala específica para a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, 

sendo ocupada no momento, uma das salas de recuperação paralela, 

observamos também a falta de uma bancada própria para trocas no banheiro 

PNE, para atendimento aos ANEE’s que necessitam desse recurso. 

Outras necessidades que também foram percebidas, dizem respeito aos 

espaços existentes entre as barreiras de proteção do mezanino, o que poderia 

ocasionar acidentes principalmente entre as crianças menores, vazamentos de 

água acima das luminárias, ausência de grades de proteção nas janelas do 

andar superior e de alambrado no perímetro do parquinho. Todavia, essas 

adequações foram providenciadas com o intuito de garantir a segurança dos 

estudantes, profissionais e pais presentes em nossa escola. 

2 Banheiro PNE é o nome utilizado no projeto da escola para designar “sanitário acessível”, de acordo com 

a NBR 9050 (ABNT, 2004). Convém lembrar que no meio educacional não são utilizadas a referências 

“portador de deficiência ou pessoa portadora de deficiência” . De acordo com o Decreto nº 6.949/2009 

que regulamenta no Brasil a Convenção sobre o Direto das Pessoas com Deficiência da Organização das 

Nações Unidas - ONU, a referência deve ser pessoa com deficiência . No caso de estudantes, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), alude ao termo 

“aluno com necessidade educacional especial - ANEE” 

 



 

Considerando as observações feitas, ressaltamos ainda dois pontos de 

fundamental importância e que não foram contemplados na construção dessa 

escola, os quais sejam: um auditório para acomodação da comunidade escolar 

em ocasiões específicas e no uso cotidiano, quando podem ser reunidas mais 

de uma turma para projetos de contação de histórias, apresentação de filmes, 

peças teatrais, performances musicais, dentre outras possibilidades que 

requisitem esse espaço. 

Outra necessidade urgente, que foi sanada, após inúmeros pedidos e 

intervenções da SEEDF junto aos órgãos competentes era a instalação 

definitiva da rede de energia elétrica, que funcionava de forma provisória e com 

isso acarretava prejuízos ao funcionamento adequado de equipamentos 

eletrônicos como computadores, impressoras, fotocopiadoras, freezer, 

máquinas de limpeza, aparelhos de som, televisores, DVD's, como também 

causava perda de lâmpadas e levava a escola a recusar propostas de eventos 

que tenham equipamentos ligados à energia, visto que havia risco de curto-

circuito. De forma concreta, em outubro de 2011 essa situação inviabilizou a 

festa das crianças, na qual a escola por meio dos recursos da festa junina 

investiu no aluguel de vários brinquedos infláveis, que ficaram inutilizados por 

sobrecarga da rede provisória. 

 

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
 

2.1 Característica Social, Econômica e Cultural da Comunidade 

 

A partir da observação contínua e avaliação das atividades propostas, 

procuramos a cada ano refletir acerca de quais desafios foram superados, 

quais necessitam de reformulação e ainda quais as novas demandas, de 

acordo com o processo vivido. 

No que se refere ao triênio 2011- 2012 – 2013, consideramos como um 

dos maiores objetivos alcançados foi a mudança para o edifício permanente, 

pois após longos anos de espera, foi possível observar com clareza a melhoria 

na qualidade de vida dos profissionais da educação e dos alunos. É possível 

observar que a mudança para outra escola reflete em aumento da autoestima, 

maior oferta de atividades diversificadas e de espaços para leitura, 



 

brincadeiras, lazer e recepção da comunidade. 

No dia 11 de abril de 2013, foi publicada a portaria nº 98 de 10 de abril 

de 2013 que transformou o Centro de Ensino Fundamental 510 do Recanto das 

Emas em Escola Classe 510 do Recanto das Emas. 

Para o triênio de 2014 – 2015 – 2016 percebeu-se como grande desafio 

a consolidação da gestão democrática nesta Unidade de Ensino, de modo que 

a participação da comunidade foi efetiva nas decisões e acompanhamento 

desta, de forma que a comunidade se perceba coparticipante do processo 

educacional e assim, possa e queira se envolver no cotidiano escolar. 

Entretanto, permanecem vários desafios já mencionados em PP's de 

anos anteriores como: a superação dos índices de reprovação por faltas 

injustificadas, maior participação familiar na vida escolar dos educandos, 

melhoria no desempenho em avaliações externas, por exemplo. A esses 

desafios somam-se as necessidades de melhorar significativamente as 

aprendizagens dos estudantes em relação às habilidades de leitura, escrita, 

interpretação de textos e resolução de situações problemas, em uma 

perspectiva de letramento, com aprendizagens significativas, onde cada 

estudante se perceba como um ser pensante, ou seja é preciso desenvolver o 

pensamento, buscando assim, progressos significativos do desenvolvimento do 

educando e este por vez, interfira nas avaliações externas a qual somos 

submetidos a fim de alcançar e/ou superar os índices previstos no IDEB (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica) proposto para esta Instituição. 

Além desses objetivos, próprios da esfera pedagógica, a EC 510 tem 

encontrado ao longo de sua trajetória muitos desafios a vencer na formação 

para cidadania e na conscientização da comunidade escolar quanto à sua 

capacidade de compreensão da realidade existente com vistas à superação 

das mais diversas dificuldades sociais. 

Outro desafio encontrado na realidade da nossa escola, desde 2015, é o 

atendimento às crianças que residem nos condomínios e residências próximas 

ao Santo Antônio do Descoberto, na região das Águas Quentes, estes alunos 

são matriculados em nossa escola por não haver vagas suficientes próximo de 

suas residências, o trajeto até escola é feito por meio do transporte escolar. 

Estas crianças precisam sair cedo de suas casas, chegam à escola já com 

fome, cansadas e muitas vezes com sono, o que reflete em uma agitação e 



 

indisciplina dentro de sala de aula interferindo no desenvolvimento da 

aprendizagem destes educandos. Leva também a uma situação de mau 

acompanhamento das famílias na vida escolar destas crianças, pois não 

conseguem comparecer à escola quando solicitado pelo fato da distância, a 

maioria necessita de transporte público e para chegar à escola precisam pegar 

mais de dois ônibus. 

Nesse sentido, a partir da observação, escuta sensível e trato com 

muitas situações que envolvem essa comunidade de aprendizagem, tem sido 

possível verificar que muitos dos problemas encontrados têm sua origem em 

várias demandas sociais com as quais temos lidado diariamente, e que em 

alguns momentos, dificultam o curso do processo de escolarização, o que não 

significa dizer que o inviabiliza. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Dentre essas demandas, encontramos no histórico da comunidade 

muitas referências à violência, desemprego, baixa escolarização, motivos não 

determinantes, mas que podem estar ocasionando o pouco envolvimento com 

a vida escolar das crianças e adolescentes matriculados nessa UE. 

Em vários momentos, observamos a estreita relação dos fatores 

descritos acima com o baixo rendimento de muitos alunos e com muitas das 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação, que acompanham no 

dia a dia as necessidades de apoio ao desenvolvimento das crianças dentro e 

fora da escola. 

Por essa razão, nossos objetivos procuram contemplar as necessidades 

que surgem da função social da escola como agência promotora de 

desenvolvimento biopsicossocial, tendo em vista que encontramos na prática 

pedagógica dificuldades que se colocam além da relação de ensino e 

aprendizagem. 

 

2.2 Etapas e Ofertas de Ensino 

 

A Escola Classe 510 é uma escola que ao longo de seus 19 anos 

atendeu as primeiras etapas do Ensino Fundamental, a Educação Infantil e os 

Anos Iniciais, entretanto, nos últimos anos, acolheu somente crianças da 

segunda etapa e, voltou no ano de 2017 a atender crianças da Educação 

Infantil que é de matrícula obrigatória a partir dos quatro anos de idade. Desse 

modo o educando ingressa a partir do 1º período da Educação Infantil e cursa 

até o 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, de onde segue para a terceira 

e última etapa do Ensino Fundamental, os Anos Finais, que no caso dos 

nossos alunos, deverá ser concluída em outra Instituição Educacional, pela 

qual são conhecidas como escola de sequência, onde é feito um trabalho em 

conjunto com vistas a adaptação dos educandos para esta nova etapa de sua 

educação. 

De acordo com a LDB, perpassam as etapas da Educação Básica quatro 

modalidades de ensino: a educação especial, educação do campo, educação 

profissional e educação de jovens e adultos. Em nossa escola atendemos a 

modalidade educação inclusiva, que oferece o Atendimento Educacional 

Especializado para todos os alunos que fazem jus a esse direito. 



 

Quanto à oferta de ensino, a EC 510 abrange 5 turmas da educação 

infantil, sendo 1 do 1º período e 4 do 2° período, e 32 turmas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental de 9 anos, a saber: 7 turmas de 1º ano, 7 turmas de 2º 

ano, 7 turmas de 3º ano que compõem o Bloco Inicial de Alfabetização, 5 

turmas de 4º ano e 6 turmas de 5º ano e 4 turmas de Classes Especiais. Desse 

quantitativo, a escola apresenta nove turmas de integração inversa, do 1º ao 5º 

ano, e duas turmas reduzidas, de 2º e 3º ano. 

Para atendimento desse público e de outros segmentos da comunidade 

escolar, a UE tem trabalhado os projetos assinalados pela PP e as outras 

atividades surgidas ao longo do ano, por meio do planejamento de ações 

específicas e participação coletiva para atendimento da demanda a ser 

respondida. 

O planejamento inclui a leitura cuidadosa dos documentos oficiais e 

aporte teórico para conhecimento e levantamento das ações necessárias. Em 

primeiro plano, essa ação ocorre no âmbito da equipe de Direção e em 

seguida, levada ao grupo de profissionais da educação para discussão e 

distribuição das competências cabíveis a cada área. De forma geral, as ações 

são discutidas nos espaços da coordenação coletiva, especificamente às 

quartas-feiras, ou em dias diferentes, conforme a necessidade. 

Embora não sejam encontradas grandes dificuldades no processo de 

planejamento e distribuição das atividades dos projetos, percebemos a 

necessidade de maior participação dos pais e educandos. Observamos que 

muitos pais ou responsáveis comparecem somente às reuniões bimestrais e 

em alguns casos, não são conhecidos e nem conhecem o (a) professor (a) de 

seus filhos. 

Quanto aos discentes, percebemos a necessidade de envolvê-los mais 

nas discussões ocorridas antes e durante o período de execução dos projetos 

para que sintam mais encorajados a contribuírem com opiniões e ideias, 

promovendo o protagonismo infantil. Por essa razão, temos procurado ampliar 

a participação desses segmentos por meio das atividades dos Dias Temáticos, 

durante os processos avaliativos internos realizados pela UE e na realização 

de projetos específicos que envolvem maior participação da família. 

Nesse sentido, ao procurarmos envolver toda comunidade no 

desenvolvimento das ações previstas no PPP, temos também como meta a 



 

superação de índices importantes que retratam os resultados alcançados por 

meio do trabalho efetivado durante o ano. Por meio do levantamento e 

comparação de dados, buscamos observar o aumento gradual no nosso Índice 

de Desenvolvimento da educação Básica – IDEB e nos índices de aprovação, 

conforme ilustra os dados da tabela a seguir, disponíveis no site do MEC e da 

SEDF: 
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Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

 

Pelos dados registrados acima, observamos que nossa escola teve um 

pequeno decréscimo do primeiro para o segundo ano de utilização do IDEB 

como parâmetro avaliativo externo, porém no ano de 2009, houve um 

crescimento de um ponto na média, sendo esse índice mantido no ano de 

2011. Já no ano de 2013 percebe-se que a meta foi ultrapassada, o que nos 

leva a concluir que as estratégias utilizadas foram eficientes. Para 2015, 

observa-se um decréscimo no alcance da meta projetada, diante deste 

resultado a escola foi inclusa no programa do Projeto do Pulo do Gato, no ano 

de 2016. Nosso desafio passou a ser o de ultrapassar o índice de 5,2 da 

avaliação proposta, o que nos levou a empenhar esforços diversificados no 

sentido de alcançar a meta projetada para a instituição que apresentou um 

índice satisfatório no alcance da meta projetada para 2017. Agora, aguardamos 

os resultados seguintes que ainda não foram divulgados pelo Ideb. 

Outra ação que tem sido feita é a estruturação de projetos que 

corroboram para o desenvolvimento do educando, principalmente no que se 

refere à leitura e interpretação textual e raciocínio lógico matemático, pois 

entende-se que tais frentes são primordiais para a compreensão dos conteúdos 

trabalhados, o desenvolvimento de habilidades próprias e ainda o alcance dos 



 

objetivos propostos no Currículo em Movimento, 2ª edição. 

Uma das ações que temos empreendido nesse sentido é de diminuir a 

evasão escolar por faltas injustificadas. Embora haja um decréscimo 

significativo nos índices de evasão escolar da EC 510, percebemos que ainda 

há muito o que fazer na conscientização das famílias de nossa comunidade no 

sentido de priorizar a educação das crianças de anos iniciais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por esse motivo, reduzir a evasão tem se configurado como um dos 

objetivos para essa instituição e desde já, vários segmentos da escola 

executam ações preventivas e interventivas nos casos de evasão, como as 

visitas feitas nas casas dos estudantes faltosos e ampliação da parceria com 

Conselho Tutelar, que tem sido acionado sempre que é registrado um número 

de faltas em que o professor percebe prejuízos na aprendizagem e dificuldades 

por parte do aluno em acompanhar as atividades escolares de forma geral. 

 

3. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 
 

3.1 Papel da escola 
 

Nos últimos anos, o papel da escola mudou muito. Antes restrita ao 

ensino de matemática, português, geografia e demais disciplinas, agora ela 

também exerce grande importância no desenvolvimento social, envolvendo no 

processo de aprendizagem uma série de questões culturais, cognitivas, 

afetivas e históricas. 



 

Neste contexto, a fim de criar cidadãos conscientes, responsáveis e 

atuantes na sociedade, a escola precisa exercer sua função social, colocando 

em prática ações que possam melhorar a vida da comunidade no entorno das 

instituições de ensino e motivar os estudantes a trabalhar em prol do coletivo e 

de boas causas. 

A escola, enquanto espaço de desenvolvimento e aprendizagem, 

envolve todas as experiências contempladas no processo de educar, 

considerando tudo como significativo: aspectos culturais, cognitivos, afetivos, 

sociais e históricos, os quais estão inseridos nas interações e relações entre os 

diferentes segmentos presentes na escola. Assegurar o direito à educação 

escolar em igualdade de condições de entrada e permanência pela oferta de 

ensino público e gratuito e de qualidade em todos os níveis de ensino, é um 

dos maiores desafios da educação atual, mesmo que tais questões já sejam 

amparadas pela Lei 9.394/90 que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional – LDB (BRASIL, 1996). 

A escola tem papel de ser produtora de alunos conscientes e 

humanizados, assim, a Escola Classe 510 vê cada aluno como um ser único, 

com seu próprio ritmo de aprendizagem, respeitando sempre as experiências 

vividas anteriormente e exteriormente à escola. Esperamos então, que nossa 

escola seja um ambiente de troca dessas experiências entre todos que as 

compõem, sendo um resultado de processos sociais e pessoais. 

 

3.2 Missão 

 

A Escola Classe 510 do Recanto das Emas tem como missão 

proporcionar aos alunos um ensino de qualidade levando-os aos 

conhecimentos, atitudes e habilidades capazes de lhes proporcionar condições 

para o exercício da cidadania que possibilite resgatar e valorizar a comunidade. 

Busca desenvolver a análise crítica para reflexão sobre a realidade em 

que vivem e fazê-los entender a necessidade de dar continuidade aos estudos 

como forma de pensar o presente e construir o futuro, cumprindo seus deveres 

e usufruindo seus direitos de forma responsável e consciente. 

Procura assegurar a todas as crianças um tempo/espaço ressignificado 

de convivência escolar e oportunidades concretas de aprender, a alfabetização 



 

e o letramento, e o desenvolvimento das diversas formas de expressão 

incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, da Literatura e demais artes, 

assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da 

Geografia. 

Assim sendo, a E.C. 510 mantém a mesma missão defendida pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal na atual Orientação Pedagógica 

para o PPP, e tão bem explícita no PPP Carlos Mota, base para o trabalho 

realizado por esta Instituição de Ensino. 

 

4 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

4.1 Gestão Democrática 

 

O sistema de organização escolar da EC 510, por sua inserção no 

sistema público de ensino, pauta-se nas diretrizes gerais previstas na 

legislação brasileira e do Distrito Federal para a organização e gestão 

organizacional, mas também incorpora aspectos próprios de funcionamento e 

de integração dos diferentes serviços para otimização da dinâmica própria 

inerente a cada comunidade escolar. 

No Distrito Federal, a Lei n° 4751/2012 estabelece a gestão democrática 

nas escolas públicas do DF e versa detalhadamente sobre a composição e 

atribuições de cada segmento na gestão das escolas e no sistema de ensino. 

Dessa forma, a partir de agosto de 2012: “a lei garante eleições diretas para 

diretores, mais autonomia pedagógica e a criação/reorganização de diversas 

instâncias coletivas representativas dos diversos segmentos da comunidade 

escolar e da sociedade civil organizada” (SEDF, p.12). 

Dessa forma, não apenas a gestão local ficará responsável pela tomada 

de decisões, mas espera-se um maior envolvimento entre diferentes instâncias 

representativas na resolução de questões consideradas importantes para todo 

grupo. De acordo com a legislação, compõe a gestão democrática: 

 A Conferência Distrital de Educação; 

 O Conselho de Educação do Distrito Federal; 

 A Assembleia Geral Escolar; 

 O Conselho Escolar; 



 

 O Conselho de Classe, e, 

 O Grêmio Estudantil. 

 

Sendo assim, no que se refere a um modelo representativo da gestão 

local, concordamos com Paro (1996), quando assinala que as estruturas 

embasadas na gestão democrática e participativa podem ser representadas por 

um modelo de organograma básico retratado de forma circular, que traz a ideia 

de integração entre as partes, ao contrário do organograma em desenho 

geométrico, que tem como objetivo destacar a relação hierarquizada entre os 

setores. 

 

4.2 Transversalidade 

 

A Escola Classe 510 considera os valores de honestidade, 

responsabilidade, lealdade, justiça, humor, solidariedade, humanidade, 

disponibilidade, empenho, coerência, amor, respeito, amizade e paciência 

indispensáveis ao nosso crescimento contínuo. 

Também tem como ideia a defesa de uma escola que priorize a 

educação e as visões de mundo em consonância com os ideais e princípios da 

democracia. O trabalho com valores na educação não deve ocorrer dissociado 

dos conteúdos da própria escola que estão bem definidos em nossa proposta 

pedagógica, ou seja, sem perder de vista, deixando em “segundo plano”, a 

transmissão - assimilação do conhecimento científico que deve ser a 

preocupação e tarefa central do trabalho escolar. Vários autores brasileiros, 

consagrados na área de educação no Brasil, como Dermeval Saviani, José 

Carlos Libâneo, Paulo Freire entre outros mostram sua preocupação com a 

palavra “valor” na educação. 

 

“A compreensão da natureza da educação enquanto 

trabalho não material, cujo produto não se separa do ato de 

produção nos permite situar a especificidade da educação 

como referida aos conhecimentos, ideais, conceitos, 

valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de 

elementos necessários à formação da humanidade em cada 

indivíduo singular.” (SAVIANI, 1984, p.14). 



 

 

Acreditamos também que: 

 As potencialidades do educando devem ser desenvolvidas; 

 Devemos formar cidadãos integrados na sociedade; 

 Uma escola deve ser limpa, sadia e em bom estado; 

 A construção de uma sociedade mais justa depende de nossa atuação 

individual e coletiva; 

 A satisfação, a tranquilidade e o entusiasmo dos professores e 

funcionários ajudam a construir a escola de qualidade; 

 Temos muito a aprender. 

A partir dos pressupostos da gestão democrática, contidos em nossos 

objetivos institucionais e na missão da EC 510, objetivamos dentro de um 

espaço de cinco anos: 

 Consolidar a construção de uma comunidade de aprendizagem 

democrática e participativa; 

 Incluir a participação discente nos processos avaliativos e decisórios, 

observada a pertinência e capacidade de avaliação envolvida; 

 Ampliar a participação dos pais e responsáveis no cotidiano escolar; 

 Fortalecer as parcerias já firmadas com diferentes segmentos da 

comunidade e conquistar novos colaboradores para a escola; 

 Aumentar a qualidade no ensino e na aprendizagem; 

 Aproximar o índice de evasão escolar próximo a zero e de promoção 

próximo a 100%. 

 

4.3 Ciclos de Aprendizagem 

 

A proposta de ampliação do tempo da segunda etapa da Educação 

Básica de 8 para 9 anos, é uma realidade presente nas escolas do Distrito 

Federal desde o ano de 2005 e de acordo como PPP/SEDF (2012), foi 

regulamentada nacionalmente, somente em 2010, conforme Resolução nº 7, 

de 14 de dezembro de 2010. Na EC 510, assim como em todo DF, o ensino 

fundamental de 9 anos, tem como fase inicial o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA), que compreende do 1º ao 3º ano, sendo este já institucionalizado e 

compreendido por toda a comunidade escolar. 



 

No entanto no ano de 2013, foi ampliada aos 4º e 5º anos a 

aprendizagem em ciclos. Os Ciclos de Aprendizagem são uma organização do 

tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de 

aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização 

de pedagogias diferenciadas sustentadas no trabalho coletivo, na avaliação 

diagnóstica, formativa e processual que garantam as aprendizagens e a 

progressão de todos os estudantes matriculados nas unidades escolares. 

A adoção das aprendizagens em ciclos para o 4º e 5º anos, até o ano de 

2017, ainda era optativa, cabendo às escolas decidir se iriam aderir ou não 

esta proposta de trabalho. Diante desta possibilidade e após reuniões de 

discussão, concluiu-se que a Escola Classe 510 não teria o segundo ciclo, ou 

seja, os 4º e 5º anos funcionariam de modo totalmente independente, por 

acreditarem que as especificações de cada ano necessitavam serem mantidas, 

principalmente no que tange a retenção de alunos ao final do 4º ano. A partir 

de 2018, esta proposta não é mais optativa, passando então as escolas a 

funcionarem com o segundo ciclo. 

Entendemos a necessidade de difundir um olhar diferenciado frente às 

aprendizagens, cabendo à escola organizar-se de tal forma que favoreça o 

desenvolvimento do aluno, assim sendo, a EC 510 tem como proposta desde o 

ano de 2018 seguir as recomendações das Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 2º ciclo, assim sendo, o planejamento pedagógico 

estará alicerçado no olhar diferenciado e individualizado para cada estudante, 

cabendo à escola reorganizar seu espaço e tempo, a fim de proporcionar ao 

estudante a aprendizagem proposta. 

A proposta de trabalho com as diferentes áreas do conhecimento deve 

considerar uma ação didática e pedagógica sustentada nos eixos estruturantes 

(cidadania, diversidade, sustentabilidade e aprendizagens) e nos eixos 

integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade), de forma interdisciplinar 

e contextualizada, ou seja, fazendo a articulação entre os componentes, sem 

desconsiderar as especificidades de cada um, indo ao encontro do que é 

significativo para o estudante. 

Para que isso aconteça, a escola vale-se do uso de estratégias 

pedagógicas desenvolvidas para as aprendizagens em ciclos, a saber: 

reagrupamento intraclasse e interclasse, projeto interventivo e o uso de 



 

sequências didáticas, por compreender que tais organizações oportunizam os 

estudantes a experimentar diversas maneiras de desenvolver a aprendizagem, 

principalmente por permitir a troca de experiências entre os educandos e o 

desenvolvimento do pensar, a reflexão de onde se quer chegar. 

 
“Organizar o trabalho pedagógico por meio de diferentes 
modalidades, como sequências e projetos didáticos, 
proporciona variadas oportunidades de aprendizagem, o que 
ode ser um ganho significativo na formação dos estudantes 
(NERY, 2007). In Diretrizes Pedagógicas para Organização 
Escolar do 2º Ciclo. p.45 

 

Ao organizar os Ciclos de Aprendizagens nas Unidades Escolares são 

apontados os seguintes princípios que fundamentarão o fazer didático e 

pedagógico no cotidiano da escola: formação continuada, projetos 

pedagógicos, avaliação formativa, diagnóstica e processual e o processo 

aprendizagem- ensino-aprendizagem organizado a partir das áreas do 

conhecimento. Tendo em vista a especificidade dessa fase do Ensino 

Fundamental, a enturmação para 2020 permanecerá como é atualmente, ou 

seja, de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

Além das ações voltadas para o BIA, outros projetos dão continuidade 

ao processo de letramento no 4º e 5º ano, com vistas à redução dos 

percentuais de estudantes reprovados, garantindo a permanência na escola 

com qualidade no ensino e na aprendizagem. 

De acordo com o PPP/SEDF (2012): 

“Uma escola de qualidade tem em sua concepção uma 

educação voltada para os direitos humanos. Esses direitos 

podem ser assim entendidos: não basta garantir tempo 

ampliado de escolarização para crianças e adolescentes, é 

preciso assegurar a todos um tempo/espaço ressignificado de 

convivência escolar e oportunidades concretas de aprender, 

pautadas no sucesso acadêmico e no reconhecimento e na 

valorização da diversidade.” (SEDF p. 64) 

 

Sendo assim, compreendemos a extensão de nossa responsabilidade e 

consoante aos valores que defendemos, temos consciência da que 

necessidade de cada etapa dos ciclos de aprendizagem. Daremos ênfase ao 



 

nosso empenho, coerência, disponibilidade, respeito, amor e paciência, pois os 

mesmos são imprescindíveis para que os educandos alcancem pleno sucesso 

ao longo de sua jornada acadêmica. 

 

4.4 Sujeitos do processo educativo 

 

Em acordo com o PPP da SEDF (2012, p. 26), defendemos a ideia de 

que o trabalho educativo tem uma grande importância e abrange diferentes 

pessoas que atuam em vários setores da sociedade, numa esfera ampla e 

complexa, muito além do que é possível visualizar no âmbito da escola. 

Entretanto, merecem destaque por seu protagonismo os profissionais da 

educação, o estudante e o conjunto da comunidade educativa, devido a sua 

ação direta em meio aos desafios e objetivos vivenciados no cotidiano da 

escola. 

 

4.5 Desenvolvimento integral dos estudantes 

 

Em nossa escola, entendemos como sujeito primordial do processo 

educativo o estudante, sem o qual não haveria razão para que fosse criada 

toda essa estrutura com envolvimento de diferentes recursos humanos e 

materiais. Por essa razão, temos como objetivo desenvolver ações e projetos 

que mantenham o estudante na centralidade do processo educativo e que a 

partir disso, as metas educacionais sejam propostas e alcançadas em parceria, 

pois a escola é um dos primeiros contextos em que o aluno pode exercer sua 

cidadania e perceber-se como sujeito ativo. 

Dessa forma, o trabalho a que nos dispomos procura considerar os 

conteúdos curriculares necessários à aprendizagem da leitura, escrita e do 

conhecimento produzido socialmente, mas também considera que cada 

estudante constrói sua visão de mundo a partir de sua história e do contexto 

vivido. 

Nessa perspectiva, nosso desafio é o de tornar possível uma educação 

que se comunique com as diferentes áreas de interesse que perpassam esse 

sujeito e que são necessárias ao seu desenvolvimento integral, como a cultura, 

lazer, ciência e tecnologia, construídas a partir de uma visão de respeito pelo 



 

outro e pela diversidade que nos cerca. 

 

4.6 Princípios da Educação Inclusiva  

 

 O movimento mundial pela inclusão é um ato político, cultural, social e 

pedagógico, desencadeado em defesa do direito de todos os alunos de 

estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional baseado no 

entendimento de direitos humanos, que conjuda igualdade e diferença como 

valores indissociáveis, e que progride em relação à ideia de equidade formal ao 

contextulizar as circunstancias históricas da produção da exclusão dentro e 

fora da escola. 

 Nesta perspectiva a EC 510 segue a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva proposto pelo MEC, que 

acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando criar 

políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os 

alunos. 

 

4.7 Comunidade Escolar 

 

Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2011), o conceito que melhor define 

uma comunidade escolar é o de comunidade de aprendizagem caracterizada 

por decisões tomadas de maneira democrática e aberta, que propiciam a 

aprendizagem, a ação e a reflexão (2011, p. 308). Concordamos com esse 

posicionamento e compreendemos que temos como grande desafio garantir a 

todos os integrantes dessa comunidade formas reais de participação nas ações 

envolvidas no processo educativo. 

De certa forma, a implantação da gestão democrática a partir de um 

modelo que busca contemplar a representatividade de todos os segmentos da 

escola, já é em si um movimento positivo na garantia de participação, no 

entanto, percebemos a necessidade de um constante trabalho de 

conscientização e sensibilização para que o planejamento e execução do 

trabalho contém, efetivamente, com a participação de todos. 

Sobre a comunidade escolar, o PPP da SEDF propõe ainda: 



 

 

A participação da comunidade escolar, no contexto da gestão 

democrática, diz respeito à corresponsabilidade pela gestão, 

pelas atividades pedagógicas e pelas aprendizagens dos 

estudantes e de todos os envolvidos no trabalho da escola de 

forma mais direta.Consideramos que a comunidade escolar 

abrange o grupo das famílias e responsáveis pelos 

estudantes, professores, especialistas, servidores, pedagogos, 

gestores e os próprios estudantes. A comunidade escolar 

funciona como um sujeito coletivo. (SEDF, 2012, p.30) 

 

Dessa forma, compreendemos a escola como espaço coletivo, de 

natureza pública, e sendo assim a responsabilidade por seus rumos não deve 

de forma alguma estar restrita a alguns poucos. No entanto, ressaltamos que 

há ainda algumas resistências a serem vencidas para que todos os segmentos 

sintam-se à vontade em participar dos processos de escolha de representação 

e mais que isso, que façam valer seu direito de questionar, propor e agir, sendo 

de fato e de verdade pertencentes ao grupo e agentes de mudança local. 

 

4.8 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

4.8.1 Unicidade entre Teoria e Prática 

 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade 

na sala de aula, a escola propõe privilegiar estratégias de integração que 

promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados 

para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. 

Desse modo a escola deverá articular as áreas de conhecimentos/ 

componentes curriculares e atividades educativas para favorecer a 

aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a 

realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à apropriação/ 

produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currículo, 

possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no 

contexto social. 

 



 

4.8.2 Interdisciplinaridade e Contextualização 

 

Para deixarmos de lado a educação baseada na formação de modelos, 

memorizações, e fragmentação do conhecimento, foi elaborada a 

reorganização curricular com o objetivo de desenvolver os conteúdos, 

utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização. 

A interdisciplinaridade utiliza conhecimentos de várias disciplinas para a 

compreensão de uma situação problema. É uma integração de saberes. Num 

texto de ciências, por exemplo, além do conhecimento específico da matéria, o 

aluno pode aprender gramática, elaborar problemas relativos ao texto e muito 

mais. A contextualização do conteúdo traz importância ao cotidiano do aluno, 

mostra que aquilo que se aprende, em sala de aula, tem aplicação prática em 

nossas vidas. A contextualização permite ao aluno sentir que o saber não é 

apenas um acúmulo de conhecimentos técnico-científicos, mas sim uma 

ferramenta que os prepara para enfrentar o mundo, permitindo-lhe resolver 

situações até então desconhecidas. 

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. 

Seguindo essa perspectiva, as escolas públicas do Distrito Federal, assim a EC 

510, estimula o diálogo necessário para que assumamos concepções e 

práticas interdisciplinares por meio das coordenações pedagógicas, espaços-

tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do 

currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem a 

interdisciplinaridade como princípio. 

 

4.8.3 Flexibilização 

 

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. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas 

dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao 



 

considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna 

possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos 

e os do senso comum. 

Este princípio nos garante certa flexibilidade para que possamos 

considerar nosso projeto político-pedagógico observando as especificidades 

locais e a realidade escolar, de modo a enriquecer o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes. 

 

5. OBJETIVOS 

 
5.1 Objetivo Geral 

 

Oferecer aos alunos uma educação de qualidade, desenvolvendo os 

objetivos e conteúdos apontados pelo Currículo em Movimento 2ª edição. 

Educação Infantil e Anos Iniciais - visando a atuação na sociedade por 

meio de um trabalho coletivo e sistemático, considerando suas necessidades, 

características e interesses, compreendendo o sujeito como ser 

multidimensional em processo permanente de humanização e desenvolvimento 

do pensamento crítico a partir da problematização da realidade que o cerca e 

atuação consciente e responsável na construção de uma sociedade mais justa 

e solidária. 

 

5.2 Objetivos Específicos 
 

 Promover espaços de desenvolvimento pessoal e de formação 

continuada para os profissionais da educação atuantes nessa Instituição 

de Ensino; 

 Melhorar o desempenho dos estudantes na alfabetização, com redução 

das reprovações no 3º ano do BIA e no 5º ano do Ciclo; 

 Diminuir os índices de reprovação por faltas injustificadas; 

 Ampliar a participação familiar no cotidiano da escola para além das 

reuniões bimestrais; 

 Melhorar o resultado dos Índices nas avaliações externas 

 Desenvolver projetos que ampliem a conscientização para o exercício da 



 

cidadania e da capacidade de compreensão da realidade existente com 

vistas à superação das mais diversas dificuldades sociais, tendo como 

base os eixos estruturantes do Currículo em Movimento, a saber: 

Diversidade, Direitos Humanos e Cidadania. 

 Desenvolver a capacidade de desafiar, de provocar, de contagiar, de 

despertar a vida no educando, o desejo, o interesse, para que possa 

ocorrer a interação educativa; 

 Garantir, além da sistematização dos recursos do código e seus 

princípios organizadores (codificação e decodificação), o 

desenvolvimento paralelo de outras competências linguísticas; 

 Assegurar ao estudante tempos e espaços de convivência escolar e 

oportunidades concretas de aprender; 

 Provocar o desejo dos estudantes de forma a envolvê-los 

significativamente no universo do que é proposto em relação à 

aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento; 

 Articular os eixos integradores nas diversas áreas do conhecimento; 

 Assegurar ao estudante uma Progressão Continuada oportunizando a 

garantia de seus direitos de aprendizagem; 

 Garantir o trabalho com os eixos integradores do Currículo em 

Movimento considerando os Eixos Transversais; 

 Permear a transversalidade por meio de ações acerca da biodiversidade 

e diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de gênero e 

configurações familiares, inclusão das crianças com deficiência, 

atendimento à heterogeneidade e à singularidade. 

 

Analisando as metas e objetivos a serem alcançados no decorrer do ano 

de 2020, percebe-se que é preciso pensar em na escola como um todo, mas 

sem desconsiderar as particularidades de cada segmento. Diante disso, fica 

claro a necessidade de traçar objetivos específicos para cada um dos anos, 

norteando assim o trabalho do professor em sala de aula. 

É importante ressaltar que estes objetivos são traçados com base nas 

expectativas de aprendizagens para cada um dos anos, associado aos 

princípios do Currículo em Movimento, entremeados pelos Projetos da Escola 



 

que se apresentam como um instrumento para o alcance dos objetivos 

propostos. 

Ressalta-se também que é preciso uma continuidade do trabalho, 

compreendendo assim a unidade necessária para o andamento da escola. 

Assim sendo, nota-se que os objetivos específicos vão sendo aprimorados e 

aprofundados em cada ano, proporcionando uma conversa harmoniosa, 

coerente e coesa com toda a escola. 

 

6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

6.1. Pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural 
 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na 

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

inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito 

Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes. 

A democratização do acesso à escola para as classes populares requer 

que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e 

revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do 

DF. 

É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os 

estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de 

qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do 

estudante da rede pública do ensino do Distrito Federal são condições 

fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a 

escola participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a 

Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola. 

A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, 



 

favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de 

problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração 

pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento 

imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de ser vista 

como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como 

processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com 

objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente favorável à 

humanização. 

Inversamente aos postulados das pedagogias do aprender a aprender, a 

pedagogia histórico crítica defende que o homem não nasce sabendo ser 

homem, para saber pensar e sentir, para saber querer, agir ou avaliar é preciso 

aprender, o que implica em trabalho educativo. Portanto, não é qualquer saber 

que interessa à educação escolar. “A escola existe, pois, para propiciar a 

aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 

(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 

1994, p. 15). Desta forma Saviani destaca que o saber a ser trabalhado pela 

escola “é o saber metódico, sistemático, científico, elaborado que passa a 

predominar sobre o saber espontâneo, natural, assistemático” (SAVIANI, 1994, 

p. 18). 

O trabalho da escola, nesta perspectiva, é a conversão do saber objetivo 

em saber escolar, o que possibilitará aos alunos a assimilação do 

conhecimento. Esse trabalho implica por parte da escola e de seus professores 

na definição do Projeto Pedagógico que estará norteando o trabalho daquele 

determinado coletivo escolar e na seleção dos conteúdos escolares que irão 

compor a Proposta Pedagógica Curricular. Saviani (1994) nos chama a 

atenção para a importância do trabalho da escola no que se refere à seleção 

dos conteúdos e das formas adequadas para garantir a apropriação do 

conhecimento escolar pelo aluno: Assim, o objeto da educação diz respeito, de 

um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 

pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 

outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 

para atingir esse objetivo (SAVIANI, 1994, p. 24). 

Neste sentido, para a pedagogia histórico crítica, o trabalho do professor 



 

é fundamental ao processo educativo, pois, ao contrário das pedagogias do 

aprender a aprender segundo as quais cabe ao professor apenas ser um 

facilitador da aprendizagem do aluno, na pedagogia histórico crítica o professor 

é o responsável pela organização do trabalho pedagógico em sala de aula, o 

que implica pensar no sequenciamento e graduação dos conteúdos, bem como 

na escolha das formas adequadas para garantir a apropriação do saber 

escolar, ou seja, nas mediações necessárias a uma boa aprendizagem. 

A psicologia histórica cultural, que ancora seus fundamentos na escola 

de Vigotski, no mesmo sentido que a pedagogia histórico-crítica, postula que o 

trabalho do professor é fundamental no processo de mediação para a 

aprendizagem do aluno. Afirma que o bom ensino é aquele que se antecipa ao 

desenvolvimento. Portanto, o trabalho do professor é ensinar aquilo que a 

criança não é capaz de fazer sozinha. Assim, o professor organiza o ensino 

através do trabalho com os conteúdos escolares e utilizando-se de diferentes 

estratégias metodológicas possibilitará à criança o avanço em seu nível de 

aprendizagem a patamares cada vez mais superiores. Portanto, para a 

psicologia histórico cultural, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento 

(FACCI, 2004). Em seus estudos, Vigotski constata que o desenvolvimento 

cultural da criança ocorre em duas dimensões, em primeiro lugar como função 

interpsicológica, ou seja, nas relações interpessoais, e depois como função 

intrapsicológica, isto é, como função já interiorizada pela criança. Constata 

ainda que as funções psicológicas superiores criam-se no coletivo, nas 

relações com os outros homens (FACCI, 2004). 

O trabalho da escola, nesta perspectiva, é o de organizar o ensino de 

forma a promover a aprendizagem dos conteúdos sistematizados pela 

humanidade o que possibilita o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Portanto, na psicologia histórico cultural como na pedagogia 

histórico crítica o professor como “mediador social” é fundamental no processo 

educativo, ele organiza o ensino de forma a promover o desenvolvimento do 

aluno através dos “mediadores culturais” que se apresentam na forma dos 

conteúdos escolares (SFORNI, s/d). 

 

 

 



 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 

7.1 Organização do espaço e tempo escolar 
 

O trabalho com ciclos propõe um repensar na organização do tempo 

escolar, transformando o tempo cronológico, rígido em tempo pedagógico, 

circular, dinâmico, buscando a retomada de aspectos importantes do processo 

de ensino e de aprendizagem, ou seja, dos conhecimentos tratados nas 

diferentes situações didáticas com os estudantes. Deve-se lembrar, também, 

que as pessoas têm tempos diferentes de aprendizagem e, consequentemente, 

aprendem de formas diferentes. 

Nesse sentido, a escola deve criar oportunidades diferenciadas de 

aprendizagem para os estudantes e, para tal, é imprescindível que se organize 

o trabalho e o tempo didático em função de cada um deles, garantindo, assim, 

um ganho significativo na formação plena de futuros cidadãos. 

A organização da prática pedagógica orienta caminhos e implementa 

estratégias eficazes para um bom uso dos espaços e dos tempos escolares, 

assim, conhecer as etapas do desenvolvimento humano e ter uma atitude 

investigadora e organizadora de outros tempos e espaços escolares, pois como 

afirma Wallon apud Almeida (2000, p. 86): Somos componentes privilegiados 

do meio de nosso aluno, torná-lo mais propício ao desenvolvimento é nossa 

responsabilidade. 

A organização do trabalho pedagógico caracteriza-se como uma 

dimensão muito importante na ação docente, devemos nos atentar para não o 

reduzir apenas ao trabalho da sala de aula, como se o professor fosse um ser 

isolado, mas deve estendê-lo para outros espaços/tempos, com o exercício do 

planejamento coletivo e a ação concretizadora da proposta pedagógica. 

 

7.2 Formação Continuada 

 

Compreendida como umas das  vertentes mais importantes da 

organização pedagógica, a formação do profissional de educação tem sido 

pensada como um processo que vai além dos conhecimentos iniciais para o 

exercício da docência. De acordo com os artigos 61 a 67 da LDB (BRASIL, 



 

1996), alterados pelo decreto no 3.276, de 06 de dezembro de 1999, a 

formação inicial de professores para atuar na educação básica, deve ser em 

nível superior. Posteriormente, a lei nº 12.014 de 2009, incluiu ao artigo 61 da 

LDB os  incisos I a III, onde vigora que a formação do profissional de educação 

terá como fundamentos: I - a presença de sólida formação básica, que propicie 

o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências 

de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço e III – o aproveitamento da formação 

e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. 

Sendo assim, ao pensar a formação continuada, deve ser considerada além 

dos dispositivos legais, uma formação que envolva, de acordo com Veiga 

(2009), pelo menos sete princípios: 

 

I. A formação é uma ação contínua e progressiva, em que teoria e a 

prática se relacionam e agem juntas; 

II. Deve ser contextualizada com os processos sociais, históricos e 

políticos de seu grupo; 

III. Não contempla certezas e nem dá garantias quanto a 

manutenção de estados e situações. Prepara para a mutações constantes que 

devem ocorrer ao longo do exercício profissional; 

IV. Sinaliza claramente a opção política e epistemológica adotada; 

V. Articula, confronta e vivencia processos de formação profissional 

e pessoal; 

VI. Constrói e reflete coletivamente, admitindo sempre o espaço para 

o conflito; e, 

VII. Reserva tempo e ocasiões para a cooperação e solidariedade 

para dar voz ao pensamento e poder de decisão dos sujeitos 

Nessa perspectiva, a EC 510 por meio de ações coordenadas pela 

Supervisão Pedagógica busca levantar junto ao grupo de profissionais atuantes 

e no cotidiano escolar, temas que necessitam de maior aprofundamento 

teórico- metodológico, com o objetivo de oportunizar no próprio espaço da 

escola possibilidades de discussão, reflexão e construção de novas alternativas 

por meio da formação. 

A Semana Pedagógica que habitualmente abre o ano letivo tem sido em 



 

nossa escola um momento privilegiado para que sejam iniciadas as primeiras 

discussões em torno da formação pretendida pelo grupo. Além do estudo de 

temas pontuais que normalmente se realiza nas coordenações coletivas, ao 

longo da Semana Pedagógica são organizados os diferentes momentos de 

troca de experiência entre os grupos menores com seu coordenador 

pedagógico e como esse encontro poderá ser conduzido. 

Sendo assim, o processo de formação continuada que pensamos não 

pretende ser apenas encontros específicos para determinados fins, o que não 

significa prescindir de um planejamento anterior, mas ao longo do ano, 

esperamos contar com o olhar atento de todos os sujeitos envolvidos na prática 

pedagógica para que a escola se constitua um espaço formador e 

transformador do trabalho docente. 

 

7.3 Educação Infantil 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) desde 1996 até 

o ano de 2009 estabelecia como dever do governo oferecer educação infantil 

gratuita às crianças a partir dos seis anos de idade. No entanto, com a emenda 

constitucional 59 de 11 de novembro de 2009, tornou obrigatório ao governo 

oferecer educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Diante do que 

fora estabelecido com essa emenda constitucional observou-se a necessidade, 

então, de fazer valer o dever dos pais e responsáveis de matricular as crianças 

de quatro e cinco anos de idade na Educação Infantil. 

Assim sendo, em cinco de abril de 2013 foi sancionada pela presidenta 

Dilma Russeff a Lei 12.796, publicada no Diário Oficial da União, a qual 

determina alterações na LDB, onde estabelece o dever de se matricular as 

crianças a partir dos quatro anos na pré-escola. Diante desta nova realidade, 

necessitou-se que nossa escola ofertasse turmas de 2° período da Educação 

Infantil, atendendo às demandas da comunidade. 

O trabalho aqui está fundamentado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) considerando a função 

sociopolítica e pedagógica das unidades de Educação Infantil, que inclui 

(Resolução CNE/CEB nº 05/09 artigo 7º): 

• Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam 



 

seus direitos civis, humanos e sociais; 

• Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a 

educação e cuidado das crianças com as famílias; 

• Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas; 

• Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as 

crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância; 

• Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta 

e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-

racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. 

O trabalho pedagógico para a Educação Infantil está organizado em 

aspectos integrados do cuidar e educar, que se faz pela criação de um 

ambiente em que a criança se sinta segura, satisfeita em suas necessidades, 

acolhida em sua maneira de ser, onde ela possa trabalhar de forma adequada 

suas emoções e lidar com seus medos, sua raiva, seus ciúmes, sua apatia ou 

hiperatividade, e possa construir hipóteses sobre o mundo e elaborar sua 

identidade. Segundo Guimarães (2008:154) O movimento de cuidar encaminha 

para a relativização desses lugares já cristalizados: de dar o conhecimento, de 

ensinar e instruir, dar afeto, dar o melhor, dar. 

A meta do trabalho pedagógico é apoiar as crianças, desde cedo e ao 

longo de todas as suas experiências cotidianas, no estabelecimento de uma 

relação positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua 

autoestima, interesse e curiosidade pelo conhecimento do mundo, na 

familiaridade com diferentes linguagens, e na aceitação e acolhimento das 

diferenças entre as pessoas. 

Diante disto, serão organizadas situações agradáveis, estimulantes, que 

ampliem as possibilidades infantis de cuidar de si e de outrem, de se 

expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, 

brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os 

problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades, desde 

muito cedo. 



 

Com base nessas condições, a proposta pedagógica e curricular, de 

acordo com as DCNEIs, nesta instituição deverá: 

• Garantir espaços e tempos para participação, o diálogo e a escuta 

cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das diferentes formas em que 

elas se organizam; 

• Trabalhar com os saberes que as crianças vão construindo ao 

mesmo tempo em que se garante a apropriação ou construção por elas de 

novos conhecimentos; 

• Considerar a brincadeira como a atividade fundamental nessa 

fase do desenvolvimento e criar condições para que as crianças brinquem 

diariamente; 

• Propiciar experiências promotoras de aprendizagem e 

consequente desenvolvimento das crianças em uma frequência regular; 

• Organizar os espaços, tempos, materiais e as interações nas 

atividades realizadas para que as crianças possam expressar sua imaginação 

nos gestos, no corpo, na oralidade e/ou na língua de sinais, no faz de conta, no 

desenho, na dança, e em suas primeiras tentativas de escrita; 

• Criar condições para que as crianças participem de diversas 

formas de agrupamento (grupos de mesma idade e grupos de diferentes 

idades), formados com base em critérios estritamente pedagógicos, 

respeitando o desenvolvimento físico, social e linguístico de cada criança; 

• Possibilitar oportunidades para a criança fazer deslocamentos e 

movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de referência 

das turmas e à instituição, e para envolver-se em exploração e brincadeiras; 

• Organizar oportunidades para as crianças brincarem em pátios, 

quintais, praças, bosques, jardins, praias, e viverem experiências de semear, 

plantar e colher os frutos da terra, permitindo-lhes construir uma relação de 

identidade, reverência e respeito para com a natureza; 

• Possibilitar o acesso das crianças a espaços culturais 

diversificados e a práticas culturais da comunidade, tais como apresentações 

musicais, teatrais, fotográficas e plásticas, e visitas a bibliotecas, 

brinquedotecas, museus, monumentos, equipamentos públicos, parques, 

jardins. 

A avaliação deverá ser processual e incidir sobre todo o contexto de 



 

aprendizagem: as atividades propostas e o modo como foram realizadas, as 

instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de 

crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às 

interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o 

material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das 

atividades. Deverá se basear na observação sistemática dos comportamentos 

de cada criança, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, com 

utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do período em muitos e 

diversificados momentos. 

A documentação dessas observações e outros dados sobre a 

aprendizagem da criança devem acompanhá-la ao longo de sua trajetória da 

Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino 

Fundamental, para garantir uma atenção continuada ao processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança e compromissada em apontar 

possibilidades de avanços. 

 

7.4 Organização do trabalho escolar em Ciclos 

 

A organização do trabalho escolar por meio de ciclos de aprendizagem 

no Ensino Fundamental - Anos Iniciais - nesta unidade escolar respalda-se: no 

artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que 

estabelece o princípio da flexibilidade na organização do trabalho pedagógico 

em semestres ou forma diversa de organização para atender à melhoria do 

processo de aprendizagem; no artigo 12, da LDB, que define entre as 

incumbências dos estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na 

elaboração e execução do projeto político-pedagógico; e no artigo 4º da Lei de 

Gestão Democrática nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que garante 

autonomia pedagógica às escolas públicas do Distrito Federal para elaborar e 

implementar seu projeto político-pedagógico, em consonância com as políticas 

educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do 

DF. 

A ampliação dos ciclos no Ensino Fundamental ampara-se também, nas 

Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo 



 

Conselho de Educação do Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e 

instituída pela Secretaria de Estado de Educação do DF por meio da Portaria 

nº 4 do dia 12 de janeiro de 2007. 

A compreensão de ciclos assumida neste Projeto caracteriza-se pelo 

que Brasil, Barreto e Sousa propõem: 

[...] alternativas de organização do ensino básico, que 

ultrapassam a duração das séries anuais como referência 

temporal para o ensino e a aprendizagem e estão associados 

à intenção de assegurar à totalidade dos alunos a 

permanência na escola e um ensino de qualidade. [...], 

demarcam mudanças de concepção de conhecimento e de 

aprendizagem, na ocupação do tempo escolar, bem como na 

própria função da educação escolar, vindo a constituir um 

caminho potencial para a democratização do ensino (2005, p. 

660). 

 

A adoção de ciclos nos anos iniciais do Ensino Fundamental nesta 

unidade escolar compartilha responsabilidades individuais e coletivas, sendo o 

trabalho pedagógico coletivo apresentado neste Projeto Político-Pedagógico, 

uma das condições para a sua implementação. Para isso, são dinamizados 

colegiados como: Conselho de Classe; Conselho Escolar; reuniões de 

coordenação pedagógica coletiva; entre outros. 

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita 

na organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do 

seu desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse 

processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe 

pedagógica da escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, 

buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às 

necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes. 

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, 

não permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas 

aprendizagens. Fundamenta-se no pressuposto de que o estudante não deve 

repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os estudos com lacunas em seu 

processo de aprendizagem. Isso significa que os estudantes progridem sem 

interrupções, sem lacunas e sem percalços que venham a interromper a 



 

evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS, PEREIRA, 

OLIVEIRA, 2012). 

Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico 

que proposto neste Projeto se fundamenta em: 

• Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos 

metodológicos, das avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando 

os ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de 

aprendizagem humana. 

• Ensino Heterogêneo e diferenciado caracterizado pelo respeito às 

potencialidades e ritmos de aprendizagem. 

• Na adequação permanente dos procedimentos metodológicos 

com vistas a atingir os objetivos de aprendizagem. 

• Avaliação formativa contínua e a serviço da promoção das 

aprendizagens, conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e 

de Aprendizagem para a Educação Básica da Secretaria de Educação, 2008. 

A opção pelos ciclos se fundamenta na compreensão de que é urgente e 

necessário reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade, 

compreendendo e respeitando as diferenças, orientados pela certeza de que 

não se pode abrir mão de uma educação pública para todos em seu sentido 

pleno, como preceitua a Constituição Federal de 1988, artigo 205. 

 

7.5 Ensino Fundamental de Nove Anos 

 

A proposta de ampliação do tempo da segunda etapa da Educação 

Básica de 8 para 9 anos, é uma realidade presente nas escolas do Distrito 

Federal desde o ano de 2005 e de acordo como PPP/SEEDF (2012), foi 

regulamentada nacionalmente, somente em 2010, conforme Resolução nº 7, 

de 14 de dezembro de 2010. Na EC 510, assim como em todo DF, o ensino 

fundamental de 9 anos, tem como fase inicial o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA), que compreende do 1º ao 3º ano. 

Dentre os objetivos traçados para o BIA e para o 2º ciclo, os quais a EC 

510 tem se empenhado em alcançar, encontra-se o compromisso em garantir 

que os alunos sejam alfabetizados desde seu primeiro ano de ingresso na 

escola sem, contudo, descuidar de outros aspectos importantes como o 



 

desenvolvimento lúdico, das interações e descobertas próprias da faixa etária 

que acolhemos. 

Para isso, essa UE desenvolve diferentes ações que procuram 

enriquecer o processo de alfabetização, como projetos interventivos e de 

reagrupamento intra e interclasses, buscando num esforço conjunto entre 

profissionais da educação, estudantes e pais, alcançar os melhores índices 

possíveis de alunos alfabetizados. 

Além das ações voltadas para o BIA, outros projetos dão continuidade 

ao processo de letramento no 2º ciclo, 4º e 5º ano, com vistas à redução dos 

percentuais de estudantes reprovados, garantindo a permanência na escola 

com qualidade no ensino e na aprendizagem. 

De acordo com o PPP/SEDF (2012): 

 

Uma escola de qualidade tem em sua concepção uma 

educação voltada para os direitos humanos. Esses direitos 

podem ser assim entendidos: não basta garantir tempo 

ampliado de escolarização para crianças e adolescentes, é 

preciso assegurar a todos um tempo/espaço ressignificado de 

convivência escolar e oportunidades concretas de aprender, 

pautadas no sucesso acadêmico e no reconhecimento e na 

valorização da diversidade. (SEDF p. 64) 

Sendo assim, compreendemos a extensão de nossa responsabilidade e 

consoante aos valores que defendemos, temos consciência de que nessa etapa 

em que para muitos alunos inicia-se o processo de escolarização, nosso 

empenho, coerência, disponibilidade, respeito, amor e paciência são 

imprescindíveis para que os educandos alcancem pleno sucesso ao longo de 

sua jornada acadêmica. 

 

8.1 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 2020 

 

COMO PODEMOS POTENCIALIZAR OS ESPAÇOS DAS 

COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS? 

 

FOCO: FORTALECIMENTO DO ESPAÇO-TEMPO DA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 



 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGICAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

1 Construir Analisar e discutir Comunidade Comunidade Ano letivo Observação, 
 Projeto Político os projetos da Escolar Escolar  autoavaliação, 
 Pedagógico escola, traçando    desempenho dos 
  objetivos, metas e    educando, análise de 
  estratégias para    dados. 

  2020.     

2 Executar -Fornecer material Direção Educandos Ano letivo Observação do 
 projetos de apoio/ suporte; Professores Professores  interesse e 
 específicos da -Promover a Equipes de   participação; 
 PP discussão das Apoio   -Análise de 
  estratégias;    desempenho dos 
  -Sugerir atividades    educandos; 
  criativas e diversas,    -Avaliação pelos 
  -- Auxiliar os    professores durante as 
  professores na    coletivas (feedback). 
  execução das     

  estratégias .     

3 Fomentar a -Levantar temas Professores Professores Ano letivo -Interesse e 
 coordenação diferentes e Direção Equipe de  participação do 
 pedagógica específicos com Equipes de Apoio  público alvo; 
 como espaço – base no interesse e Apoio   - Avaliação por 
 tempo de necessidade dos    escrito dos 
 formação professores;    participantes de cada 
 continuada -Promover    momento. 
  palestras, estudos,     

  debates sobre os     

  temas levantados;     

  -Convidar     

  profissionais     

  especialistas para os     

  temas a serem     

  trabalhados;     

  -Compartilhar     

  experiências.     

4 -Aprofundar o -Ler, apresentar, Direção Professores 2 a 3 coletivas -Observação do 
 conhecimento discutir, conhecer e Professores Equipe de (março/ abril) interesse e 
 sobre o se aprofundar no Equipes de apoio  participação; 
 Currículo em documento que Apoio   -Avaliação pelos 
 Movimento norteia o trabalho    professores durante as 
 vigente na pedagógico    coletivas (feedback) 

 SEEDF.      

5 - Articular o 
trabalho dos 

professores, 

auxiliando na 
comunicação 

entre turnos e 

ciclos. 

- Promover 
encontros entre os 

professores entre 

turnos; 
-Incentivar o 

diálogo entre pares. 

Professores e 
equipe de 

coordenação. 

Professores e 
equipe de 

coordenação. 

Ano letivo - Averiguar se o 
trabalho está sendo 

articulado; 

- Autoavalição por 
parte dos envolvidos. 

 



 

6 

- Participar e 

organizar os 

processos de 
avaliação 

interna e 

externa da 
instituição 

escolar. 

- Pesquisar junto 

aos professores 

ferramentas de 
avaliação 

apropriadas a cada 

objetivo; 

- Organizar e 
preparar o corpo 

pedagógico para 

aplicação das 
avaliações externas. 

Professores e 

supervisão. 

Professores e 
equipe de 

coordenação, 

supervisão e 

alunos. 

Ano letivo 

- Observar a lisura dos 

processos e 

andamento nos dias 

de aplicação; 
- Apreciar se as 

avaliações estão 

contemplando os 
objetivos de 

aprendizagem 

propostos. 

7 

-Organizar de 
atividades 

educativas 

extraclasse. 

- Integrar as 

atividades propostas 
com os objetivos e 

conteúdos ; 

- Organizar toda 

logística do 
deslocamento. 

Direção , 
supervisão, 

professores e 

alunos. 

Alunos Ano Letivo 

- Analisar a 

participação dos 

alunos; 

- Avaliar a articulação 
entre a teoria e a 

prática. 

8 

Orientar e 

auxiliar nas 
questões 

disciplinares 

relacionadas 
aos estudantes. 

- Promover debates 

sobre regras de 
convivência e 

respeito mútuo; 

-Assessorar o 

professor em 
momentos de crise. 

Direção, 
orientação 

pedagógica, 

professores e 

EEAA. 

Alunos e 

professores. 
Ano letivo 

- Observar a relação 

professor/aluno; 
- Analisar a 

participação e 

envolvimento dos 

estudantes nas 
atividades propostas. 

9 

-Incentivar e 

contribuir na 

elaboração de 
atividades e 

estratégias de 

trabalho com 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem. 

- Incentivar a 

pesquisa de 

métodos aplicáveis 

observando a 
individualidade de 

cada educando; 

- promover 
discussões e trocas 

de experiências 

entre os professores. 

Supervisão 
pedagógica, 

orientação 

pedagógica e 

EEAA. 

Alunos Ano letivo 

- Apreciar junto aos 
professores o 

crescimento 

pedagógico dos 

estudantes atendidos. 

10 

- Coordenar o 
uso de 

materiais, 

espaços e 

horários. 

- Estimular a 

conservação do 

material de uso 
coletivo; 

- Organizar horários 

para que todos 
possam utilizar os 

espaços. 

Direção, 

supervisão e 

professores. 

Toda a 

comunidade 

escolar. 
Ano letivo 

- Observar a 
conservação dos 

materiais e o uso 

qualitativo dos 

espaços. 

 

  



 

8.2 PLANO DE AÇÃO – 2020 – ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

 

 
TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 
ENVOLVIDOS 

 

 
PERÍODO 

 

 
PARCEIROS 

EIXO DE AÇÃO 

DA ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E       

DESENVOLVIDA 

 
 
 
 

 
Organização 

Atualizar dados 
da instituição 
com relação à 
quantidade de 

turmas e a 
distribuição dos 
professores 
por série e 

turma 

 
 
 
 

 
S
O
E 

 

Mês de 
fevereiro 

 

Secretaria 
 
 
 

 
Ações para 

implantação e 
ou 

implementação 
do Serviço de 

Orientação 
Educacional 

Organizar as 
fichas dos 

alunos 
encaminhados; 

Todo o ano Secretaria 

Registrar 
diariamente em 

instrumento 
próprio 

atendimentos e 
ações realizadas 

pelo SOE; 

 

Todo o ano 

 

SOE 

Registrar em 
protocolo todos 
os documentos 
entregues pelo 

SOE; 

 

Todo o ano 

 

SOE 

 
 

Parceria 

Instituir 
parceria com 

Serviço 
Especializado 

de Apoio à 
aprendizagem 

- SEAA e 
Atendimento 
Educacional 
Especializad

o – 
AEE; 

 
 

SOE, 
SEAA e 

AEE 

 
 

Todo o ano 

 
 

Orientador, 
Pedagogo e 
Professor da 

Sala de 
Recurso 

 
 
 

Ações no 
âmbito 

institucional 

 
  



 

 

Diversas 
Participar das 
reuniões de 

estudo de caso, 
quando houver; 

 

SOE, 
AEE e 
SEAA 

 

Todo o ano 
SOE, SEAA, 

direção, AEE e 
Coordenação 
Regional de 
Ensino -CRE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ações no âmbito 
institucional 

 

Dificuldade de 
Aprendizagem 

Encaminhar 
alunos com 
dificuldade de 
aprendizagem 
para o Serviço 
Especializado de 
Apoio à 
aprendizagem – 
SEAA; 

 

SOE, SEAA 
 

Todo o ano 
 

SEAA 

Ações no âmbito 
institucional 

 
 

Diversas 

Atender aos 
professores para 
orientações, 
devolutivas e 
apoio em casos 
específicos; 

 

SOE, 
Professores 

 

Todo o ano 

 

Professores 

 
 

Ações junto 
ao corpo 
docente 

Dar orientações 
aos professores 
sobre diversos 
assuntos; 

 

SOE, 
Professores 

 

Todo o ano 
 

Diversas 

Participar 
das 
reuniões 
de 
Conselho 
de Classe; 

SOE, 
Comunida
de escolar 

Final de 
cada 
bimestre 

Equipe gestora 

 
 

Infrequência 

Entrar em 
contato com os 
pais, seja por 
telefone ou 
bilhete, de 
alunos faltosos e 
caso seja 
necessário 
encaminhar aos 
órgãos 
competent
es; 

 
 

SOE, 
Direção, 
Pais e 
Alunos 

 
 

Todo o ano 

 
 

Consel
ho 
Tutelar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ações junto ao 
corpo discente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inclusão 
Participar da 
elaboração e da 
execução das 
atividades da 
Semana Distrital 
de 
Conscientização 
e Promoção da 
Educação 
Inclusiva aos 
Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais; 

 

SOE, AEE, 
Alunos, 
Pais e 
Professores 

 

Fevereir
o e 
março 

AEE, 
professores, 
atletas de 
basquete 
sobre 
cadeira de 
rodas, 
direção 

 

Diversas 
Realizar 
atendiment
os 
individuais 
e grupais; 

 

SOE, Alunos 
 

Todo o ano 
 

Diversas 

 
  



 

Prevenção 
ao Uso de 
Drogas 

Realização de 
palestras 
explicativas 
sobre drogas; 

 
SOE, 
Alunos de 
4º e 5º ano 

 

Setembro 
 
Polícia Militar e 
Professores 

 

 
 
 

Acolhimento 

Realizar a 
semana de 
acolhimento dos 
alunos; 

Todos os 
alunos da 
escola, 
ênfase nos 
da 
Educação 
Infantil e 
primeiros 
anos 
do Ensino 
Fundament
al; 

 
 

Primeira 
semana de 
aula 

 
 

Direção, AEE e 
Coordenadores 

Música na 
entrada de cada 

turno; 

Todos os 
alunos da 

escola; 

  

Ações junto 
ao corpo 
discente 

 

Tour pela 
escola; 

Teatrinho; 
Psicomotricidade

; Piquenique; 
Cinema. 

Alunos da 
Educação 
Infantil e 
primeiros 
anos do 
Ensino 

Fundament
al; 

  

 

Sexualidade 

Mobilizar e 
conscientizar a 

respeito do 
abuso sexual de 

crianças e 
adolescentes; 

 

SOE, 
Alunos e 

professores 

 

2º bimestre 
 

Agentes de saúde 

 

Diversas 

Realizar 
encaminhament

os de alunos 
para 

atendimentos 
específicos; 

 

SOE, Alunos 

 

Todo o ano 

 

Equipe de saúde, 
voluntários 

 

Transição 

Executar ações 
de orientação e 
vivência na 
realidade da 
mudança do 5º 
para o 6º ano. 
Projeto: “Uma 
semana no 6º 

ano”; 

 

SOE, Alunos e 
Pais 

 

Todo o ano 
Ex-alunos; 

professores e 
direção de Centro 

de Ensino 
Fundamental – 

CEF 

 
  



 

 
 
 

 
Diversas 

Promover palestras, 
durante as reuniões 
bimestrais; 

 

SOE, 
Pais/família 

 

Nos 4 bimestres 
 

Diversas 

 

Ações junto às 
famílias 

 
 
 

 

Realizar 
atendimentos 
individuais e 
grupais; 

SOE, Pais/ 
responsáveis 

Todo o ano Família 

Encaminhar 
pais/responsáveis 
para atendimento 
de órgãos 
específicos; 

 

SOE, Pais/ 
responsáveis 

 

Todo o ano 

 

Diversas 

Realizar reuniões 
de grupo de pais, 
com oficinas; 

SOE, Pais/ 
responsáveis 

1 no 1º 
semestre 
1 no 2º 
semestre 

AEE e SEAA 

Participar de 
reuniões da rede de 
apoio; 

SOE, 
Profissionais 
das diversas 
áreas 

Quando houver 
convocação 

Agentes das 
áreas de saúde, 
assistência 
social e 
segurança. 

Ações junto a 
rede social 

 
  



 

8.3 PLANO DE AÇÃO – 2020 – SALA DE RECURSOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

/METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

PÚBLICO 
ENVOLVIDO 

 
CRONOGRAMA 

1) 
 
Estabelecer 
vínculos com os 
pais dos alunos 
atendidos em 
sala de recurso. 

1) 
 

Promover reuniões com 
palestras diferenciadas para 
oferecer suporte aos pais dos 
alunos atendidos pelas equipes. 
 
Promover encontros com as 
mães dos alunos atendidos na 
sala de Recursos com atividades 
de artesanato ( oficina de sabão 
caseiro e decorar vidros com 
biscuit) e lanhe. 

1) 
 

A frequência dos pais 
nos encontros. 

 
 
 

 
Frequência dos 
responsáveis. 

1) 
 
Os pais 
/Psicóloga/ 
AEE/ 
SOE//SEAA. 

1) 
 
Encontros 
semestrais a serem 
definidos de acordo 
com a 
disponibilidade do 
palestrante. 
 
Início do Ano Letivo 
Semana da Escola 
Inclusiva 

2) 
 
Vivenciar o uso 
de valores 
monetário e do 
comportament 
o social diante 
da frustração e 
realização. 

2) 
 
Promover uma saída ao mercado 
próximo da escola com os alunos 
do 5ºano, mediante autorização 
dos responsáveis, para fazer 
compras com valor pré 
estabelecido pela profissional da 
sala de recurso. 

 
Desenvolver a autonomia e 
independência frente às 
diferentes situações de 
aprendizagem contribuindo para 
a autoconfiança e a motivação. 

2) 
 
Observar as noções de 
valores durante o 
percurso escola e 
mercado 
Comportamento social 
do aluno durante o 
percurso e ao mercado 
e na hora da compra. 
Manuseio do dinheiro, 
noções de troco. 

2) 
 
Alunos do 
4ºano e 5ºano 
atendidos pela 
sala de recurso/ 
profissionais do 
mercado, 
coordenador. 

2) 
 
Agosto 

3) 
 
Oferecer 
suporte 
pedagógico nas 
estratégias de 
ensino de 
acordo com a 
necessidade e 
com as 
adequações 
curriculares 
aos professores 
regentes 
atendem 
alunos ANEES 

3) 
 
Orientar a organização da 
adequação curricular. 
Compartilhar recursos, isto é, 
materiais concretos para 
alcançar o interesse do aluno, 
Utilizar e-mail e o WhatsApp 
para comunicação com os 
professores. 
Colaborar com o professor das 
classes comuns   e classes 
especiais,   na  definição de 
estratégias que favoreçam o 
acesso do ANEE ao currículo 
proposto,      promovendo 
atividades diferenciadas; 
Articular com os professores 
regentes  o desenvolvimento 
pedagógico do aluno nos projetos 
propostos no PPP; 

3) 
 
Apoiar e orientar o 
professor regente na 
elaboração da 
Adequação Curricular; 
Confecção de material 
concreto 
Entrega da pasta para o 
Portfólio do aluno. 
Colaborar com o 
professor das classes 
comuns e classes 
especiais, na definição 
de estratégias que 
favoreçam o acesso do 
ANEE ao currículo 
proposto, promovendo 
atividades 
diferenciadas; 

3) 
 
Professores 
regentes de 
turmas inversas 
/ reduzidas/ CE 
e AEE. 

3) 
 
Um encontro mensal 



 

 Realizar atendimento 
educacional especializado aos 
ANEE’s com vistas à 
complementação  ou 
suplementação curricular 
específica, estimulando o 
raciocínio lógico por meio de 
jogos, e promover atividades 
escritas que envolvam a 
capacidade intelectual; 

Articular com os 
professores regentes o 
desenvolvimento 
pedagógico do aluno 
nos projetos propostos 
no PPP; 
Realizar atendimento 
educacional 
especializado aos ANEE 
com vistas à 
complementação ou 
suplementação 
curricular específica, 
estimulando o raciocínio 
lógico por meio de 
jogos, e promover 
atividades escritas que 
envolvam a capacidade 
intelectual; 
Esclarecer de forma 
individual o aluno 
quanto a informações 
básicas relacionada à 
vida sexual e ao seu 
comportamento nas 
atividades da vida diária 
e social, despertando 
nele um ser mais 
autônomo, 
independente; 
Atuar no processo de 
identificação e avaliação 
quanto ao apoio 
especializado 
necessário; 
Orientar família, no 
sentido de buscar uma 
capacitação profissional 
para o aluno com NEE, e 
também para um 
melhor conhecimento 
do ambiente onde o 
mesmo vive; 
Criar um espaço com 
materiais literários de 
linguagem fácil, 
materiais didáticos, 
pedagógicos e 
tecnológicos, para 
estimular o hábito da 
leitura, o gosto pela 
atividade e a inserção 
no mundo digital, de 
forma a ter um 
ambiente agradável e 
prazeroso que desperte 

  



 

  no aluno o desejo de 
estar nele. 

  

4) 4) 4) 4) 4) 

Oportunizar 
vivencia 
relacionado ao 
comportament 
o social 

Promover um encontro para 
confraternização no restaurante 
da cidade dos alunos dos 5º 
anos atendidos pelo AEE 

Observar as noções de 
valores e o 
comportamento social 
do aluno durante o 
percurso e durante a 
espera do pedido e do 
lanche. 
Transporte local ( 
ônibus) 
Restaurante local 

Alunos da sala 
de recurso. 
Professor sala 
de recurso/ 
Professores 
regentes. 

Uma saída anual 

5) 5) 5) 5) 5) 

Promover 
durante o ano 
letivo no 
espaço da 
escola a 
conscientização 
de que nossa 
escola é 
inclusiva. 

Trabalhar com a literatura 
Ciranda da Inclusão e em todas 
as turmas do 1º Ciclo. 
Com vídeos a respeito da 
superação de PcD nas turmas do 
2º ciclo.. 

Permitir que a escola 
num todo participe da 
conscientização da 
inclusão. 
Coleção de livros – 
Ciranda da Inclusão. 

Comunidade 
escolar. 
AEE/SOE/SEAA. 

Literatura – 
mensalmente 

7) 7) 7) 7) 7) 

Atender os Proporcionar o desenvolvimento Portfólio Alunos Dois a três 
alunos ANEES de atividades diferenciadas para Observação dos ganhos Profissional do encontros semanais 
em turno auxiliar na aprendizagem do na aprendizagem AEE. na sala de recursos 
contrário aluno com NEE, e orientar o Projetos que explorem Material em horário contrário 
oferecendo aluno para que o mesmo possa os conteúdos. concreto a regência. 
oportunidades desenvolver suas habilidades Atividades com massa Jogos  

para sua práticas, da vida diária e social, de modelar; utilização Computador  

independência promovendo a transversalidade de jogos pedagógicos: Software  

e construção de do ensino e condições de acesso, letras, encaixes,   

seus participação e aprendizagem no gravuras; utilização de   

conhecimentos ensino regular, e garantir jogos pedagógicos no   

com recursos serviços de apoio especializados, computador; realização   

lúdicos. de acordo com as necessidades de atividades com   

 individuais dos estudantes pintura, desenho; jogos   

Apropriar de  e atividades variadas   

conhecimentos  com alfabeto móvel;   

para subsidiar o Buscando nos conteúdos jogos de memória,   

trabalho na sala trabalhados em sala de aula com bingo, dominó;   

de aula do dinâmicas que possam facilitar a atividades para   

ensino   comum 
e    na    sala  de 

aprendizagem dos mesmos 
. 

completar com letras, 
com números; Contação 

  

recursos  de histórias; dinâmicas   

multifuncionais  com músicas; atividades   

  com ábaco e com   

  números imantados;   

  deslocamentos em   

  ambientes abertos   

  através da expressão   



 

  corporal com o uso de 
variados recursos, tais 
como bolas, arcos, 
dentre outros; jogo da 
memória; associação de 
imagens e palavras; 
contato com variados 
gêneros textual; relatos 
orais de passeios; 
visitas; atividades de 
dramatização; 
descrições de imagens e 
fotos. 

  

8) 8) 8) 8) 8) 

Organizar o Promover e ampliar a noção de Realização do Projeto: Alunos 04 a 08 de marco de 
evento inclusão existente no âmbito da ”Tudo no seu tempo” Professores 2020. 
“Semana comunidade escolar, refletindo Trabalho em sala de Regentes  

Nacional da sobre os desafios enfrentados aula com os alunos e SOE/SEAA/Coor  

PCD” na escola, pelas pessoas com deficiência, professores regentes denadores  

Promover a enriquecendo as experiências da -Conversa sobre as o Convidados  

construção de educação especial/inclusiva na tempo que precisamos especiais  

uma instituição educacional, para vencer as   

sensibilização viabilizando a convivência dos dificuldades que   

coletiva em ANEE, a fim de promover a enfrentamos e que   

torno dos reflexão e aceitação da podem ser   

desafios que as diversidade, contribuindo para o transformadas em   

pessoas com 
deficiência 

desenvolvimento social da 
comunidade escolar, de maneira 

virtudes em nossas 
vidas. 

 Setembro. 

enfrentam e da a eliminar as barreiras no -Apresentar músicas   

contribuição processo de ensino e referentes ao assunto   

que diferentes aprendizagem, assegurando -Teatro: A joaninha que   

agentes condições para a continuidade perdeu as bolinas   

escolares de estudos nos demais níveis, -Decorar os murais com   

podem dar no etapas e modalidades de ensino. as palavras de   

sentido de  superação e com   

melhorar sua Para organização da Semana de histórias de pessoas   

qualidade de Luta da Pessoa com Deficiência com deficiências que   

vida, serão realizadas reuniões com superaram algumas   

diminuindo o professores para obtenção de dificuldades.   

preconceito e sugestões e direcionamentos do    

desenvolvendo trabalho, sendo que em um -Passeio de   

um clima de segundo momento, ocorrerão os confraternização ao   

tolerância e esclarecimentos sobre as Girafas   

respeito na atividades a serem    

escola desenvolvidas, de forma que    

 sejam educativas e 
sensibilizadoras; 

   

10) 10) 10) 10) 10) 

 
Atuar no 
processo de 
identificação e 

 
Proposta de avaliação: 
Avaliação do aluno em processo 
de    inclusão    no  atendimento 

 
Utilizar avaliação de 
Portfólio com início, 
meio e fim das 

 
Alunos 
Professores 
Regentes 

 

Ano Letivo 

Avaliação educacional especializado – AEE    



 

quanto ao 
apoio 
especializado 
necessário; 

A avaliação educacional, 
enquanto um processo 
dinâmico que considera tanto o 
nível atual de desenvolvimento 
do aluno quanto às 
possibilidades de aprendizagem 
futura, configura-se em uma 
ação pedagógica processual e 
formativa que analisa o 
desempenho do aluno em 
relação ao seu progresso 
individual, prevalecendo nessa 
avaliação os aspectos 
qualitativos que indiquem as 
intervenções pedagógicas do 
professor. 
A avaliação dos alunos com 
deficiência, TEA e/ ou altas 
habilidades/superdotação deve 
ser elaborada através de 
Parecer Descritivo pelo 
professor da classe comum e do 
professor do Atendimento 
Educacional Especializado, 
considerando todos os aspectos 
do desenvolvimento da 
aprendizagem desses alunos. A 
avaliação final deve conter a 
indicação de permanência ou 
avanço nos diversos níveis de 
ensino, estabelecendo consenso 
entre os professores, a equipe 
diretiva e a família dos alunos 
envolvidos. 
A proposta de avaliação do 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) será através 
de registros e anotações diárias 
do professor, portfólio, 
relatórios e arquivos de 
atividades dos alunos, em que 
vão relacionando dados, 
impressões significativas sobre o 
cotidiano do ensino e da 
aprendizagem. 

 
AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA O 

ACESSO AO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 
A avaliação dos alunos para o 
acesso ao Atendimento 
Educacional Especializado será 
realizada por meio de um 
Estudo de Caso que possibilite 
reconhecer    as   características 
pessoais  e  desenvolvimento do 

atividades realizadas 
durante o ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar avaliação de 
Portfólio com início, 
meio e fim das 
atividades realizadas 
durante o ano letivo 

SOE/SEAA/Co 
ordenadores 
Convidados 
especiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos: 
Jeferson 
Professores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Letivo 



 

 aluno construindo diferentes 
estratégias pedagógicas para 
sustentação da inclusão escolar. 
O Estudo de Caso se configura 
através de uma entrevista 
familiar, pareceres clínicos de 
outros profissionais, e avaliação 
inicial do aluno em que se 
considere as suas capacidades e 
habilidades, bem como as 
necessidades específicas que 
justifiquem o acesso ao 
Atendimento Educacional 
Especializado. 
Os laudos / pareceres clínicos 
não devem ser considerados 
como determinantes para o 
processo de desenvolvimento 
da aprendizagem dos alunos na 
escola. 

   

 
  



 

8.4 PLANO DE AÇÃO – 2020 – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À 
APRENDIZAGEM – SEAA 
 

PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA 

DIMENSÕES 

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

Lei 5499, de 

14/07/2015 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ 

VEIS 

CRONO 

GRAMA 

AVALIAÇÃO 

Mapeamento 
2.14 

Reorganizar, por 

meio do amplo 

debate   com   os 
profissionais  da 

2.14 Perceber 

como a estrutura 

física e a 

organização dos 
espaços 

2.14 Observação do 

espaço-tempo 

escolar. 

2.14 Prática de 
escuta  sensível  aos 

SEAA 1º 

semestr 

e 

Produção de 

registros e atas. 

Institucional   

   

 educação, o impactam na diferentes    

 trabalho qualidade do servidores da escola    

 pedagógico ensino a cerca das    

 buscando oferecido; atividades,    

 melhorar a 2.14 Identificar processos e relações    

 qualidade da as práticas que acontecem no    

 educação. pedagógicas dos ambiente escolar    

  agentes por meio de    

  educativos conversas    

  (explícitas e individuais e em    

  implícitas no grupo;    

  discurso) 2.14 Revisão do    

  2.14 Conhecer a mapeamento    

  proposta institucional.    

  pedagógica da 2.14 Leitura da    

  escola Proposta    

   Pedagógica e    

   demais documentos    

   da instituição.    

Assessoria ao 
Trabalho 

2.17 Promover e 

fortalecer, em 

articulação  com 

os demais 

órgãos   da  rede 

2.17 Solicitar 

atendimento 

especializado 

sempre que 

houve demanda 

2.17 Orientação à 

família fornecendo 

encaminhamento/ 

quando há 
necessidade de 

SEAA, 

SOE 

Ao 

longo 

do ano 

letivo 

Análise da 

documentação dos 

alunos / relatórios. 

Coletivo   

 de proteção do estudante no atendimento médico    

 social, políticas que se refere ao especializado para o    

 de promoção da seu processo de aluno ou    

 saúde integral escolarização. acompanhamento    

 das crianças e  nas redes de apoio.    

 dos adolescentes      

 matriculados no      

 ensino      

 fundamental,      

 considerando      

 suas condição      

 peculiar de      

 desenvolviment      

 o e as      

 especificidades      

 de cada sujeito.      

 
  



 

 2.4 Promover o 2.4 Mapear as 2.4 Auxílio ao SEAA Ao Análise das listas de 

trabalho do turmas que trabalho do  longo turma com foco na 

fórum possuem alunos professor para  do ano data de nascimento 

permanente de matriculados em viabilizar a  letivo dos estudantes para 

acompanhament distorção aprendizagem e a   identificar os alunos 

o das turmas idade/série; progressão dos   em distorção. 

com estudantes  alunos em distorção    

em situação de  idade/série    

distorção idade-  minimizando a    

série.  defasagem de    

  aprendizagem.    

  2.4 Realização de    

  avaliação    

  /intervenção    

  psicopedagógica    

  com os alunos em    

  distorção    

  idade/série.    

Assessoria ao 
Trabalho 

2.26 Ampliar 

atividades 

extracurriculares 

de incentivo aos 

estudantes   e de 

2.26 Estimular o 

aprimoramento 

de 

 “Competências 

Socioemocionai 

2.26 Assistir ao 

Filme 

“Divertidamente”  e 

realizar roda de 

conversa   sobre   as 

SEAA, 

SOE, 

COORDE 

NAÇÃO, 

PROFESS 

2º 

semestr 

e 

<Instrumento de 

avaliação a ser 

preenchido pelos 

professores ao longo 

do trabalho. 

Coletivo estímulo a  s” nos emoções ORES   

 habilidades. estudantes no apresentadas no    

  que se refere ao filme. A discussão    

  reconhecimento será orientada por    

  das emoções, perguntas que    

  resolução de promovam a    

  problemas, reflexão a cerca das    

  autonomia, dimensões que    

  diálogo, envolvem as    

  cooperação, competências    

  dentre outras emocionais    

  habilidades que (emocional, social e    

  impactam no ética);    

  aprendizado. 2.26 Realização de    

   atividades em grupo    

   para exercitar como    

   lidar com as    

   emoções a partir de    

   situações cotidianas.    

   2.26 Utilização de    

   jogos que criem um    

   ambiente de    

   competição    

   saudável e que    

   reflitam a    

   capacidade dos    

   alunos de cooperar,    

   colaborar, seguir    

   regras e comunicar-    

   se.    

   2.26 Criação de    

   murais temáticos:    

   Como agir    

   positivamente para    

   o bem comum? Para    

   valorizar o respeito,    

 



 

  



 

   a tolerância e as 

diferenças. 
   

Assessoria ao 
Trabalho 

2.35 Fomentar 

ações 

pedagógicas que 

promovam  a 

transição entre 

2.35 Assegurar 

um processo de 

transição 

saudável entre o 

1º e o 2º ciclo da 

2.35 Participação 

das ações planejadas 

pela      comunidade 

escolar (recreio 

coletivo    temático, 

SEAA, 

SOE, 

COORDE 

NAÇÃO, 

PROFESS 

Ao 

longo 

do ano 

letivo 

 

Coletivo as etapas da Educação gincana Mirim, ORES ,  

 educação básica Básica, bem Roda de Conversa GESTÃO  

 e as fases do como do 2º para Pedagógica, Roda   

 ensino o 3º ciclo do de Conversa   

 fundamental e Ensino Familiar, “uma   

 que gerem Fundamental semana no 6º ano”);   

 debates e para que as    

 avaliações entre crianças    

 os profissionais percebam as    

 da educação convergências e    

 sobre a mudanças entre    

 organização as etapas e    

 escolar em possam estar    

 ciclos e a mais seguras    

 organização do nesse processo.    

 trabalho     

 pedagógico     

 buscando     

 melhorar a     

 qualidade da     

 educação.     

Assessoria ao 
Trabalho 

4.6 Ampliar a 

formação 

continuada dos 

profissionais das 
escolas regulares 

4.6 Apoiar  a 

formação 

continuada dos 

professores no 
que  se  refere ao 

4.6 Suporte 

pedagógico para os 

professores no que 

se refere ao ensino 
de alunos TFE’s; 

SEAA, 

COORDE 

NAÇÃO, 

GESTÃO 

Ao 

longo 

do ano 

letivo 

Avaliação realizada 

nas reuniões 

coletivas. 

Coletivo do Distrito atendimento de 4.6 Planejamento de    

 Federal, nas estudantes com encontro de    

 diferentes áreas deficiências, formação para tratar    

 de atendimento TGD, de estratégias    

 aos estudantes transtornos pedagógicas de    

 com  ensino para alunos    

 deficiências,  que apresentem    

 TGD e AH ou  dificuldades de    

 superdotação.  aprendizagem/    

   alfabetização.    

Assessoria ao 
Trabalho 

4.18 Apoiar 

ações de 
enfrentamento à 

discriminação, 
ao preconceito e 

4.18 Incentivar e 

colaborar para a 

preservação da 

diversidade    na 
escola e inclusão 

4.18 Participação 

nas  atividades 

planejadas 

coletivamente   pela 
escola   na   Semana 

SEAA, 

SOE, 

COORDE 

NAÇÃO, 
PROFESS 

1º 

bimestr 

e 

Avaliação realizada 

nas reuniões 

coletivas – relatos 

dos  setores 
envolvidos. 

Coletivo à violência, efetiva dos Distrital de ORES ,   

 visando ao alunos com Conscientização e GESTÃO   

 estabelecimento necessidades Promoção da    

 de condições especiais. Educação Inclusiva    

 adequadas para  aos alunos ANEE.    

 o sucesso      

 educacional dos      

 educandos com      



 

 deficiência, 

TGD, AH    ou 

superdotação em 

colaboração com 

as famílias  e 

com  órgãos 

públicos  de 

assistência 

social, saúde e 

proteção   à 

infância, à 

adolescência e 
juventude. 

     

Assessoria ao 
Trabalho 

Coletivo 

7.22 Construir e 

implementar  o 

sistema 

permanente de 

avaliação 

educacional do 

Distrito Federal, 

articulando-o 

com os 

indicadores de 

avaliação 

educacional  

com o Sistema 

Nacional da 

Educação 
Básica. 

7.22 Apoiar as 

ações da 

secretaria no que 

se refere  à 

implantação do 

Sistema 

Permanente de 

Avaliação 

(SIPAE/DF) 

7.22 Auxilio, como 

ledor, na aplicação 

no instrumento 

avaliativo para os 

alunos  com 

Transtornos 

Funcionais 

Específicos. 

SEAA, 

COORDE 

NAÇÃO, 

PROFESS 

ORES , 

Abril Análise de 

desempenho       dos 
resultados da 

avaliação – em 

reunião coletiva. 

Assessoria ao 
Trabalho 

Coletivo 

2.14 

Reorganizar, por 

meio do amplo 

debate com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

2.14 Planejar as 

estratégias 

pedagógicas 

previstas nas 

Diretrizes de 

Organização do 

2º ciclo para as 

aprendizagens: 

Projetos 

Didáticos, 

sequências 

didáticas, 

Projeto 

interventivo, 

aulas, vivências, 

reagrupamento 

intra  e 

extraclasse e 

demais projetos 

da      escola     e 

demandas da 

SEDF. 

2.14 Viabilizar 

ações 

preventivas  e 

interventivas 

que auxiliem o 

professor no 

processo de 

ensino. 

2.14 Atuação em 

parceria com a 

gestão e professores 

nos projetos e 

estratégias 

pedagógicas 

visando  maior 

sucesso escolar dos 

estudantes; 

2.14  Auxílio  ao 

professor conforme 

demandas 

apresentadas 

oferecendo 

estratégias de ensino 

que proporcionem 

maior sucesso na 

aprendizagem dos 

alunos. 

2.14 Retomada das 

orientações feitas 

para fazer ajustes e 

aprimorar a prática 

do professor. 

 
2.14 Apresentação 

das atividades do 

SEAA   e   fluxo  de 

atendimento dos 

diversos serviços 

SEAA, 

SOE, 

COORDE 

NAÇÃO, 

PROFESS 

ORES , 

GESTÃO 

Ao 

longo 

do ano 

letivo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maio 

Avaliação realizada 

no conselho de 

classe – relatos dos 

setores envolvidos. 

 



 

  



 

  2.14 Tornar a 

natureza  do 

trabalho 

realizado pelo 

serviço 

especializado de 

apoio   à 

aprendizagem 

conhecido pela 

equipe de 
professores. 

que compõe a 

equipe. 

   

Acompanhame 
nto do Processo 
de Ensino e de 
Aprendizagem 

1.14 Orientar às 

instituições 

educacionais 

que atendem 

crianças de 0 a 5 

anos  que 

agreguem ou 
ampliem   em 

suas práticas 

pedagógicas 

cotidiano   as, 

ações que visem 

ao 

enfrentamento 

da violência, a 

inclusão  e   o 

respeito,     a 

promoção   da 

saúde e  dos 

cuidados  ,   a 

convivência 

escolar saudável 

e o estreitamento 

da  relação 

família-criança- 

instituição. 

1.14 Envolver e 

co- 

responsabilizar 

as famílias dos 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem, 

foco do SEAA, 

no processo de 

ensino/aprendiz 

agem  dos 

estudantes. 

1.14 Sensibilizar 

as famílias para 

a importância do 

estabelecimento 

de uma Rotina 

doméstica e 

escolar que irá 

contribuir para a 

aprendizagem 

dos estudantes. 

1.14 Realização de 

escuta das famílias 

dos responsáveis 

pelos estudantes 

encaminhados para 

identificar aspectos 

do cotidiano do 

aluno que estão 

interferindo no seu 

desenvolvimento e 

processo de 

aprendizagem; 

1.14 Reunião de 

grupo de Pais para 

discutir aspectos 

relevantes ao 

aprendizado dos 

estudantes 

(Importância  da 

rotina, por 

exemplo). 

1.14 Reunião com 

as famílias dos 

alunos 

acompanhados para 

informar sobre as 

intervenções 

realizadas e dar 
encaminhamentos. 

SEAA. 

SOE 

 
Avaliação realizada 

no conselho de 

classe – relatos dos 

setores envolvidos. 

Acompanhame 
nto do 

Processo de 
Ensino e de 

Aprendizagem 

2.12 Criar 

mecanismos 

para  o 

acompanhament 
o 

2.12 Intervir 

junto aos alunos 

encaminhados 

no que se refere 

às questões que 

interferem na 

sua 

aprendizagem. 

2.12 Avaliação 
/intervenção 

psicopedagógica 

com  os  alunos que 
apresentam 

SEAA, 

SOE, 

GESTÃO 

Ao 

longo 

do ano 

letivo 

Avaliação realizada 

no conselho de 

classe e reuniões 

individuais com os 

professores – relatos 

dos setores 

envolvidos. 

 individualizado dificuldade   

 dos alunos do acentuada de   

 ensino aprendizagem.   

 fundamental, 2.12 Elaboração de   

 atentando para relatórios de   

 as avaliação e   

 especificidades intervenção e/ou   

 do estudante de pareceres dos alunos   

 forma a garantir avaliados   

 a qualidade do evidenciando as   

 atendimento. potencialidades de   

  aprendizagem do   

  estudante, bem   

  como as adequações   



 

   e intervenções 

pedagógicas 

necessárias. 

2.12 Participação 

em estudos de caso 

2.12 Participação na 

Estratégia de 

matrícula 

   

Acompanhame 
nto do 

Processo de 
Ensino e de 

Aprendizagem 

2.38 Garantir o 

atendimento aos 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais 

transitórias  ou 

não, segundo a 

resolução 

CNE/*CEB n 2 

de 2001, nas 

salas de apoio à 

aprendizagem, 

garantindo   a 

presença de 

profissional 

responsável. 

2.38 Identificar 

os alunos 

matriculados 

com 

diagnósticos de 

deficiência, 

TGD,  Altas 

Habilidades, 

bem  como 

transtornos 

Funcionais e de 

aprendizagem. 

 
 

2.38 Viabilizar o 

atendimento das 

crianças com 

Trastornos 

Funcionais 

Específicos  no 

Polo  de 

atendimento. 

2.38 Listagem dos 

estudantes TFE’s 

para atendimento no 

Polo da SAA. 

2.38 Produção de 

relatório de 

avaliação 

/intervenção 

psicopedagógica 

dos alunos 

matriculados com 

diagnósticos de 

deficiência, TGD, 

Altas Habilidades, 

bem como 

transtornos 

Funcionais e de 

aprendizagem. 

SEAA Ao 

longo 

do ano 

letivo 

Avaliação realizada 

no conselho de 

classe . 

 
  



 

8.5 Plano de ação 2020 - Educação Integral 
 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público – 

alvo 
Avaliação Cronograma 

Ampliar o papel 

social da escola, 

desenvolvendo 

projetos e ações 

que atendam as 

crianças em 

situação de 

vulnerabilidade 

e risco social. 

Desenvolver 

projetos, que 

valorize o 

indivíduo 

enquanto 

cidadão e 

minimizem as 

diferenças 

sociais ao 

passo que os 

coloquem 

dentro do 

processo de 

aprendizagem 

enriquecendo 

suas 

capacidades. 

Coordenador 

pedagógico, 

Direção e SOE 

Alunos da 

Educação 

Integral 

Observa- 

ção, 

interesse, 

participaçã 

o e auto 

avaliação. 

Durante o ano 

Oportunizar um 

ambiente 

saudável de 

integração, 

socialização e 

conhecimento. 

Oferecer aos 

alunos com 

dificuldades, 

novas 

estratégias 

com jogos 

para minimizar 

os problemas 

no processo 

de ensino e 

aprendizagem 

em turno 

contrário. 

Monitores e 

Coordenador 

Pedagógico. 

Alunos da 

Educação 

Integral 

Avaliação 

continua. 

Durante o ano 

Assegurar as 

refeições 

básicas 

(saudáveis e 

balanceadas) 

para as crianças 

Realizar 

atividades na 

hora do 

almoço que 

despertem nas 

crianças o 

Monitores e 

coordenador. 

Todos os 

alunos da 

Educação 

Integral 

Avaliação 

continua. 

Durante o ano 



 

que estão em 

fase de 

desenvolviment 

o, buscando 

combater os 

casos de 

anemia e 

subnutrição. 

interesse para 

uma 

alimentação 

saudável e 

bons hábitos 

de higiene 

corporal e 

social. 

    

Oferecer Criar Coordenador e Alunos da Interesse, Durante o ano 

oficinas estratégias monitores. Educação participaçã  

artísticas, pedagógicas  Integral. o e  

esportivas, que favoreçam   avaliações  

recreativas e de o   por escrito.  

reforço desenvolvimen     

pedagógico to das     

para melhorar o habilidades e     

desempenho competên-cias     

das crianças em do indivíduo     

sala de aula e no âmbito     

despertar escolar     

talentos para a priorizando a     

arte, música e sua própria     

esportes. realidade.     

 Organizar     

 apresenta-     

 ções,     

 trabalhos e     

 ações em     

 conjunto que     

 fortaleçam a     

 vida social e o     

 despertar do     

 respeito     

 mútuo.     

Fomentar a Envolver os Coordenação, Pais de alunos Interesse e Durante o ano 

parceria entre pais na Direção e da Educação participaçã  

família-escola. colaboração e Supervisão. Integral. o.  

 participação     

 dos eventos     

 na escola.     



 

9. CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO- 
APRENDIZAGEM 
 

9.1 Avaliação Formativa 
 

Na literatura pedagógica acerca desse assunto é muito comum que vários 

estudiosos do tema avaliação introduzam esse tema a partir da própria ação de 

avaliar, que encontra-se presente em todos os aspectos da vida e das relações. Essa 

visão nos é importante, pois embasa nossa percepção de avaliação por entendermos 

que esta é necessária e faz parte de todos os processos desenvolvidos na escola. 

Sendo assim, concordamos com Freitas (1995), quando assinala a 

necessidade de estabelecer objetivos e avaliação dos mesmos, tanto em perspectiva 

da função social da escola, quanto na esfera pedagógica, uma vez que objetivos e 

avaliação se complementam e norteiam o trabalho, uma vez que sendo os objetivos o 

momento final idealizado, a avaliação passa a ser o momento prático de verificação do 

alcance desses objetivos. 

Dentro da perspectiva de avaliação a Escola Classe 510 entende a 

necessidade desta se configurar como formativa, ou seja, processual, com objetivos 

claros e definidos e que esta estabeleça a base para a continuidade do processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, a partir das avaliações realizadas nortear o trabalho, 

corrigindo eventuais rotas, aperfeiçoando visões, trabalhos e consolidando ações cujo 

alcance tem sido favorável à aprendizagem e desta forma melhorar a qualidade do 

ensino ofertada por esta escola, configurando-se como um ato de valorização e de 

potencialização da aprendizagem e não como um elemento de exclusão e 

classificação, caracterizando-se também como avaliação para as aprendizagens e não 

mais das aprendizagens. 

 

“A parceria entre avaliação e aprendizagem se 
estabelece a partir da compreensão...de que todos são 
capazes de aprender e que fazem isso de diferentes 
formas e em diferentes espações de tempo. As práticas 
escolares que emergem desta percepção se desvelam 
por meio de ações que constituem o trabalho pedagógico 
concebido e organizado como espaço de participação, ou 
seja como processo, de democratização emancipatória 
que contribui decisivamente na conquista e na construção 
de novos espaços e de novas formas de cidadania 
individual e coletiva.” (SANTOS, 1991) In. Diretrizes 
Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, p. 29 

 

No PPP/SEDF (2012), o tema tem sido tratado a partir dos três grandes 

eixos da avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede, que 

entendemos ser assim tratado por referir-se à avaliação do sistema de ensino. 



 

Em nosso caso, utilizaremos o termo avaliação externa, de acordo com os 

níveis propostos por Lima (2011), que além dessa modalidade inclui a 

avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional. 

 

I. Das Aprendizagens 

 

Aprendizagens significativas consistem em resolver situações e, em 

alguns casos criar e reinventar soluções. O processo de avaliação é baseado 

no desempenho do aluno, levando-se em consideração que cada pessoa 

possui o seu tempo de aprendizagem, seu ritmo, sua identidade. Sendo, 

portanto, um processo mais amplo que a simples aferição de conhecimentos. 

Em nossa escola, a avaliação acontecerá durante o ano letivo, 

considerando a diversidade dos alunos que estão sendo avaliados, a partir de 

critérios embasados na avaliação formativa a qual entendemos, segundo Villas-

Bôas como aquela que permite o desenvolvimento do aluno, do professor e da 

escola (2004, p. 35). 

Para isso, poderão ser utilizadas técnicas e instrumentos diferenciados, 

para que o professor obtenha o maior número possível de dados sobre os 

resultados acerca da aprendizagem e desenvolvimento do aluno de forma em 

geral. Nessa perspectiva, esperamos alcançar ao longo do processo educativo 

menores índices de retenção e promoção com qualidade. Em nossa escola não 

trabalhamos com o recurso de “dependência”, utilizado nas séries finais nos 

casos em que o estudante demonstre baixo rendimento escolar em menos de 

três disciplinas do currículo. 

 

II. Institucional 

 

A avaliação institucional também se constitui um dos eixos da avaliação 

em educação, consiste, de acordo com Lima (2011, p. 87), num processo em 

que os procedimentos devem ser acordados e praticados de forma 

democrática, tendo como eixos a serem considerados o envolvimento de todos 

os sujeitos da comunidade que se avalia, sua utilização como fonte de reflexão 

e retroalimentação de práticas, planejamentos e de ações do PPP, e ainda, 

como um importante momento de avaliação das relações interpessoais. 



 

 Lima (2011) informa que no âmbito da SEDF, nos anos de 2008 e 2009 

foram destinadas datas específicas no calendário escolar para a prática da 

avaliação institucional, todavia, nos anos subsequentes, observamos a 

especificação de “dias letivos temáticos/reunião da comunidade escolar”, nos 

quais fica facultado à escola realizar sua auto avaliação, sem que essa prática 

se configure ainda como política pública, uma vez que ainda não é possível 

afirmar que a prática de se auto avaliar faça parte do repertório das práticas 

educativas usuais. 

Nesse sentido, como instituição compreendemos a importância desse 

processo, mas não é possível afirmar que essa prática tem sido desenvolvida 

com pleno êxito nos últimos cinco anos, período no qual a EC 510 realizou 

apenas dois momentos de avaliação institucional (2010 e 2012) com a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Dessa forma, 

fortalecer a ação de se auto avaliar como instituição configura-se como um 

desafio a ser conquistado na busca da consolidação da democracia nessa 

comunidade de aprendizagem. 

 

III. Externas 

 

Também citadas na literatura como avaliação de larga escala (Lima 

2011), essa modalidade avaliativa tem sido amplamente utilizada para verificar 

o desempenho dos sistemas de ensino entre todas as etapas da educação. 

Seus resultados podem revelar importantes indicadores acerca das 

potencialidades e fragilidades dos sistemas e instituição, como também orientar 

políticas públicas. 

Freitas (2009) defende a ideia de que os resultados da avaliação externa 

podem também ser utilizados como referências nos processos de avaliação 

institucional, o que confere a esse sistema de avaliação uma perspectiva 

positiva, além das críticas sofridas de “ação fiscalizadora” do estado. 

Nos anos iniciais os principais instrumentos que embasam os 

indicadores externos são a Provinha o SIPADF (Sistema Permamente de 

Avaliação Educacional do Distrito Federal), com público alvo de 2º e º ano nos 

componentes de língua portuguesa e matemática e Prova Brasil para 5º anos e 

o Índice de desenvolvimento da Educação Básica, - IDEB, que além dos 



 

resultados das provas, considera os índices de retenção e evasão escolar, o 

nível de formação dos professores, as condições gerais em que se encontra a 

instituição e como é desenvolvido o trabalho pedagógico. 

Na EC 510 desde a primeira divulgação dos resultados do IDEB, no ano 

de 2005, a escola tem procurado estabelecer ações que favoreçam a melhoria 

dos resultados desse índice, como a aplicação de simulados e 

desenvolvimento de projetos específicos que envolvem a aprendizagem dos 

conteúdos curriculares, além da ação diária do professor. 

Conforme os dados explicitados na tabela 3 (p. 25), observamos que 

obtivemos maior crescimento entre os anos de 2005 e 2009, sendo que no ano 

de 2011 mantivemos a média anterior de 4,7 e com isso, alcançamos a média 

estipulada pelo MEC para nossa instituição. Nosso desafio, então, passa a ser 

a superação desse índice e o alcance das metas para cada biênio. 

Sendo que aguardamos a divulgação do último IDEB, para o ano de 

2020 a escola realizara o SIPAEDF (Sistema Permanente de Avaliação 

Educacional do Distrito Federal), atendendo assim a quisitos das diretrizes de 

avaliação educacional da SEEDF. Essa estimativa se dá na integração entre os 

três níveis da avaliação, são eles: avaliação externa, avaliação institucional e 

avaliação em sala de aula. 

 

9.2 Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe, uma das mais relevantes instâncias avaliativas 

da escola. acontece ao final de cada bimestre, período ou quando a escola 

julgar necessário, com o objetivo de analisar de forma ética aspectos atinentes 

à aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, intervenções 

realizadas, avanços alcançados no processo ensino-aprendizagem, além de 

estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos interventivos e 

reagrupamentos. Os registros do Conselho de Classe, relatando progressos 

evidenciados e ações pedagógicas necessárias para a continuidade das 

aprendizagens do estudante, devem ser detalhados e disponibilizados dentro 

da escola, especialmente de um ano para outro quando os docentes retomam 

o trabalho e precisam conhecer os estudantes que agora estão, mais 

diretamente, sob seus cuidados. 



 

Segundo o Regimento Interno das instituições de Ensino, o Conselho de 

Classe constitui-se por um colegiado de professores, de um mesmo grupo de 

alunos com objetivo primordial de acompanhar e avaliar o processo de 

educação, de ensino e de aprendizagem. Participam do Conselho de Classe o 

Diretor ou seu representante, o Orientador Educacional, o Supervisor ou 

Coordenador Pedagógico. Os profissionais do SEAA e AEE, pais e outras 

pessoas cuja presença seja considerada necessária poderão participar como 

membros eventuais. (SEDF, 2009, p. 31). 

Além de ser parte integrante da organização pedagógica da instituição, o 

Conselho de Classe passou a figurar como uma das instâncias da Gestão 

Democrática, de acordo com a Lei nº 4751/2012. Dessa forma, compete ao 

Conselho reunir-se periodicamente ao final de cada bimestre, tendo como 

funções principais o diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento 

de soluções alternativas, elaboração de projetos de recuperação, apoio, 

incentivo, reformulação das estratégias de trabalho, envolvimento, coleta de 

evidências de mudanças de comportamento no aluno entre outras. 

Funcionando sempre em dois momentos, o primeiro denominado 

específico com a presença dos professores do ano em questão, 

coordenadores, equipes de apoio e membro da direção a fim de tratar o 

desenvolvimento de cada turma da escola, do ano em questão e dos 

educandos individualmente, sendo apontados as falhas e progressos 

percebidos. O segundo momento, denominado coletivo traz a discussão do 

grupo, pertencente ao ciclo em questão, os apontamentos feitos no Conselho 

específico a fim de traçar estratégias de atuação a fim de alcançar os objetivos 

propostos e com vistas a dirimir as falhas apontadas. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

10.1 Currículo 

 

Atendendo aos anos iniciais e à Educação Infantil, dentro da etapa do 

Ensino Fundamental, a EC 510 obedece à organização curricular do sistema 

de ensino do Distrito Federal, que embasado nas diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação, incluem uma base nacional comum e uma parte 



 

diversificada, e a partir disso, procuramos envolver em nossa organização 

curricular os princípios norteadores da ação pedagógica evidenciados na 

Resolução CNE/CBE nº2/98, tais como: a autonomia, a responsabilidade, a 

solidariedade, o respeito ao bem comum, os direitos e deveres da cidadania, o 

exercício da criticidade, e ainda os princípios estéticos de sensibilidade, 

criatividade, diversidade de manifestações artísticas e culturais. (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA E TOSCHI, 2011, p. 256). 

A mesma resolução determina a relação do conhecimento nas áreas de 

Língua Portuguesa, Língua Materna (indígena e migrantes), Matemática, 

Ciências, Geografia, História e Artes, o que nos leva a compreender os 

princípios de interdisciplinaridade e necessidade do trabalho com os temas 

transversais, conforme exposto nos PCN’s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a Escola Classe 510 prioriza a educação integral do aluno 

buscando metodologias variadas com objetivo de contemplar diferentes formas 

de aprendizagem do mesmo conteúdo. Esperamos que ao final de cada ano 

letivo os alunos tenham compreendido as expectativas de aprendizagem que 

lhes foram propostas durante o ano, de acordo com o ano de matrícula, 

procurando alcançar as metas estabelecidas. E que em cada ano letivo o aluno 

possa ampliar seus conhecimentos, habilidades e competências. 

 

  



 

10.2 Proposta Curricular 

 

A proposta curricular tem como base o Currículo em Movimento adotado 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal 2ª edição, cujo ideário está 

firmado na pedagogia crítica dos conteúdos, em uma visão onde cabe a escola 

a formação de cidadãos críticos, participativos e transformadores do meio 

social no qual estão inseridos. Diante disso é pautado em aprendizagens e tem 

como eixos transversais: 

• Educação para a diversidade; 

• Cidadania e educação em e para os direitos humanos; 

• Educação para a sustentabilidade. 

  

Sendo suas ações firmadas em educar e cuidar/brincar e integragir para 

alunos da educação nfantil e no letramento e na ludicidade para anos iniciais. 

Assim sendo, o Bloco Inicial de Alfabetização tem seus conteúdos 

similares nos três anos de alfabetização, sendo que a visão para o 1º ano é 

introduzir os conteúdos, já o 2º ano prima por aprofundá-lo e enquanto que o 3º 

ano se esmera em consolidá-lo. No 2º bloco do Ciclo, 4º e 5º anos há também 

uma continuidade dos objetivos de aprendizagem, procuramos assim garantir a 

progressão continuada das aprendizagens. 

Entretanto existe o entendimento que a escola tem autonomia para, com 

base em sua realidade, história e objetivos, determinar quais conteúdos e de 

quais maneiras estes farão parte de sua rotina pedagógica. Com isso, há uma 

preocupação da EC 510 em conhecer nossa identidade, nossos objetivos, 

crenças e missão para valermos de forma consciente dos conteúdos e assim 

preparar de forma eficiente uma prática pedagógica capaz de formar cidadãos 

atuantes em sua comunidade, valendo-se da educação como elemento de 

transformação social. Desta forma a EC 510, em um processo de discussão, 

debate, planejamento e estudo definem como os conteúdos a serem 

desenvolvidos ao longo do ano. (Proposta curricular de cada etapa no Anexo). 

 

  



 

11 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

 
11.1 Organização administrativa 

 
 

Nossa proposta de estrutura organizacional encontra-se 

representada por organograma circular, próprio para gestão 

democrática, com funções assim distribuídas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LIBANEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2010. Com adaptações. 
 

A partir desse modelo, ressaltamos a importância da efetivação plena da 

gestão democrática no cotidiano da escola, tanto pela possibilidade de 

participação dos diferentes segmentos que compõe nossa comunidade, como 

pela oportunidade de exercício da cidadania por parte de todos os envolvidos, 

especialmente nossos estudantes, que desde seus primeiros anos de 

escolarização poderão conviver num contexto democrático, de 

compartilhamento igualitário de direitos e deveres. 

  



 

 

  

PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA / PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS 
CRONOGRA

MA 

Valer-se da 
coordenação 
pedagógica 
para 
divulgação e 
estudo dos 
mecanismos 
legais que 
regulamentam 
a ação 
educacional; 
 
Adquirir 
recusos 
necessários 
para o bom 
funcionamento 
do serviço 
sempre que 
possível; 
 
 
 
Efetivar a 
participação 
da 
comunidade 
na PP; 
 
 
 
Efetivar as 
ações do 
Conselho 
Escolar; 
 
 
 
 
 
Promover a 
Melhoria do 
ambiente 
escolar a partir 
das sugestões 
da 
comunidade 
escolar. 

Estudar os 
mecanismo
s legais 
advindos 
da SEDF; 
 
 
 
 
 
 
 
Implementação 
de recurso de 
sonorização em 
todo espaço 
escolar, bem 
como acesso á 
internet sem fio 
em todos os 
espaços. 
 
 
Construir uma 
proposta 
pedagógica com 
a identidade da 
comunidade; 
 
 
 
Valorizar o 
Conselho 
Escolar, suas 
atribuições e 
deliberações; 
 
 
 
 
Viabilizar à 
comunidade 
sugestões e 
avaliação das 
atividades. 
Criar um 
ambiente 
dialógico e 
humanizado. 

Fazer das 
coordenações 
coletivas um 
momento para a 
realização dos 
estudos 
 
 
 
 
 
 
Contatação 
de serviço 
de internet 
e 
instalação 
de 
sonorizaçã
o. 
 
 
 
Elaboração 
conjunta com 
toda 
comunidade 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar o 
Conselho 
Escolar como 
parceiro efetivo 
das ações da 
gestão escolar 
Disponibilizar 
tempo e espaço 
para suas 
reuniões e 
ações 
 

Por meio 
de 

avaliação 
institucional 
periódica. 

Direção, 
supervisão, 
coordenação. 

Durante 
todo o ano 
letivo. 



 

11.1.1 Conselho Escolar 

 

É um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao gerenciamento da 

Escola. A composição do Conselho Escolar deve ser de acordo com a 

legislação vigente. Atualmente rege as atribuições e composição do Conselho 

Escolar a Lei n° 4751/2012 que estabelece a gestão democrática nas escolas 

públicas do DF. 

Em nossa escola, o Conselho Escolar deverá ser composto por 

representantes de quatro segmentos: três pais ou responsáveis, três 

profissionais da Carreira Magistério, três profissionais da Carreira Assistência e 

um estudante acima de treze anos, eleitos pela comunidade escolar. 

De acordo com a legislação, a existência e fortalecimento do Conselho 

Escolar na instituição é de suma importância pois cabe a ele a aprovação do 

plano de aplicação das verbas do PDAF e PDDE. 

 

11.1.2 Caixa Escolar/ Conselho Fiscal 
 

Instituição responsável pelo recebimento dos recursos do FNDE e 

PDAF, e tem como principal objetivo integrar a escola, a família, a comunidade 

e o poder público buscando o desempenho mais eficiente do processo 

educativo. 

 

11.1.3 Conselho de Segurança 

 

Para um melhor enfrentamento do problema da violência, em 2008 foi 

publicada pelo Governo do Distrito Federal a portaria n.º147 (GDF, 2008), que 

normatiza e institui a Política de Promoção da Cidadania e da Cultura de Paz, 

na qual determina a criação dos Conselhos: Central, Comunitário e Local de 

Promoção da Cidadania e da Cultura de Paz. 

Assim sendo, seguindo orientações da portaria já citada, em agosto de 

2009 foi instituído na Escola Classe 510 do Recanto das Emas que é composto 

por: representante da Carreira Magistério e Especialista de Educação 

(Orientador Educacional); representante de pais de alunos; representante da 

carreira de Assistência à Educação; o diretor e representante policial. 

Tal conselho, para atender as atribuições do Conselho Local de 



 

Promoção da Cidadania e da Cultura de Paz, desenvolverá ações que 

promovam a redução dos índices de violência no âmbito da escola e da 

comunidade. 

 

11.2 Organização pedagógica 

 
No modelo de gestão democrática um dos nossos maiores desafios 

tem sido o de priorizar a organização pedagógica sem desconsiderar os 

trâmites administrativos. A cada dia, temos trabalhado para atender a 

grande demanda de solicitações administrativas, próprias de uma 

instituição pública, contudo, buscando não perder de vista as necessidades 

pedagógicas, uma vez que a educação é a função principal da escola. 

De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais 

da rede Pública do Distrito Federal (SEDF, 2009, p. 22), a organização 

pedagógica da escola envolve a Coordenação Pedagógica, o SOE, o 

SEAA, o AEE e o Conselho de Classe e devem ser acompanhadas pelo 

Supervisor Pedagógico. A seguir, apresentamos uma breve descrição de 

cada atividade de acordo com o referido regimento. 

 
11.2.1 Supervisão Pedagógica 

 
Ao Supervisor Pedagógico cabe a função de assistência ao Diretor e 

Vice-Diretor e a articulação das ações pedagógicas na Instituição. Dentre 

as atribuições desse profissional encontram-se também a implementação, 

acompanhamento e avaliação do PPP da escola como também a 

orientação e coordenação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

coordenadores pedagógicos, serviços de apoio e conselho de classe. 

O Supervisor Pedagógico também atua na divulgação e incentivo aos 

professores para participação nas ações pedagógicas promovidas por 

outras instâncias da SEDF ou em eventos pertinentes como cursos, 

palestras, congressos, dentre outros. 

Cabe ainda ao Supervisor fomentar e apoiar as ações de formação 

continuada no âmbito da escola e fora dela, buscando acompanhar todo 

processo de realização, bem como promover momentos avaliativos para 

redimensionamento das ações pedagógicas. No que se refere aos serviços de 



 

apoio, o supervisor deve coordenar e acompanhar, de acordo com sua 

competência específica, todas as ações que envolvem o atendimento dos 

educandos que apresentem transtornos funcionais, de acordo com a 

legislação vigente. 

 
11.2.2 Coordenação Pedagógica 

 
No artigo 20 do Regimento Escolar, a Coordenação Pedagógica abrange 

as ações de orientação, planejamento e acompanhamento das atividades 

didático-pedagógicas. Essas ações devem ter como objetivo o suporte 

necessário ao PPP da escola e contribuir com a implementação das orientações 

curriculares da SEDF. O profissional responsável pela articulação das ações 

pedagógicas entre professores, equipe de direção e Coordenação Regional de 

Ensino é o coordenador pedagógico. 

Na EC 510, compreendemos a coordenação pedagógica como um 

espaço amplo e importante para a preparação das aulas, visando uma melhor 

qualidade no ensino, onde os professores auxiliados pelos coordenadores 

vivenciarão a troca de experiências e a valorização de um trabalho coletivo e 

integrado, de modo a favorecer a aprendizagem. 

Ainda, vislumbramos a coordenação pedagógica como um espaço de 

formação continuada dos profissionais de educação e, portanto será composta 

por estudos dirigidos e oficinas práticas, cujos temas foram solicitações dos 

próprios professores. Para cada um dos temas, haverá um profissional 

competente e conhecedor do assunto em questão para ministrar o estudo e/ou 

oficina para os professores durante as coordenações pedagógicas coletivas. 

Ressalta-se que a escolha dos temas abordados surgiu a partir de discussão 

com o corpo docente desta Instituição e faz parte do Plano de Ação da 

Coordenação Pedagógica. 

 

11.2.3 Serviços de Apoio 

 
Os Serviços de Apoio mencionados na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9594/96 (BRASIL, 1996), que compreendemos 

como um conjunto de funções de natureza pedagógica que atuam em campos 

específicos junto aos estudantes, professores e gestores para promoção do 



 

sucesso escolar. 

Para atuação junto aos alunos com necessidades educacionais especiais 

(ANEE), seus professores e demais solicitações relacionadas a esse público, 

encontra-se o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que por meio do 

professor da sala de recursos coordena as ações de suplementação 

pedagógica em turno contrário para o ANEE, orienta os professores quanto aos 

procedimentos de adequação curricular e intervenções específicas, viabiliza na 

instituição ações de sensibilização quanto ao tema da inclusão, como a Semana 

Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e projetos afins. 

No que se refere à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - 

EEAA, este serviço tem como principais objetivos atuar no mapeamento 

institucional, no assessoramento ao docente e no acompanhamento do aluno 

com dificuldade na aprendizagem e transtornos funcionais (TF). A essas três 

dimensões do trabalho da EEAA somam-se ainda a avaliação dos alunos 

encaminhados por baixo rendimento escolar, suspeita de deficiência ou de 

transtornos funcionais e reavaliação dos ANEE ou estudantes com TF que 

serão promovidos aos anos finais do Ensino Fundamental. 

A EEAA ainda atua como apoio em diversos projetos e ações formativas 

da instituição, tanto no espaço das coordenações coletivas, como em dias 

letivos temáticos nos quais são tratados assuntos específicos que visam 

promover a reflexão acerca das ações empreendidas e nos casos pertinentes, 

novas propostas de atuação. 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) é um serviço de atuação 

em todos os segmentos da escola e que trabalha na intermediação de conflitos 

escolares e familiares e na promoção de ações preventivas que possam 

diminuir ou dissipar situações complexas que comprometem o desenvolvimento 

físico, emocional e cognitivo dos educandos. O SOE busca trabalhar sempre em 

parceria com os sujeitos envolvidos, e para tanto, precisa construir uma relação 

de confiança que permita administrar os diferentes pontos de vista, ter a 

habilidade de negociar e prever ações. 

Sendo assim, ao longo de todo ano letivo, desenvolve um trabalho que 

valoriza questões como a autoestima, o respeito mútuo, sexualidade e a 

disciplina e no qual se possa reduzir as ocorrências de problemas decorrentes 

de indisciplina, violência, agressividade, evasão/repetência e preconceito. 



 

Quando necessário, recorre a instâncias externas à escola, como o Conselho 

Tutelar ou de Assistência Social. 

Todos os serviços de apoio da EC 510 trabalham conforme seus planos 

de Ação e em consonância as demandas da escola, acompanhando, 

participando, desenvolvendo e incentivando todas as propostas da escola, 

sendo essenciais ao bom desenvolvimento de cada atividade proposta neste 

Projeto Político Pedagógico. 

 
  



 

11.3 Composição pessoal 

 
 

11.3.1 Composição das Equipes Gestora e Pedagógica 

 
Tabela 4 - Dados da CRE 

 

Coordenação Regional de Ensino Recanto das Emas 

Endereço Completo Quadra 203 A / E – Avenida Potiguar 

CEP: 72.621-200 

Telefone / Fax 3901 – 2372 

Diretor Leandro Freire 

 
Tabela 5- Dados da Instituição Escolar 

 

 

Nome da Escola 
 

Escola Classe 510 do Recanto das Emas - DF 

 

 
Endereço Completo 

Quadra 511 Conj. 11 EPC 02 CEP: 72.660-333 Recanto 

das Emas – Distrito Federal 

 

Telefone/ Fax 
 

(61) 3901-3661 

 

Data da criação da escola 
 

09 de abril de 2001 

Data de modificação da 

nomenclatura 

 

 
10 de abril de 2013 

 

Turno e funcionamento 

 

Matutino e Vespertino 

 

Nível de Ensino Ofertado 
 

Educação Básica 

 

Etapa 
 

Educação Infantil e Anos iniciais 

 
 
Direção 2020 – 2021 

 

Diretora: Patrícia Henriques de Oliveira 

 
Vice-Diretora: Sheila de Alcântara Grilo Marques 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS AÇÕES AVALIAÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gerar a 
participação da 
comunidade no 

processo 
educativo; 

Desenvolver 
ações 

educativas com 
foco no bem 

estar da 
comunidade 

escolar; 
Proporcionar 
situações de 
descobertas, 

trocas de 
experências, 

aprendizagens 
significativas e o 
desenvolvimento 

da criança 
utilizando o 
lúdico em 
diversas 

situações de 
aprendizagem; 

Possibilitar 
situações de 

aprendizagem 
mediadas para 
elaboração da 
autonomia das 
crianças nas 

ações de 
cuidado pessoal, 

auto-
organização, 
saúde e bem 

estar; 
Proporcionar 
conhecimento 
da diversidade 

cultural por meio 
da vivência de 

situações 
variadas, 

respeitando as 
diferenças; 

Despertar 
atitudes de 
valorização, 
humanização e 
respeito; 
Conscientizar 
sobre a 
responsabilida
de de manter 
as crianças 
frequentando a 
escola; 
Garantir até o 
final do 
presente ano 
letivo o 
cumprimento 
dos 200 dia 
letivos 
previstos no 
calendário da 
SEDF; 
Desenvolver 
campanhas 
educativas; 
Proporcionar 
momentos de 
interação entre 
a escola e a 
família. 

Construção 
de bons 
hábitos na 
rotina 
escolar; 
Intervenção 
individual 
com a 
familia, 
quando 
necessário; 
Realização 
de eventos 
culturais; 
Execução da 
presente PP 
por meio de 
planejament
o durante as 
coordenaçõe
s coletivas e 
formações 
oferecidas 
pela SEDF. 

Durante as 
coordenaçõe
s coletivas; 
Por meio de 
análise de 
dados da 
escola com 
índices 
oficiais; 
Através de 
questionário 
encaminhad
o às 
famílias. 

Direção, 
supervisão, 
coordenação 
pedagógica, 
SOE, AEE, 
Sala de 
recursos. 

Durante todo 
o ano letivo. 

 

  



 

 
11.3.2 Profissionais da Educação 

 
 

Compreendemos como profissionais da educação todos os sujeitos 

envolvidos no processo educativo, a partir do trabalho que executam no âmbito 

da instituição escolar. Sobre esses profissionais, o PPP da SEDF (2012) 

assinala que: 

Os profissionais da educação são sujeitos fundamentais da 
ação educativa e, por isso, devem assumir o compromisso 
com a formação integral do estudante. As relações 
estabelecidas entre os profissionais da educação e a 
comunidade, os estudantes e seus pares são determinantes 
para atingir os objetivos expressos no Projeto Político-
Pedagógico da escola. Para tanto, é necessário repensar 
sempre a prática, que deve ser pautada por estudos 
continuados e pela autoavaliação, compreendendo a 
incompletude essencial que os constitui como seres 
humanos, percebendo-se como sujeitos transformadores, 
críticos, criativos e éticos (SEDF 2012, p.27) 

 

Sendo assim, nesse ano letivo, a EC 510 conta com a atuação de 

aproximadamente 85 profissionais da educação que procuram trabalhar de 

forma respeitosa e harmoniosa, cientes de sua importância e da importância da 

prática profissional para o sucesso da instituição como um todo. 

A direção da escola conta com a Diretora, Vice - diretora, 01 Supervisora 

Pedagógica, 01 Chefe de Secretaria e 01 Apoio de Direção (ainda há a 

promessa de ser incluído 01 Supervisor Administrativo), que procuram 

trabalhar a partir da organização de gestão democrático-participativo no qual, 

os objetivos traçados para o grupo partem de situações e decisões 

compartilhadas, sendo consideradas tanto a eficácia no cumprimento das 

metas, para alcance de resultados, como também a situação expressa na 

individualidade de cada caso e ainda a preocupação com a manutenção das 

condições de respeito e confiança necessárias à realização de um bom 

trabalho (LIBÂNEO,OLIVEIRA e TOSCHI, 2011). 

Além da Supervisora Pedagógica, a escola possui 01 Coordenador 

Pedagógico da Educação Integral e seus devidos monitores, e está em busca 

de pessoas dispostas a assumir a coordenação pedagógica no presente ano, 

estando em aberto as vagas para coordenação de educação infantil, BIA e 

4º/5º anos. 



 

Essas pessoas contribuem para que haja a, articulação das ações 

pedagógicas para implementação desta PP. 

O quadro de professores regentes é composto por 42 profissionais, 

atuando 20 no turno matutino, 21 no turno vespertino, 01 professora de 

Educação Física para atender o projeto Educação com Movimento. 

Observamos que o grupo se apresenta muito unido e troca constantemente 

experiências, o que gera um ensino com maior qualidade. 

A supervisão administrativa ainda está em processo de implantação, 

dependendo de liberação da Secretaria de Educação para a nomeação de um 

Supervisor Administrativo. Até o presente momento as funções administrativas 

têm sido exercidas pelo funcionário concursado para Apoio de Direção sob a 

supervisão da Diretora Escolar. Quanto aos Serviços de Apoio mencionados na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9594/96 (BRASIL, 

1996), a escola conta com 01 professora para o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, que atende aos alunos com necessidades educacionais 

especiais e dá apoio tanto aos pais quanto aos professores e 01 monitor efetivo 

para atender estes alunos. 

No que se refere à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - 

EEAA, esta é composta por 01 Pedagoga com lotação na escola. Não 

contamos com psicólogo nesta equipe. 

O Serviço de Orientação Educacional – SOE, é composto por 02 

Orientadoras Educacionais, que atuam como elo entre educadores, pais e 

alunos, nas questões relativas ao rendimento escolar, comportamento, 

frequência, encaminhamentos para serviço de saúde, Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem ou ao Conselho Tutelar, quando necessário. Para um 

melhor atendimento ao serviço de Orientação seriam necessários mais 01 

orientador como previsto na portaria SEDF nº 32 de 04 de fevereiro de 2013. A 

escola conta ainda com um Técnico de Gestão Educacional, na especialidade 

monitor, para atendimento de três alunos com diagnóstico de Deficiência Física 

com altas necessidades educacionais (DF/ANE). Embora consideremos um 

avanço no processo de inclusão dos alunos que contam com o serviço de 

monitoria, ressaltamos que seria necessário pelo menos mais um profissional 

devido às especificidades dos casos acompanhados. Ainda como auxílio a este 

tipo de atendimento a escola conta com o serviço de quatro monitores do 



 

Jovem Educador Voluntário que atende às Classes Especiais e cinco que 

atendem à Educação Integral, no turno vespertino. 

A Secretaria Escolar conta com a atuação do Chefe de Secretaria, que 

também compõe a equipe de direção e com dois secretários escolares que 

auxiliam o chefe. A escola conta também com a atuação de um profissional 

readaptado que auxilia no cuidado da horta da escola, nos serviços de portaria 

e visita aos responsáveis pelos alunos faltosos com comunicados da direção 

solicitando presença na escola. Tais serviços estão prejudicados atualmente, 

pois o servidor responsável encontra-se afastado para tratamento de saúde, 

principalmente, o de visita domiciliar já que não existe outro profissional para 

substituí-lo. Diante disso para realizar tais funções conta- se com o apoio e 

compreensão de profissionais terceirizados que moram na região e se 

dispuseram, voluntariamente, a executar tal tarefa, em horários que não 

comprometem o exercício de sua função na escola. 

Para os serviços de cozinha, limpeza e vigilância, a escola é atendida 

por empresas terceirizadas, contratadas pelo GDF, sendo cinco profissionais 

atuantes na cozinha, quatorze funcionários para limpeza, quatro vigilantes que 

trabalham em dias alternados dois no turno diurno e dois no turno noturno. 

Aos profissionais atuantes na cozinha compete preparar e distribuir o 

lanche dos estudantes de acordo com as orientações nutricionais da SEDF, 

cuidar da limpeza e organização dos utensílios, da cozinha e depósito. Em 

caso de alunos com restrições alimentares, a escola por meio dos professores 

e direção solicitam aos pais que comuniquem e apresentem laudo médico para 

que os funcionários preparem o lanche de forma diferenciada. 

Os funcionários de serviços gerais organizam e fazem a manutenção da 

limpeza de todas as dependências da escola durante todo turno de 

funcionamento. Além disso, em dias determinados e nos recessos escolares 

realizam mutirões para retirada de lixo e limpeza em áreas que necessitem de 

cuidado específico. 

E quanto aos vigilantes, estes cuidam da segurança da comunidade 

escolar e do patrimônio da escola. Trabalham em dias alternados e atuam nos 

dois turnos nos dias em que estão de serviço. Em casos que se fizerem 

necessários, a escola poderá contar ainda com a intervenção do Batalhão 

Escolar, entrando em contato via telefone. 



 

A par de todo funcionamento e gerenciamento dos recursos humanos da 

escola, encontram-se diretamente envolvidos a equipe de Direção, visando o 

sucesso de toda comunidade escolar, a partir do bem-estar e 

comprometimento de todos esses profissionais. 

 

  



 

11.4 Gestão de Pessoas 
 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Responsáveis Cronograma 

Interferir 
positivamente 
na  realidade 
escolar a fim 
de sanar as 
dificuldades 
apresentadas 

Atender 
alunos  em 
dificuldades; 
Apoiar   os 
professores 
em suas 
práticas 
pedagógicas 
Sensibilizar a 
família como 
responsáveis 
pela 
educação de 
seus filhos 
Criar projetos 
que 
favoreçam a 
disseminaçã 
o   de 
problemas 
levantados. 

Realizar 
palestra 
Executar 
projetos que 
orientem   e 
esclareças  os 
educandos nos 
mais diferentes 
assuntos 
Reunir com 
professores 
Reunir com 
responsáveis 
Apoiar  os 
projetos 
vigentes  na 
escola 

Análise de 
resultados em 
sala 
Percepção de 
maior 
participação da 
família 
Diminuição 
dos conflitos 
em sala 
Observação 

Orientadora 
Educacional 

De Fevereiro a 
Dezembro 

Atender aos 
alunos com 
transtornos 
e/ou 
dificuldades de 
aprendizagem 

Oferecer 
atendimento 
a todos os 
casos  de 
educandos 
atendidos 
pela Equipe 
de Apoio a 
Aprendizage 
m 

Observação do 
cotidiano dos 
educandos 
atendidos pelo 
EEAA 
Intervenção 
individual 
Trabalho em 
conjunto às 
pedagogas 
Redigir 
relatórios 
individuais 
acerca do 
desenvolviment 
o do educando 

Observação 
dos educandos 
em sala 
Análise dos 
resultados 
apresentados 
em sala pelo 
educando 
Registro dos 
professores 

Psicóloga Fevereiro a 
Dezembro 

Mediar as 
aprendizagens 

Reduzir 
significativam 
ente o índice 
de repetência 
Promover o 
letramento 

Elaborar aulas 
Desenvolver 
senso crítico 
nos educandos 
Favorecer o 

trabalho de 
pesquisa 

Análise  dos 
resultados 
apresentado 
em cada 
bimestre pelos 
educandos 
Observação 

Professores De Fevereiro a 
Dezembro 

  Executar os 

projetos da 

escola 

Auto- 
avaliação 

  

Auxiliar os Atender Elaborar Observação do Pedagogas e De Fevereiro 
educandos todos os atividades progresso dos profissional da Dezembro 
Com alunos que diferenciadas educandos sala de  

dificuldades, se encaixam para o atendidos em recursos  

transtornos nos quesitos atendimento sala de aula.   

e/ou específicos individual, Percepção   

      



 

deficiências, da sala de visando superar diária na   

de modo a Recurso ou as dificuldades melhoria do   

favorecer a serviço de apresentadas convívio entre   

aprendizagens Apoio a Reunir-se com os educandos,   

 Aprendizage os professores com base no   

 m para definir respeito às   

 Oferecer ao estratégias de diferenças,   

 professor atendimento individualidade   

 apoio em sala de aula s e no princípio   

 pedagógico Preparar da igualdade.   

 para sua estudos para os Autoavaliação   

 prática diária. professores, em Avaliação   

  uma visão de coletiva do   

  formação trabalho pelo   

  continuada. grupo.   

  Desenvolver    

  projetos na    

  escola para a    

  inclusão dos    

  educandos    

  Elaborar o    

  Plano de ação    

  dos serviços de    

  apoio    

  Auxiliar o    

  professor na    

  construção da    

  adaptação    

  curricular    

Auxiliar alunos Prestar Acompanhar os Observação do Monitor De fevereiro 
com auxílio a educandos em cumprimento  a dezembro 
deficiência todos os sala, durante o das metas   

física em seu educandos intervalo, e ida    

dia a dia com ao banheiro    

 necessidade (troca de fralda)    

 s físicas. Incentivar na    

 Favorecer o realização das    

 bem estar atividades    

 deste propostas    

 educando na     

 escola.     

 

  



 

Administrar os Realizar o Realizar Observação Secretários De janeiro a 
documentos censo levantamento Otimização do  dezembro  

dos escolar anual de dados dos espaço    

educandos Zelar pela educandos     

 documentaçã para o censo     

 o dos escolar     

 educandos Verificar as     

 Preparar pastas de     

 pastas de documentos a     

 documento fim de verificar    
dos alunos pendencias 
Realizar Realizar oficina 
transferência com os 
s. professores 
Fornecer para explicar o 
históricos funcionamento 
escolares de diário 
Matricular e eletrônico 
enturmar Participar de 
educandos reuniões sobre 
Acompanhar diários e 
o preenchimento 
preenchimen dos registros 
to dos diários avaliativos 
de classe Organizar as 

 pastas de 
 documentos 
 dos educandos 
 conforme as 
 turmas de 
 matrícula 

Preparar com Elevar Limpar Merendeiras Qualidade do De Fevereiro a 
excelências os substancialm diariamente a Responsável Lanche Dezembro  

lanches e ente a cozinha direto apresentada   

almoço qualidade do seguindo as  Aprovação nas   

servidos na lanche e especificações  vistorias   

escola almoço da SEEF  constantes dos   

 oferecidos da Organizar o  órgãos   

 escola depósito de  competentes   

 Manter nas alimentos     

 condições Limpar     

 adequadas a geladeiras e     

 conservação freezer     

 e constantement     

 acondiciona e     

 mento dos Lavar utensílios     

 alimentos de cozinha     

 Aprimorar o diariamente     

 espaço para Higienizar os     

 melhor alimentos     

 higienização conforme as     

 do local e dos normas da     

 alimentos SEEDF     

 Organizar o Realizar     

 depósito levantamento     

 seguindo as da qualidade     

 normas e dos produtos     

 datas de que são     

 vencimento entregues     

 dos produtos Verificar se os     



 

  produtos     

  entregues     

  seguem as     

  recomendaçõe     

  s da SEEDF     

Realizar  a 
administração 
das 
documentaçõe 
s dos 
funcionários 

Organizar as 
pastas  dos 
funcionários 
Arquivar 
documentos 
Entregar 
dentro  dos 
prazos 
estipulados 
as 
documentaçõ 
es exigidas 
como folha 
de ponto, 
atestados, 
médicos, 
encaminham 
entos  e 
expedidos de 
profissionais) 

Realizar 
palestra aos 
funcionários 
acerca dos 
procedimentos 
administrativos 
e normas 
Entregar 
formulários  de 
atualização de 
dados 
Conferir 
mensalmente 
as folhas de 
pontos, 
atestados, 
cumprimento 
de horários 
Enviar 
documentos 
nos prazos a 
CRE 
Semanalmente 
ir a CRE para 
buscar malote 

Auxiliar 
Administrativo 

Observação 
Qualidade no 
atendimento 
Cumprimento 
de prazos 

De Janeiro a 
Dezembro 

Garantir a 
segurança da 
escola 

Diminuir 
significativam 
ente a 
entrada de 
pessoas não 
autorizadas 
na escola 
Realizar  a 
entrada e 
saída dos 
alunos 
Checar  a 
entrada   de 
pessoas   na 
escola  fora 
dos horários 
de entrada e 
saída  dos 
estudantes 
Zelar pela 
segurança 
patrimonial 
da escola 

Informar   a 
direção sobre 
possíveis 
eventualidades 
Registrar  no 
livro de 
ocorrência 
todos os fatos 
fora da 
normalidade 
Verificar quem 
entra e quem 
sai da escola 
Realizar rondas 
diárias para 
verificar a 
situação das 
portas, janelas, 
extintores, 
luzes acessas 

Vigias 
terceirizados 

Qualidade do 
trabalho 
Apresentar 
Registro de 
ocorrências 

De Janeiro a 
Dezembro 

 

  



 

Garantir uma 
escola limpa e 
higiênica 

Limpar todas 
as 
dependência 
s da escola 
diariamente 
Realizar 
faxina  aos 
sábados 
Zelar pela 
limpeza dos 

Limpar 
diariamente 
todos os 
espaços da 
escola 
Lavar 
semanalmente 
mesas, 
cadeiras e 
portas 
(limpando 

Funcionários 
terceirizados 
da limpeza 

Observação 
Análise  de 
pesquisa feita 
com 
comunidade 
escolar acerca 
da qualidade da 
limpeza 
apresentada 

De Janeiro a 
Dezembro 

 espaços 
escolares 

possíveis 
pichações) 
Mensalmente 
lavar rodapés e 
paredes da 
escola 

   

 

  



 

11.5 Gestão de Resultados Educacionais 
 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Responsáveis Cronograma 

Interferir 
positivamente 
na  realidade 
escolar a fim 
de sanar as 
dificuldades 
apresentadas 

Atender 
alunos  em 
dificuldades; 
Apoiar   os 
professores 
em suas 
práticas 
pedagógicas 
Sensibilizar a 
família como 
responsáveis 
pela 
educação de 
seus filhos 
Criar projetos 
que 
favoreçam a 
disseminaçã 
o   de 
problemas 
levantados. 

Realizar 
palestra 
Executar 
projetos que 
orientem   e 
esclareças  os 
educandos nos 
mais diferentes 
assuntos 
Reunir com 
professores 
Reunir com 
responsáveis 
Apoiar  os 
projetos 
vigentes  na 
escola 

Análise de 
resultados em 
sala 
Percepção de 
maior 
participação da 
família 
Diminuição 
dos conflitos 
em sala 
Observação 

Orientadora 
Educacional 

De Fevereiro a 
Dezembro 

Atender aos 
alunos com 
transtornos 
e/ou 
dificuldades de 
aprendizagem 

Oferecer 
atendimento 
a todos os 
casos  de 
educandos 
atendidos 
pela Equipe 
de Apoio a 
Aprendizage 
m 

Observação do 
cotidiano dos 
educandos 
atendidos pelo 
EEAA 
Intervenção 
individual 
Trabalho em 
conjunto às 
pedagogas 
Redigir 
relatórios 
individuais 
acerca do 
desenvolviment 
o do educando 

Observação 
dos educandos 
em sala 
Análise dos 
resultados 
apresentados 
em sala pelo 
educando 
Registro dos 
professores 

Psicóloga Fevereiro a 
Dezembro 

Mediar as 
aprendizagens 

Reduzir 
significativam 
ente o índice 
de repetência 
Promover o 
letramento 

Elaborar aulas 
Desenvolver 
senso crítico 
nos educandos 
Favorecer o 
trabalho de 
pesquisa 

Análise  dos 
resultados 
apresentado 
em cada 
bimestre pelos 
educandos 
Observação 

Professores De Fevereiro a 
Dezembro 

  Executar os 

projetos da 
escola 

Auto- 
avaliação 

  

Auxiliar os Atender Elaborar Observação do Pedagogas e De Fevereiro 
educandos todos os atividades progresso dos profissional da Dezembro 
Com alunos que diferenciadas educandos sala de  

dificuldades, se encaixam para o atendidos em recursos  

transtornos nos quesitos atendimento sala de aula.   

e/ou específicos individual, Percepção   

deficiências, da sala de visando superar diária na   



 

de modo a Recurso ou as dificuldades melhoria do   

favorecer a serviço de apresentadas convívio entre   

aprendizagens Apoio a Reunir-se com os educandos,   

 Aprendizage os professores com base no   

 m para definir respeito às   

 Oferecer ao estratégias de diferenças,   

 professor atendimento individualidade   

 apoio em sala de aula s e no princípio   

 pedagógico Preparar da igualdade.   

 para sua estudos para os Autoavaliação   

 prática diária. professores, em Avaliação   

  uma visão de coletiva do   

  formação trabalho pelo   

  continuada. grupo.   

  Desenvolver    

  projetos na    

  escola para a    

  inclusão dos    

  educandos    

  Elaborar o    

  Plano de ação    

  dos serviços de    

  apoio    

  Auxiliar o    

  professor na    

  construção da    

  adaptação    

  curricular    

Auxiliar alunos Prestar Acompanhar os Observação do Monitor De Fevereiro 
Com auxílio a educandos em cumprimento  Dezembro 
deficiência todos os sala, durante o das metas   

física em seu educandos intervalo, e ida    

dia a dia com ao banheiro    

 necessidade (troca de fralda)    

 s físicas. Incentivar na    

 Favorecer o realização das    

 bem estar atividades    

 deste propostas    

 educando na     

 escola.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Administrar os Realizar o Realizar Observação Secretários De janeiro a 
documentos censo levantamento Otimização do  dezembro  

Dos escolar anual de dados dos espaço    

educandos Zelar pela educandos     

 documentaçã para o censo     

 o dos escolar     

 educandos Verificar as     

 Preparar pastas de     

 pastas de documentos a     

 documento fim de verificar    
dos alunos pendencias 
Realizar Realizar oficina 
transferência com os 
s. professores 
Fornecer para explicar o 
históricos funcionamento 
escolares de diário 
Matricular e eletrônico 
enturmar Participar de 
educandos reuniões sobre 
Acompanhar diários e 
o preenchimento 
preenchimen dos registros 
to dos diários avaliativos 
de classe Organizar as 

 pastas de 
 documentos 
 dos educandos 
 conforme as 
 turmas de 
 matrícula 

Preparar com Elevar Limpar Merendeiras Qualidade do De Fevereiro a 
excelências os substancialm diariamente a Responsável Lanche Dezembro  

lanches e ente a cozinha direto apresentada   

almoço qualidade do seguindo as  Aprovação nas   

servidos na lanche e especificações  vistorias   

escola almoço da SEEF  constantes dos   

 oferecidos da Organizar o  órgãos   

 escola depósito de  competentes   

 Manter nas alimentos     

 condições Limpar     

 adequadas a geladeiras e     

 conservação freezer     

 e constantement     

 acondiciona e     

 mento dos Lavar utensílios     

 alimentos de cozinha     

 Aprimorar o diariamente     

 espaço para Higienizar os     

 melhor alimentos     

 higienização conforme as     

 do local e dos normas da     

 alimentos SEEDF     

 Organizar o Realizar     

 depósito levantamento     

 seguindo as da qualidade     

 normas e dos produtos     

 datas de que são     

 vencimento entregues     

 dos produtos Verificar se os     



 

  produtos     

  entregues     

  seguem as     

  recomendaçõe     

  s da SEEDF     

Realizar  a 
administração 
das 
documentaçõe 
s dos 
funcionários 

Organizar as 
pastas  dos 
funcionários 
Arquivar 
documentos 
Entregar 
dentro  dos 
prazos 
estipulados 
as 
documentaçõ 
es exigidas 
como folha 
de ponto, 
atestados, 
médicos, 
encaminham 
entos  e 
expedidos de 
profissionais) 

Realizar 
palestra aos 
funcionários 
acerca dos 
procedimentos 
administrativos 
e normas 
Entregar 
formulários  de 
atualização de 
dados 
Conferir 
mensalmente 
as folhas de 
pontos, 
atestados, 
cumprimento 
de horários 
Enviar 
documentos 
nos prazos a 
CRE 
Semanalmente 
ir a CRE para 
buscar malote 

Auxiliar 
Administrativo 

Observação 
Qualidade no 
atendimento 
Cumprimento 
de prazos 

De Janeiro a 
Dezembro 

Garantir a 
segurança da 
escola 

Diminuir 
significativam 
ente a 
entrada de 
pessoas não 
autorizadas 
na escola 
Realizar  a 
entrada e 
saída dos 
alunos 
Checar  a 
entrada   de 
pessoas   na 
escola  fora 
dos horários 
de entrada e 
saída  dos 
estudantes 
Zelar pela 
segurança 
patrimonial 
da escola 

Informar   a 
direção sobre 
possíveis 
eventualidades 
Registrar  no 
livro de 
ocorrência 
todos os fatos 
fora da 
normalidade 
Verificar quem 
entra e quem 
sai da escola 
Realizar rondas 
diárias para 
verificar a 
situação das 
portas, janelas, 
extintores, 
luzes acessas 

Vigias 
terceirizados 

Qualidade do 
trabalho 
Apresentar 
Registro de 
ocorrências 

De Janeiro a 
Dezembro 



 

Garantir uma 
escola limpa e 
higiênica 

Limpar todas 
as 
dependência 
s da escola 
diariamente 
Realizar 
faxina  aos 
sábados 
Zelar pela 
limpeza dos 

Limpar 
diariamente 
todos os 
espaços da 
escola 
Lavar 
semanalmente 
mesas, 
cadeiras e 
portas 
(limpando 

Funcionários 
terceirizados 
da limpeza 

Observação 
Análise  de 
pesquisa feita 
com 
comunidade 
escolar acerca 
da qualidade da 
limpeza 
apresentada 

De Janeiro a 
Dezembro 

 espaços 
escolares 

possíveis 
pichações) 
Mensalmente 
lavar rodapés e 
paredes da 
escola 

   

 

  



 

11.6 Gestão de Resultados Educacionais 
 

Objetivo Metas Ações Responsáveis Avaliação Cronograma 

Garantir a 

qualidade do 

ensino 

oferecido pela 

escola 

Diminuir 

significativamente 

a evasão escolar 

Dirimir a 

reprovação escolar 

Acompanhar  o 

desenvolvimento 

dos educandos no 

decorrer do ano 

letivo 

Aulas de 

reforço 

Projetos de 

reagrupamen 

to 

Projeto 

Interventivo 

Projeto de 

desenvolvim 

ento da 

leitura   e 

interpretação 

Oficinas 

Matemáticas 

Contato 

direto com os 

responsáveis 

dos alunos 

faltosos 

Encaminham 

ento  dos 

alunos 

infrequentes 

ao  Conselho 

Tutelar 

Professores 

Gestão escolar 

Equipes  de 

Apoio (SOE, 

EEAA e Sala de 

Recursos) 

Coordenação 

Pedagógica 

Formativa 

Análise de 

dados colhidos 

(testes 

diagnósticos, 

análise de 

desempenho 

individual, 

Registros 

avaliativos) 

De Fevereiro a 

Dezembro 

Verificar  a 

aprendizage 

m nos anos 

iniciais do 

ensino 

fundamental 

Alcançar bom 

resultado da prova 

do SIPAEDF  

Realizar 

atividades de 

múltipla 

escolha nos 

moldes do 

SIPAEDF 

Toda a equipe 

Pedagógica 

Alcance das 

metas 

Análise dos 

gráficos 

Março a Abril 

(primeira parte) 

 
Setembro a 

Novembro 

(segunda parte) 

 
  



 

  (simulados) 

Projeto de 

leitura 

Oficinas 

Matemáticas 

Atividades 

voltadas para 

o letramento 

Projeto 

Interventivo 

Reforço 

escolar 

Projeto 

Interventivo 

   

Garantir 

aprendizage 

m significativa 

aos 

educandos ao 

final do 1º 

ciclo 

Alcançar os índices 

de proficiência em 

leitura, escrita e 

matemática 

Realizar 

atividades de 

múltipla 

escolha nos 

moldes da 

Avaliação 

(simulados) 

Projeto de 

leitura 

Oficinas 

Matemáticas 

Atividades 

voltadas para 

o letramento 

Projeto 

Interventivo 

Reforço 

escolar 

Projeto 

Interventivo 

Toda Equipe 

Pedagógica 

Alcance das 

metas 

Análise de 

gráficos 

comparativos 

às avaliações 

anteriores 

De Fevereiro a 

Dezembro 

Garantir 

aprendizage 

Alcançar os índices 

de  proficiência em 

Realizar 

atividades de 

Toda Equipe 

Pedagógica 

Alcance das 

metas 

De Fevereiro a 

Dezembro 

 
  



 

m significativa 

aos 

educandos ao 

final do 2º 

ciclo 

leitura, escrita e 

matemática 

múltipla 

escolha nos 

moldes  do 

SIPAEDF e 

Ana 

(simulados) 

Projeto  de 

leitura 

Oficinas 

Matemáticas 

Atividades 

voltadas para 

o letramento 

Projeto 

Interventivo 

Reforço 

escolar 

Projeto 

Interventivo 

Contato 

direto com as 

famílias dos 

educandos 

infrequentes 

Encaminham 

ento aos 

Conselho 

Tutelar dos 

estudantes 

infrequentes. 

 Análise de 

gráficos 

comparativos 

às avaliações 

anteriores 

 

 
  



 

11.7 Gestão Financeira - Programas PDAF, PDDE, PDE 
 

Objetivo Metas Ações Responsáveis Avaliação Cronograma 

Financiar 

as 

despesas 

de custeio 

e capital 

da escola 

da UE. 

Adquirir 

materiais 

permanentes; 

Adquirir 

materiais de 

uso diário; 

Realizar 

pequenos 

reparos na 

infraestrutura 

da UE. 

Realizar 

reuniões com 

a comunidade 

escolar  para 

definir   as 

prioridades de 

investimento 

e a aplicação 

das verbas 

recebidas. 

Presidente da 

UE. 

Realizada  em 

reuniões com a 

comunidade 

escolar para 

análise dos 

resultados 

obtidos  de 

acordo com os 

investimentos 

aplicados. 

Reuniões 

bimestrais definem 

as prioridades da 

UE; 

Os investimentos 

acontecem sem 

prazos definidos, 

pois dependem dos 

repasses realizados 

pelo Estado. 

 
12. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA PP 
 

O acompanhamento, controle e avaliação do PPP acontece 

periodicamente com as observações e reflexões da comunidade escolar na 

realização dos projetos e nas mudanças necessárias para uma aprendizagem 

de qualidade. 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que está em constante 

elaboração, pois entendemos que precisamos aperfeiçoá-lo e o mantermos de 

acordo com a realidade da comunidade escolar, da Secretaria de Educação e 

com o MEC. 

Considerando a complexidade e o dinamismo dos processos que 

envolvem a avaliação do projeto político pedagógico, entendemos que é 

necessário investir em ações que possibilitem um contínuo acompanhamento, 

de modo que possamos dispor de informações que permitam uma análise da 

situação e a adoção de medidas visando o alcance das metas pretendidas, 

através de registros, entrevistas, questionários, observações e estudos, através 

do Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar nos dias letivos 

temáticos. 

  



 

12.1 Cronograma de ações e avaliação do PPP 
 

OBJETIVO META AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO CRONOGRAMA 

Traçar a 

identidade da 

EC 510 

Conhecer e 

reconhecer a 

história do 

local em que 

estamos 

inseridos e da 

escola 

Aplicar 

questionários e 

pesquisas com 

a comunidade 

escolar, 

investigar 

documentos da 

escola. 

Comunidade 

Escolar 

Observações e 

reflexões da 

comunidade 

escolar. 

De Fevereiro a 

Março. 

Estipular a 

organização do 

trabalho 

pedagógico 

Estipular as 

concepções 

que 

fundamentam 

as práticas 

políticas- 

pedagógicas 

da Instituição. 

Realizar 

reuniões, 

estudos  e 

debates para a 

construção do 

PPP. 

Definir os 

projetos da 

escola. 

Corpo Docente 

e gestão 

escolar. 

Registros  e 

reflexões das 

práticas 

pedagógicas e 

seus 

resultados. 

De Março à 

Abril. 

Definir a 

organização 

curricular da 

escola. 

Organizar o 

Currículo da 

Instituição 

Estudar o 

Currículo em 

Movimento 

Definir  o 

currículo 

trabalhado em 

cada bimestre 

Comunidade 

Escolar 

Registros, 

reflexões, 

reuniões e 

avaliação do 

currículo já 

trabalhado. 

Durante a 

semana 

pedagógica. 

Embasar toda a 

ação 

pedagógica e 

política da EC 

510 

Nortear as 

ações 

pedagógicas 

Coordenações 

pedagógicas, 

formação 

continuada. 

Corpo Docente 

e gestão 

escolar. 

Será no 

decorrer do 

ano letivo, 

através        de 

reflexões e 

resultados das 

aprendizagens 

. 

Durante todo o 

ano letivo. 

 
  



 

Possibilitar 

reflexões  da 

comunidade 

escolar   na 

realização dos 

projetos 

possibilitando 

um contínuo 

acompanhamen 

to 

Envolver  a 

Comunidade 

Escolar na 

criação, 

elaboração, 

efetivação  e 

avaliação do 

PPP 

Realizar 

reuniões, 

debates, 

palestras, 

entrevistas e 

oficinas durante 

os dias letivos 

temáticos. 

Comunidade 

Escolar 

Reflexões, 

avaliação  da 

participação da 

comunidade 

escolar  nos 

dias letivos 

temáticos. 

Durante os dias 

de Planejamento 

Pedagógico  da 

Comunidade 

Escolar,  nos 

dias  letivos 

temáticos: 12/03, 

08/05, 29/08  e 

06/11 

Desenvolver 

sendo de 

comunidade. 

Desenvolver 

temas 

importantes 

para 

conscientizaçã

o da 

comunidade. 

Aplicar 

atividades 

diversas em 

dias letivos 

temáticos. 

Comunidade 

escolar, 

Observações e 

reflexões da 

comunidade 

escolar. 

Dias letivos 

temáticos, 

conforme 

calendário da 

SEDF. 

 
 

 
13. PROJETOS ESPECÍFICOS DA SEDF 
 

Antes de apresentarmos os projetos desenvolvidos a partir das 

discussões e necessidades detectadas pela comunidade escolar, nessa seção, 

trataremos dos projetos que foram implementados a partir de políticas públicas 

educacionais e por uma oportunidade de parceria com um grupo da 

Universidade de Brasília que tem atendido algumas crianças e suas famílias. 

Chamamos esses projetos de “especiais”, por sua natureza externa e 

aplicação em situações específicas e em decorrência de diferentes demandas 

que surgem ao longo do processo educativo, sendo tais projetos aplicados em 

nível nacional e distrital, dentre as quais destacamos os Programas: Circuito de 

Ciências, Educação Integral, Programas PDAF, PDDE, PDE, e Semana de 

Educação para a Vida. 

 



 

13.1 Circuito de Ciências 
 

O Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino é uma 

parceria realizada entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Instituto 

Federal de Brasília e Agência Espacial Brasileira, que organizou o primeiro 

circuito no ano de 2011 e agora segue com o evento que ganhou bastante 

destaque entre alunos e professores. 

O projeto do Circuito de Ciências é dividido em três fases, em que os 

participantes são distribuídos e concorrem entre si de acordo com a etapa ou 

modalidade de matrícula. As categorias concorrentes são: educação infantil; 

anos iniciais; finais; ensino médio; educação de jovens e adultos; 

profissionalizante e educação inclusiva. Durante o Circuito Ciências os 

participantes recebem medalhas, certificados e prêmios oferecidos pelas 

instituições organizadoras e empresas parceiras. 

Toda essa movimentação tem como objetivo a divulgação do 

conhecimento científico com vistas à Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT), que ocorre anualmente desde o ano de 2004. No ano de 

2011, a EC 510 participou da primeira edição do Circuito com o Projeto “Filtro 

Natural”, desenvolvido pelos alunos do 3º ano B, sob a coordenação da 

professora Suzana Porto. Embora o projeto não tenha participado da etapa 

nacional, este representou nossa escola nas etapas regional e distrital, o que 

significou uma grande vitória e incentivo para todos os envolvidos. 

No ano de 2012 a escola foi representada pela turma do 5ª ano “D”, com 

o projeto voltado para a sustentabilidade sobre o efeito estufa e suas 

consequências, sendo responsável pelo fato da escola ser representada na 

etapa distrital. 

Já em 2009, com o tema voltado para a saúde e movimento a escola foi 

representada por um grupo de alunos participantes do Projeto Piloto Educação 

em Movimento, que sob o comando do professor de Educação Física, Elmo, 

apresentou o projeto sobre o Slackline. 

No ano de 2014, a escola foi defendida no circuito de Ciências pela 

turma do 4º ano D, com o projeto: Redescobrindo a Lâmpada de Moser, 

ressaltando um projeto simples, mas de suma importância para o 



 

desenvolvimento social, principalmente por ser alicerçado sob um dos pilares 

dos eixos estruturantes do Currículo em Movimento: a sustentabilidade. O 

projeto em questão recebeu destaque na etapa regional do circuito de ciências, 

tendo sido convidado a participar da etapa Distrital, onde repetiu o feito de 

destaque, chegando até a etapa Nacional do Circuito de ciências, o que foi de 

grande valia por ter despertado nos participantes o gosto pela pesquisa, 

descoberta, pelo ato de pensar. 

Em 2015 a escola participou com o projeto sobre Fotossíntese realizada 

com alunos do 4º e 5º anos, uma vez que a temática do circuito de ciências foi: 

Luz, ciências e vida, sendo de grande relevância s desenvolvimento 

pedagógico dos educandos, de tal forma que a escola obteve destaque nas 

etapas na qual participou. No ano de 2016 a escola foi representada na etapa 

regional com os estudantes do 5° ano que desenvolveram um trabalho sob a 

temática do circuito de ciências, a saber, “A Ciências alimentando o Brasil”. 

E 2019, a escola participu apenas da etapa local com todos os 

estudantes dos anos iniciais que desenvolveram o trabalho pautado e 

embasado na temática escolhida para o ano de 2019 “Bioeconomia: 

Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” será o tema da 

16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontecerá de 21 a 

27 de outubro de 2019. 

Para o ano de 2020 a equipe está em busca de parcerias para 

desenvolver seu projeto científico para o circuito de ciências, o tema está a 

definir pela equipe em reunião coletiva. 

Espera-se que mais uma vez a escola se destaque por trabalhar de 

modo científico, realizando um projeto de pesquisa, experiência, análise de 

dados, observação e conclusão com os educandos, o que tem acarretado em 

maior desenvolvimento das turmas participantes e fomentando o saber 

científico como prática comum a eles. 

 

13.2 Educação Integral 
 

A Educação Integral é um projeto que tem sido implantado pela SEDF e 

tem como maior objetivo formar o ser humano em sua integralidade e para sua 

emancipação. Sendo assim, há uma perceptível diferença entre a educação 



 

integral para uma escola de tempo integral, na qual a ênfase maior encontra-se 

no tempo de permanência, sem que sejam pensadas outras alternativas às 

atividades já realizadas pelos estudantes no horário regular 

Dessa forma, a proposta da Educação Integral não é a de repetir as 

mesmas atividades já realizadas pelos alunos, mas é buscar formas de 

aproximar a escola, e a comunidade, visando garantir a vivência escolar de 

alunos, professores e família em um exercício cotidiano e coletivo de cidadania. 

Embora o artigo 34 da LDB (BRASIL, 1996) aponte para a ampliação 

progressiva do tempo diário de permanência do estudante na escola, é preciso 

observar a qualidade desse tempo e quais as oportunidades efetivas de 

formação poderão ser criadas, tendo em vista uma educação voltada para 

diferentes formas de aprendizagem e respeito aos direitos humanos. 

Este projeto é uma proposta de plano de ação que visa introduzir um 

ambiente integrador visan;do à redução da evasão, distorção idade e série e o 

índice de reprovação na Escola Classe 510. 

Um dos motivos de inquietação desta Instituição Educacional está 

presente, principalmente, no índice de reprovação dos educandos da etapa III 

do BIA, uma vez que nas primeiras etapas há a progressão automática por 

conta do planejamento estrutural do Bloco, entretanto, em sua última Etapa, 

por haver a possibilidade de retenção. 

 

Justificativa 

 

A comunidade em que a Escola Classe 510 está inserida apresenta 

carência em muitos aspectos, tais como: poucos espaços de lazer e 

promoções de eventos culturais, voltados principalmente para o 

desenvolvimento social e educativo de nossas crianças, o que poderia ajudar 

na prevenção de atos violentos e inadequados, que ocorrem em muitos 

momentos pela falta de atividades em horário livre. 

Nesse sentido, faz-se necessário que a escola se proponha a 

desenvolver atividades que promovam a aquisição de valores socialmente 

aceitáveis, bem como ocupem horários livres que possam gerar momentos 

para que possam ter um futuro melhor do que atualmente está inserido. 

Assim, justifica-se o desenvolvimento do presente projeto, objetivando 



 

ampliar momentos de prazer e ludicidade para os educandos desta Instituição 

Educacional, atingindo qualidade no ensino e preparação do educando para o 

contexto social. 

 

Objetivo geral 

 

• Sanar problemas relacionados à dificuldade de aprendizagem, 

redução da evasão escolar, distorção idade e série, diminuindo os índices de 

reprovação por meio do atendimento de 100 alunos por semana. 

 

Objetivos específicos 

 

• Desenvolver diferentes tipos de atividades, visando o 

desenvolvimento de competências e habilidades previstas na legislação 

pertinente; 

• Tornar a escola um possível espaço, não apenas de 

aprendizagem acadêmica e sistemática, mas também um ambiente que 

proporciona a preparação para a vida. 

• Trabalhar por meio de jogos pedagógicos, atividades para o 

desenvolvimento da leitura, escrita, coordenação motora, raciocínio lógico 

matemático, aquisição de habilidades interpessoais e respeito às regras de 

convivência. 

 

Público Alvo 

 

Devido à falta de espaço físico para implementação do projeto em todos 

os níveis oferecidos pela Instituição Educacional, o público-alvo para o ano de 

2020 será os alunos do 3º e 4º ano, selecionados previamente pelo professor 

regente, de acordo com critérios estabelecidos pelas diretrizes do Programa 

Educação Integral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Devido a organização institucional desse ano essas crianças serão atendidas 

apenas no turno vespertino pretende-se atender 100 alunos por dia, com 

atendimento final de 100 alunos por semana. 

 



 

Principais ações e estratégias 

A aplicação das atividades do Projeto se dá de modo inverso, para os 

alunos que saem da sala de aula no turno matutino, estes participam do horário 

de almoço e seguem para as atividades previstas no Projeto, finalizando-as 

com o lanche que é servido para que retornem às suas casas já alimentados, o 

que ocorre às 15hs. 

Até o momento o Projeto apresenta a seguinte estrutura logística: 

QUADRO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

TURNO Nº DE ALUNOS/DIA Nº DE MONITORES DIAS DE PRÁTICA 

 
Vespertino 

 
100 

 
05 

 
2ª à 6ª 

 

Público Alvo 

Alunos do 3º e 4º ano. 

 

Cronograma 

O período de realização do projeto será durante todo ano letivo, de segunda a 

sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino. 

 

Principais ações e estratégias 

 

Oficina de Teatro – tem como objetivo estimular o desenvolvimento da 

criatividade e ampliação do imaginário na criança através do contato direto com 

jogos e exercícios teatrais e promover a prática aos estudantes envolvidos. 

 

Alfabetização e Letramento – visando desenvolvimento e a aplicação de 

oficinas pedagógicas de leitura, interpretação e produção de textos, de 

diferentes gêneros textuais. Pretende-se analisar concepções de linguagem e 

de leitura, refletir sobre a importância da constituição do prazer de ler nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental e refletir sobre a importância da 

constituição do gosto pelo escrever. 

 

Conhecimento Lógico – Matemático – busca novas maneiras e 

tendências de ensinar matemática, de forma que facilite o entendimento do 



 

aluno e incentive a interação entre ele e o professor. 

 

Futsal - O futsal, esporte que surgiu da fusão entre o futebol de salão e o 

futebol cinco, isso no final da década de 80 do século XX (SANTANA, 2002a), 

desenvolveu-se substancialmente nos últimos dez, doze anos. Muito disso, 

deve-se às significativas alterações ocorridas nas suas regras. Estas teriam 

feito do futsal, em comparado ao futebol de salão, um esporte mais dinâmico, 

competitivo e atraente. 

Em particular, há indícios de que as crianças brasileiras constituem 

grande parte dos que praticam futsal. Isso pode ser entendido, em parte, se 

considerarmos o processo de urbanização de boa parte das cidades brasileiras 

(FREIRE, 2003), que fez com que possíveis locais onde as crianças brincavam 

e jogavam as suas primeiras "peladas" dessem lugar a complexos residenciais 

e comerciais. Logo, crianças (pelo menos aquelas que vivem em grandes 

cidades) encontram nas quadras de futsal de escolas, clubes, condomínios e 

associações possíveis espaços para, orientadas por professores, "jogar bola". 

Assim, pretende-se com a atividade despertar o interesse por um esporte 

crescente, bem como trabalhar habilidades psicomotoras, jogo em equipe e 

desenvolver o espirito competitivo de forma natural e saudável. 

 

Avaliação 

 

A avaliação será feita bimestralmente com todos os profissionais que 

abrangem o Projeto: Equipe de Direção, Coordenação Pedagógica, Monitores 

e demais funcionários envolvidos. Para nortear o processo avaliativo, a 

Coordenação Pedagógica do Projeto utilizará questionários com questões 

fechadas e abertas que gerarão gráficos, tabelas e sugestões que 

demonstrarão a eficácia, eficiência ou frustrações dos objetivos destacados no 

projeto. 

 

13.3 Semana de Educação para a Vida 

 

A Semana de Educação para a Vida foi instituída por lei federal, 

sancionada pela Presidência da República no ano de 2009, a partir de um 



 

projeto do Ministério da Educação. Criada em 27 de julho do referido ano, a Lei 

nº 11.988, dispõe sobre a obrigatoriedade de ser instituída pelas Secretarias 

Estaduais de Educação, uma semana dentro do calendário escolar, em que 

possam ser trabalhados assuntos diversificados que não se encontram 

contemplados de forma obrigatória nos currículos escolares, mas que são de 

vital importância para a formação integral dos estudantes. 

Esta ação tem como princípio envolver alunos e professores para 

trabalhar de forma lúdica temas transversais da Educação. Cada unidade tem a 

responsabilidade de elaborar um cronograma de atividades, que contemple 

temas como Sustentabilidade, Direitos Humanos, Educação Sexual, 

Diversidade e Alimentação Saudável. A realização é fruto da lei federal nº 

11,988/09 e integra o calendário das unidades de ensino fundamental e médio 

do Distrito Federal, que para o ano de 2020 compreende a semana de 04 a 08 

de maio.  

No momento de montar a programação da semana, as comunidades 

escolares devem levar em consideração suas principais necessidades. 

 

13.4 Plenarinha de Educação Infantil 

 

A SEEDF promove, desde 2013, o projeto pedagógico intitulado 

Plenarinha da Educação Infantil. Constitui-se como um processo pedagógico 

realizado por meio da rotina e das Linguagens explicitadas no Currículo de 

Educação Infantil, em que as crianças exercem o direito de participar 

ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. 

O projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às 

crianças, de forma a considerar a sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, traduzindo-se em 

contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no DF. 

Em 2020, A VIII Plenarinha tem como tema: “Musicalidade nas infancias, 

de lá, de cá, de todo lugar”, e tem por objetivo promover a aproximação, 

envolvimento e encantamento das crianças com a musicalização infantil, 

através de objetos, do proprio corpo e melodias. 

Durante o período de fevereiro a setembro as unidades escolares 

deverão desenvolver o trabalho efetivo junto às crianças, onde a culminância 



 

dos trabalhos ocorre em plenárias locais e regionais, dando visibilidade aos 

trabalhos produzidos pelas crianças. Também ocorre planária distrital. 

 

13.5 Educação com Movimento 

 

O Educação com Movimento (PECM) é uma política pública da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que visa a 

inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. A escola EC 510 conta com uma professora de 

Educação Física, que aplica o projeto nas turmas de 4º ano e 5º ano. 

A finalidade precípua é a ampliação das experiências corporais dos 

estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais, mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o 

professor de Educação Física, na perspectiva da Educação Integral, conforme 

preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. Ressalta-se 

que a Educação Física na escola é representada pelas mais variadas 

manifestações da Cultura Corporal, e que se dão por meio de brincadeiras e 

jogos, que são atividades fundamentais para a formação integral das crianças. 

Neste sentido, a escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento 

destas práticas pedagógicas, quais sejam: o desenho, a brincadeira de roda, 

amarelinha, bolinha de gude, pião, pique-pega, queimada, corda, bete, elástico 

e outras. É pela brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos 

para o mundo, onde se dão as relações sociais através da sua corporeidade. 

Por meio das brincadeiras e dos jogos a criança se relaciona com o mundo que 

a cerca, num movimento partilhado, dando sentido às coisas e a sua própria 

vida. 

 

13.6 Semana de Conscientização do Uso Sustentável de Água 

 

Apresentação: 

Este projeto é parte integrante do Calendário Escolar da SEEDF e visa 

conscientizar a comunidade escolar acerca do uso sustentável da água, um 

bem tão precioso que a cada ano tem se tornado mais escasso, sendo 

necessário a reflexão e mudança de atitude em relação ao consumo de água. 



 

Para o ano de 2020, devido a grande incidência de doenças advindas do 

acúmulo de água e do mosquito Aedes Aegypti, como dengue e zika vírus, e do 

racionamento da água, este tema também foi inserido neste projeto. 

 

Justificativa: 

Após estudos e pesquisas acerca da escassez de água no planeta com 

o um todo e o fato de vivermos em uma cidade onde os recursos hídricos não 

são abundantes e há um consumo desacerbado do mesmo pela comunidade 

local, bem como o registro de uma epidemia de dengue nas redondezas, faz-se 

necessário trazer a discussão do uso sustentável da água, sua importância, 

bem como o pensar sobre o descuido deste recurso diariamente pode acarretar 

em racionamento de água (como já acontece em algumas cidades brasileiras)e 

até mesmo em sua extinção. Reforçando a necessidade não acumular água 

parada, criadouro do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão 

de doenças muito perigosas ao desenvolvimento humano como a zika e a 

dengue, que pode em última instancia causar o óbito de um paciente. 

Diante da recorrência destes assuntos, a escola se uniu às instituições 

responsáveis e criou um projeto de conscientização de atitudes necessárias a 

manutenção dos recursos hídricos, seu uso sustentável e também, de combate 

ao transmissor das doenças aqui citadas. 

 

Objetivo geral 

• Conceber o uso sustentável de água como essencial e natural 

para a manutenção da vida, bem como ressaltando que este recurso hídrico 

mal gerido pode ser responsável pela proliferação de doenças como a dengue 

e a Zika. 

 

Objetivos específicos 

• Trabalhar a importância da água no cotidiano; 

• Ressaltar a necessidade de usufruir deste recurso de maneira 

consciente; 

• Promover debate acerca das novas posturas a serem adotadas 

diariamente para garantir o uso sustentável da água; 

• Conhecer como um bem tão importante e essencial à vida pode 



 

contribuir para a proliferação da dengue, zika e febre Chikungunya. 

• Reconhecer o mosquito Aedes Aegypti como transmissor das 

doenças, seu ciclo de vida; 

• Identificar os cuidados necessários para evitar o mosquito 

transmissor destas doenças; 

• Trabalhar a oralidade nos educandos como forma de 

desenvolvimento do pensar e comunicação 

• Desenvolver o hábito da pesquisa 

• Reconhecer-nos como responsável pela difusão de informações 

pertinentes ao combate da dengue, zika e febre chikungunya; 

• Alertar a comunidade local sobre o uso sustentável da água e 

combate as doenças acima citadas. 

 

Metodologia 

O assunto será abordado pela primeira vez no primeiro dia letivo 

temático de 2020, para ele professores e alunos devem assitir vídeos, produzir 

material e apresentar aos colegassobre como cuidar da nossa saúde. 

Iintroduzir o assunto Água mediando uma discussão e reflexão acerca do tema. 

Em sala, elaborar cartazes, realizar pesquisas sobre os recursos hídricos, 

importância e utilidade da água. Ler e interpretar textos e músicas sobre o 

tema. Elencar as atitudes positivas do uso sustentável da água. Elaborar 

folders explicativos para levar para casa. 

Pesquisar sobre o mosquito Aedes Aegypt, seu ciclo de vida, 

reprodução, bem como as doenças causadas por ele. Enfatizar os sintomas da 

dengue, zika e febre chikungunya. Pesquisar as medidas de combate ao 

mosquito. Confeccionar material para exposição: maquetes, artesanatos, 

cartazes, experiências, trabalhos produzidos, e preparar apresentação sobre a 

temática, para o dia da culminância do projeto. 

 

Público alvo 

Comunidade escolar, com foco nos educandos da Educação Infantil, e 

do 1º ao 5º ano. 

 

  



 

Cronograma 

 

Dos dias 16 a 20 de março de 2020, de acordo com o calendário da SEE-DF. 

 

Avaliação 

Para a avaliação do projeto serão feitas observações do interesse e 

participação nas atividades. Culminância do projeto com exposições: 

maquetes, artesanatos, cartazes, experiências, trabalhos produzidos, e 

apresentações sobre a temática, para toda a comunidade, realizada no dia 17 

de março. 

 

13.7 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 
Inclusiva aos Alunos com necessidades educacionais especiais 

 

Apresentação 

A Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com necessidades educacionais especiais contará com 

um conjunto de atividades com vistas à construção de uma consciência coletiva 

que culmine num clima de respeito mútuo e tolerância no âmbito da 

comunidade escolar. Para realização desta semana, espera-se mobilizar toda a 

comunidade escolar em atividades que vão de estudos a atividades culturais 

até apresentação do que foi vivenciado no projeto. 

 

Justificativa 

A vida das pessoas com deficiência é marcada por inúmeros desafios. 

Um dos mais importantes deles é a superação do preconceito e da 

discriminação por parte da sociedade. Sabendo-se que todo preconceito está 

ligado à ausência de conhecimento, a promoção de atividades que contribuam 

para o esclarecimento em relação à deficiência, seja ela física, sensorial, 

mental ou múltipla, torna-se mister para se construir um ambiente de tolerância 

e respeito mútuo. Nesse sentido, espera-se que a semana de luta da pessoa 

com deficiência seja um importante espaço de reflexão e debate acerca dos 

inúmeros aspectos relacionados à vida dessas pessoas. 

 



 

Objetivo geral 

• Promover a construção de uma consciência coletiva em torno dos 

desafios que as pessoas com deficiência enfrentam e da contribuição que 

diferentes agentes escolares podem dar no sentido de melhorar sua qualidade 

de vida, diminuir o preconceito e desenvolver um clima de tolerância e respeito 

na escola e fora dela. 

 

Objetivos específicos 

• Realizar estudo com os professores sobre os direitos das pessoas 

com deficiência; 

• Promover apresentações artísticas e culturais sobre a realidade 

das pessoas com deficiência; 

• Valorizar ações que inibam o preconceito no âmbito da sala de 

aula e contribuam com o desenvolvimento de um clima de harmonia e 

tolerância; 

• Estudar a Declaração Mundial dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência; 

• Promover palestras com os professores para que tais 

conhecimentos sejam traduzidos para os alunos, na sala de aula, em 

linguagem escolar. 

 

Principais ações e estratégias 

Para operacionalização desta semana serão realizadas reuniões com 

professores para esclarecimento sobre as atividades a serem desenvolvidas; 

sensibilização junto aos alunos através de filmes, apresentações culturais, 

depoimentos etc. No âmbito da sala de aula, os professores serão orientados a 

promoverem atividades que lembrem a luta das pessoas com deficiência, tais 

como, redação, desenhos, dramatizações, leituras compartilhadas etc. A cada 

ano o AEE organiza as atividades da Semana em parceria com outros serviços 

de apoio, Coordenação Pedagógica e Direção. 

 

Público Alvo 

Alunos da Educação Infantil, e do 1º ao 5º ano, profissionais das 

diversas carreiras que atuam na EC 510 e comunidade. 



 

Cronograma 

O Período de realização é estipulado previamente pela Secretaria de 

Estado de Educação por meio da Gerência de Ensino Especial, que ocorrerá 

na semana do dia 9 a 13 de março, sendo retomado no mês de setembro 

devido às comemorações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 

em 21 de setembro, bem como em ações em cada um dos bimestres. 

 

Avaliação 

A avaliação acontecerá ao final das atividades e será realizada na 

quarta-feira feira subsequente à Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com necessidades educacionais 

especiais. Na avaliação deverão ser observados aspectos como: efetividade 

das ações desenvolvidas; envolvimento da escola como um todo; melhoria da 

consciência sobre o direito das pessoas com deficiência. 

 

13.8 Alimentação Na Educação Infantil, Mais Que Cuidar: Educar, Brincar 
E Interagir 

 

Apresentação 

 

Esse projeto consiste em uma orientação pedagógica para 

ressignificação do momento da alimentação escolar, provocando reflexões 

acerca da prática do autosservimento com o intuito de proporcionar a 

autonomia das crianças em seus hábitos alimentares nas unidades escolares 

Públicas e nas Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação 

Infantil, bem como promover em toda a equipe de profissionais da instituição 

educativa, maior conscientização e envolvimento sobre os aspectos sociais, 

culturais, nutricionais, sustentáveis e pedagógicos que o momento da refeição 

propicia e assegurar um contexto acolhedor e sensível às práticas sociais que 

permeiam as experiências das crianças, unindo as áreas afins na efetivação 

desse projeto. 

 

Justificativa 

O projeto iniciou em 2017 com projeto-piloto em dez unidades escolares 



 

Públicas que ofertam atendimento exclusivo de Educação Infantil, em que 

ocorreu a troca de utensílios atendendo as recomendações higiênico-

sanitárias. Em 2018, ocorreu a ampliação para 75 unidades escolares públicas, 

entre elas, dez são do campo, em que também houve a troca dos utensílios. 

Para 2019, a intenção é estender para todas as unidades escolares públicas e 

para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, 

tendo por foco a alimentação saudável, a sustentabilidade e a prática do 

autosservimento. 

 

Objetivo geral 

Ressignificar o momento da alimentação escolar, provocando reflexões 

acerca da prática do autosservimento com o intuito de proporcionar a 

autonomia das crianças em seus hábitos alimentares. 

 

Objetivos específicos 

• Promover a prática do autosservimento durante a alimentação das 

crianças da Educação Infantil; 

• Promover maior conscientização e envolvimento sobre os 

aspectos sociais, culturais, nutricionais, sustentáveis e pedagógicos que o 

momento da refeição propicia 

• Assegurar um contexto acolhedor e sensível às práticas sociais 

que permeiam as experiências das crianças; 

• Promover ações de modo a incentivar nossos pequenos a mudar 

seus hábitos alimentares; 

 

Principais ações e estratégias 

• Dispor dos utensílios para facilitar o autosservimento das crianças 

durante o lanche. 

• Contação de histórias com temas voltados para uma boa 

alimentação; 

• Trabalho com músicas sobre alimentação; 

• Rodas de conversa sobre a importância dos alimentos em nossa 

vida; 

• Confecção de murais com frases elaboradas com os pais sobre a 



 

importância de uma boa alimentação. 

• Confecção de sucos naturais, saladas de frutas, sopão de 

vegetais; 

• Realização de jogos e brincadeiras voltadas para o tema 

• Entrevista com a nutricionista e pediatra; 

• Teatros com dedoches, fantoches com a participação dos alunos 

enfatizando a importância de uma alimentação saudável; 

• Preparação da horta para o plantil de verduras e legumes; 

 

Público Alvo 

Alunos da Educação Infantil. 

 

Cronograma 

Este projeto deve acontecer ao longo de todo o ano letivo. 

 

Avaliação 

A avaliação deve acompanhar todo desenvolvimento do projeto, com 

análise constante do cumprimento dos objetivos propostos e da participação 

dos alunos. 

 

14. PROJETOS INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA 

 

Trataremos aqui, das ações e projetos desenvolvidos pela escola. Em 

PP’s anteriores, estes se encontravam registrados como anexos do documento 

principal, tendo em vista sua possibilidade de alteração, extinção e inserção de 

novos projetos. 

Para esse ano, optamos pela inclusão de cada ação, projeto ou serviço 

no corpo do texto, onde será apresentado de forma detalhada como subitem 

dessa seção. Os tópicos propostos contêm: apresentação, justificativa, objetivo 

geral e objetivos específicos, principais ações e estratégias, público alvo e 

avaliação. 

 

  



 

14.1 Atendimento Educacional Especializado 

 

Apresentação 

 

O Atendimento Educacional Especializado – AEE, instituído e 

regulamentado pela Política Nacional da Educação Especial, na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, é um serviço da Educação Especial que identifica, elabora 

e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

especiais. 

Este serviço é executado por um professor especializado e ocorre 

preferencialmente nas escolas comuns, sendo a sala de Apoio/ Recursos um 

espaço físico dentro da Instituição Escolar que oferece atendimento 

educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Nas salas de Apoio/ Recurso o atendimento deve se caracterizar 

como complemento curricular, de forma a atender as necessidades 

educacionais dos alunos. 

 

Justificativa 

Diante da necessidade de adequação das Escolas Inclusivas a 

legislação e normas educacionais vigentes, a sala de Apoio constitui-se na 

oferta de serviço educacional especializado, necessário ao atendimento de 

alunos com necessidades educacionais especiais inseridos em classes de 

Integração Inversa e Classes Comuns, bem como apoio aos professores e 

gestores no que se refere aos processos necessários e inerentes ocorridos no 

âmbito da escola inclusiva. 

 

Objetivo geral 

 Oferecer atendimento educacional especializado aos alunos com 

necessidades educacionais especiais com vistas à complementação ou 

suplementação curricular específica. 

 

Objetivos específicos 

 Colaborar com o professor da classe comum na definição de estratégias 



 

que favoreçam o acesso do ANEE ao currículo proposto para a série 

que se encontra, por meio da Adequação Curricular; 

 Promover condições de inclusão dos ANEE’s em todas as atividades da 

escola; 

 Informar a comunidade escolar acerca da legislação vigente que 

assegura a inclusão educacional; 

 Atuar no processo de identificação e avaliação quanto ao apoio 

especializado necessário ao aluno; 

 Participar e articular junto a comunidade escolar a necessidade de uma 

organização pedagógica com vistas a educação inclusiva. 

 

Principais ações e estratégias 

 Identificar as áreas de interesse e habilidades de cada aluno por meio 

de atividades ludo-pedagógicas; 

 Desenvolver as habilidades relacionadas por meio da oralidade, 

musicalidade e expressão corporal; 

 Registrar as produções de cada aluno; 

 Explorar as atividades trabalhadas em sala e adaptá-las as 

possibilidades apresentadas pelo aluno; 

 Desenvolver atividades que favoreçam as principais aquisições 

relacionadas a psicomotricidade: orientação espacial, lateralidade, 

orientação temporal e esquema corporal; 

 Promover momentos de reflexão e prática relacionadas às atividades de 

vida autônoma e social (AVAS), tais como: identificação pessoal clara e 

precisa, higiene corporal, expressão oral do pensamento, dentre outras. 

  

Público Alvo 

Alunos do 1º ao 5º ano, que apresentem deficiência, Transtorno Global 

do Desenvolvimento ou altas habilidades com laudo diagnóstico, professores e 

família. 

 

Cronograma 

Este projeto deve acontecer ao longo de todo o ano letivo. 



 

Avaliação 

A avaliação deve acompanhar todo desenvolvimento do projeto, com 

análise constante do cumprimento dos objetivos propostos e da evolução dos 

aspectos sociais e acadêmicos dos alunos atendidos. 

 

14.2 Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem 

 

Apresentação 

De acordo com a portaria n° 254 de 12 de dezembro de 2008, que 

regulamenta o trabalho das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, 

faz-se necessário a implementação de um serviço técnico – pedagógico de 

caráter multidisciplinar, que já existia desde 1968 e agora, merecidamente 

reconhecido através da portaria acima mencionada, passa a ter objetivos e 

ações mais claras e definidos em relação ao assessoramento à prática 

pedagógica e acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem. 

Neste sentido é preciso construir um plano de ação efetivo que priorize o 

trabalho coletivo, análise da conjuntura educacional, bem como a compreensão 

das variáveis que interferem na dinâmica escolar. 

 

Justificativa 

Os serviços de apoio, subsidiados pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB/96 configuram um espaço de grande importância dentro da 

instituição escolar devido ao seu caráter complementar e suplementar frente ao 

trabalho do professor regente. Entende-se que dentro da dinâmica escolar, 

nem sempre é possível atender às necessidades que surgem com relação aos 

diferentes tipos de dificuldades apresentadas, e nesse caso, cumpre ao serviço 

de apoio desempenhado pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

investigar as causas do problema e propor juntamente com os demais 

segmentos presentes na escola as soluções possíveis. 

 

Objetivo geral 

Conhecer e compreender a realidade do ambiente escolar em que a 

Equipe está inserida para promover a qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas 



 

orientadas por três grandes dimensões: 

• Mapeamento Institucional das Escolas; 

• Assessoria ao Trabalho Coletivo dos Professores; 

• Acompanhamento do processo de Ensino e de Aprendizagem; 

 

Objetivos específicos 

• Acompanhar e intervir, caso necessário, no desenvolvimento de 

habilidades a serem trabalhadas pelo docente com alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem; 

• Intervir no processo de ensino e de aprendizagem no contexto da 

comunidade escolar, a fim de prevenção das dificuldades observadas; 

• Realizar intervenções psicopedagógicas adequadas e necessárias, 

facilitando a promoção da melhoria do desenvolvimento dos alunos; 

• Implementar uma cultura de trabalho pelo sucesso; 

• Subsidiar o aprimoramento das atuações institucionais e profissionais, 

promovendo a conscientização dos papéis desempenhados por cada ator 

envolvido no processo de ensino e de aprendizagem; 

• Estimular a reflexão sobre o compromisso e função do educador com o 

desenvolvimento curricular; 

• Estimular o trabalho coletivo. 

 

Principais ações e estratégias 

Para cumprimento dos objetivos traçados, as ações metodológicas a 

serem desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

devem compreender: análise documental, análise da conjuntura (índice IDEB); 

observação do contexto; entrevistas (individuais, coletivas), aplicação de 

questionários quando necessário, articulação entre outros serviços de apoio 

para interpretação dos problemas levantados, promoção de reuniões, oficinas, 

seminários, formação continuada, realização de estudos de caso preventivos, 

trabalho com grupos focais de professores, participação do planejamento 

pedagógico do professor, análise da história escolar do aluno. São também 

ações metodológicas da EEAA as entrevistas com a família, observações do 

aluno em vários contextos, encontros individuais com o aluno, utilização de 

instrumentos específicos de avaliação, realização de atividades didáticas, 



 

lúdicas e dirigidas que favoreçam e apoiem o desenvolvimento do aluno 

encaminhado, bem como dos demais segmentos da escola. 

 

Público Alvo 

Alunos do 1º ao 5º ano, encaminhados pelo professor regente para 

acompanhamento pedagógico específico oferecido por este serviço, alunos do 

5º para reavaliação e adequação de atendimento escolar, alunos com suspeita 

de deficiência ou diagnosticados que não possuam o Relatório de Avaliação e 

Intervenção Educacional, professores dos alunos acompanhados para escuta e 

orientações interventivas, comunidade escolar em processos de formação 

continuada com diferentes segmentos: pais, professores, estudantes, etc. 

 

Cronograma 

O trabalho desenvolvido pela Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem estende-se ao longo do ano letivo, de acordo com a demanda 

apresentada pelos diferentes segmentos da comunidade escolar em 

concordância com seu plano de ação. 

 

Avaliação 

Durante o decorrer do ano letivo, por meio do cumprimento das metas 

traçadas ressaltando-se, entretanto, o caráter subjetivo da maior parte das 

ações relacionadas ao acompanhamento do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 

14.3 Aniversário da EC 510 – 20 anos 

 

Apresentação 

Lembrar anualmente a data de fundação da escola é uma das formas 

encontradas para refletir sobre sua história, seus desafios e objetivos. Nesses 

dezessete anos de existência, a EC 510 conta com uma história rica em vários 

sentidos, tanto pelas dificuldades superadas, quanto pelas conquistas 

efetivadas por seus alunos, professores, profissionais da educação e 

integrantes da escola. 

Desde sua inauguração e funcionamento por dez anos em estrutura 



 

provisória e no momento em uma escola não definitiva, os sujeitos que por aqui 

passaram e aqueles que permanecem, têm empreendido vários esforços no 

sentido de alcançar uma educação de qualidade e garantir o acesso e 

permanência dos mais de 10 mil estudantes que iniciaram aqui sua trajetória 

acadêmica. 

 

Justificativa 

Nascida em área de recente loteamento com infraestrutura habitacional 

precária, a EC 510 veio atender a demanda formada por uma comunidade 

carente e com altos índices de violência, desemprego e situações de risco 

social. Entretanto, ao longo dos seus doze anos de funcionamento, é possível 

verificar a diferença que a escola faz na vida da comunidade, tanto por ser a 

primeira e única que atende as séries iniciais, como por ser considerada pela 

própria comunidade um local privilegiado para reuniões, cursos, alfabetização 

de adultos no turno noturno, atividades culturais e religiosas, dentre as muitas 

que são desenvolvidas no espaço físico da escola. 

Dessa forma, a comemoração de seu aniversário pode ser considerada 

uma das formas de ampliar o entendimento de que a EC 510 é um bem 

conquistado e cuidado para servir aos alunos e profissionais que aqui se 

encontram e ainda à comunidade em que está inserido, resgatando valores, 

promovendo a educação para todos e ainda propiciando o acesso a diferentes 

bens culturais. 

 

Objetivo geral 

• Reconhecer a importância da EC 510 para os alunos, profissionais da 

educação e comunidade por meio do resgate de sua história ao longo de 19 

anos. 

 

Objetivos específicos 

• Conhecer a história da Instituição Escolar; 

• Perceber as modificações físicas que foram implementadas para 

oferecer mais espaços de desenvolvimento e de aprendizagem; 

• Compreender a importância que a escola tem para a comunidade como 

um todo; 



 

• Produzir desenhos, faixas e cartazes que retratem a relação dos alunos 

com a Instituição; 

• Realizar um evento festivo aberto a comunidade 

• Convidar a comunidade para participar das festividades de aniversário, 

com ensejo de promover a conscientização de que o espaço escolar é de 

todos, com igual parcela de direitos e deveres para com seu uso e 

conservação. 

 

Principais ações e estratégias 

Os alunos da Educação Infantil e do BIA deverão por meio de pesquisa 

em documentos oficiais ou em entrevista com seus pais, avós ou outros 

moradores da comunidade, registrar a história da Instituição para montagem de 

trabalhos com desenhos, pinturas, gráficos, dentre outras possibilidades que 

evidenciem os espaços de desenvolvimento e aprendizagem disponibilizados 

na Instituição e ainda as transformações pelas quais a escola passou desde 

sua fundação. 

Com relação aos alunos do 4º, 5º ano e turmas de correção de fluxo, 

estes deverão após leitura de textos informativos, debater as atuais condições 

de funcionamento da Instituição Escolar englobando o funcionamento e a 

suficiência da infraestrutura disponível, a vivida anteriormente e a relação 

destes com a qualidade da educação que se pretende alcançar. Após o debate, 

serão produzidos: textos, murais e jornalzinho informativo resumindo a história 

da escola, com fotos ou ilustrações feitas pelos alunos. 

Durante a realização do Projeto Aniversário da EC 510, será promovida 

uma festividade com participação de toda comunidade. 

 

Responsáveis 

Equipe docente, direção e coordenação. 

 

Público Alvo 

Estudantes, profissionais das diversas carreiras que atuam na EC 510 e 

comunidade. 

 

  



 

Cronograma 

Durante a semana de 6 a 10 de abril de 2020, com festividade de 

aniversário prevista para o dia 10. 

 

Avaliação 

A avaliação do projeto será por meio da participação dos alunos durante 

a execução das atividades relativas ao projeto e participação da comunidade 

na exposição dos trabalhos produzidos. 

 

14.4 Consciência Negra 

 

Apresentação 

Para que se possa viver em harmonia em uma sociedade plural, é 

preciso respeitar os diferentes grupos e suas diferentes culturas. 

A convivência entre esses diferentes grupos sociais e suas diferentes 

culturas muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação e dar a 

conhecer a riqueza representada pela diversidade cultural brasileira. 

 

Justificativa 

Há necessidade do desenvolvimento deste projeto para que nossos 

alunos aprendam a conviver vivenciando a própria cultura e respeitando as 

diferentes formas de expressão cultural. O projeto tem despertado nos alunos a 

conscientização das diferenças raciais e o respeito mútuo. 

 

Objetivo geral 

Reconhecer e respeitar a pluralidade étnica da sociedade brasileira. 

 

Objetivos específicos 

• Reconhecer a diversidade na formação da sociedade brasileira; 

• Aprender a conviver com as diferenças; 

• Proporcionar a criança um momento de reflexão a respeito das 

diferenças sociais, culturais e raciais. 

• Realizar um evento de celebração a cultura negra, com oficinas e 

atividades diversas para a comunidade 



 

Principais ações e estratégias 

• Conversar informalmente sobre etnias da nossa sociedade, de outros 

países e culturas; 

• Produzir textos, com também ilustrar e dramatizar; 

• Ler e interpretar textos relacionados ao assunto discutido; 

• Montar murais; 

• Fazer entrevistas, apresentação e pesquisa de campo e bibliográfica. 

 

Responsáveis 

Toda equipe da EC 510. 

 

Público Alvo 

Alunos da Educação Infantil, 1º ao 5º ano. 

 

Cronograma 

O projeto ocorrerá durante o mês de novembro, enfatizando o dia 20 

“Dia Nacional da Consciência Negra”. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada por meio da participação dos alunos nas 

atividades realizadas em classe e extraclasse e em culminância do projeto no 

dia 22 de novembro com exposições: artesanatos, cartazes, trabalhos 

produzidos, e apresentações sobre a temática. 

 

14.5 Falta Zero 

 

Apresentação 

Um dos maiores desafios empreendidos por uma instituição escolar é 

diminuição das taxas de evasão dos alunos. Nem sempre é possível delimitar 

as causas dessa ocorrência, que pode ter as mais diferentes origens, porém 

como instituição social e coparticipante nos processos de desenvolvimento dos 

educandos, a escola deve refletir sobre a questão da evasão, discutir e 

implantar práticas que minimizem a infrequência e as taxas de evasão, 

principalmente por motivos injustificados. 



 

Embora nossa escola tenha apresentado queda no índice de evasão, 

conforme ilustra o gráfico na p.20, observamos que ainda persiste um número 

expressivo de estudantes que faltam as aulas por razões sem relevância ou de 

baixa gravidade, que em muitos casos poderiam ser evitadas com 

planejamento e maior acompanhamento dos responsáveis, como nas 

ausências ocorridas por falta de material escolar ou acompanhamento dos pais 

ou familiares em outras atividades no horário da aula. 

 

Justificativa 

 

Para muitos responsáveis, a questão da infrequência às aulas ou 

mesmo da evasão escolar nem sempre é compreendida com a gravidade com 

que deveria. Seja pelo caráter público da escola ou pela falta de mecanismos 

reguladores desses aspectos, alguns alunos são prejudicados no 

desenvolvimento cognitivo e na aquisição das aprendizagens escolares por 

apresentarem um grande número de faltas, o que pode levar a reprovações 

seguidas pelo mesmo motivo. 

Sendo assim, o presente projeto foi pensado como forma de dividir com 

os pais e responsáveis a preocupação da escola com uma aprendizagem de 

qualidade, o que requer de cada envolvido um compromisso em garantir não 

apenas o acesso, mas a permanência do aluno ao longo do processo de 

escolarização. Nesse sentido, o que se espera é um diálogo aberto com os 

responsáveis para que o problema de infrequência da evasão escolar, ainda 

que multifacetado, seja compreendido, e a partir disso, alternativas sejam 

apresentadas para o seu enfrentamento. 

 

Objetivo geral 

Diminuir a ocorrência de faltas injustificadas e o índice de evasão por 

meio de parceria firmada com os pais ou responsáveis mediante assinatura do 

termo de compromisso. 

 

Objetivos específicos 

• Comunicar aos pais ou responsáveis, por meio de documento escrito a 

ocorrência de faltas injustificadas, seguidas ou não; 



 

• Dar ciência aos pais ou responsáveis das medidas, inclusive legais, que 

devem ser tomadas pela escola no caso de faltas recorrentes; 

• Oferecer um espaço de escuta, orientação e de busca amistosa de 

solução para impedimentos apresentados. 

 

Principais ações e estratégias 

O desenvolvimento desse projeto inicia-se a partir da comunicação do 

professor regente à Direção e ao SOE do nome dos alunos que encontram-se 

faltosos, ou que pelo número de faltas o acompanhamento escolar esteja 

prejudicado. Todas as comunicações são encaminhadas à Vice-diretora que 

realiza o seu preenchimento, localiza no sistema os dados de contato com a 

família da criança e marca uma breve reunião na escola para discussão do 

caso. Em caso de comparecimento, os pais ou responsáveis dão ciência em 

termo de compromisso escrito de sua convocação por parte da escola. Em 

caso de ausência, os responsáveis recebem em casa o comunicado, que é 

entregue por um funcionário ou pai/ responsável voluntário da escola. 

Não existe, até o momento, um número mínimo para que os 

comunicados sejam feitos aos responsáveis, bastando ao professor acionar 

esse recurso desde o momento em que considerar prejuízos no processo de 

aprendizagem do educando. Em casos mais graves, depois de seguidas 

comunicações e sendo esgotados os recursos cabíveis à instituição de ensino, 

a Direção da escola deverá acionar Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 

56, incisos I a III do Estatuto da Criança e do Adolescente. (BRASIL, 1990) 

 

Responsáveis 

Docentes, SOE, Coordenação, Direção. 

 

Público Alvo 

Pais e responsáveis por alunos com excessivo número de faltas, sem 

justificativa. 

 

Cronograma 

Durante todo o ano letivo. 

 



 

Avaliação 

Após ciência dos pais ou responsáveis e assinatura do termo de 

compromisso, espera-se reverter o quadro de infrequência com diminuição dos 

casos de prejuízo na aprendizagem escolar devido ao número de faltas e 

redução dos índices de evasão e abandono e aumento na frequência. 

 

14.6 Festa da Família 

 

Apresentação 

A família é a primeira instituição que a criança tem contato e, portanto, é 

ela a base para sua formação. Porém, observamos que esta instituição 

necessita de mais valorização pelos seus próprios membros. Por ser a escola 

uma instituição interessada no desenvolvimento integral do aluno e da sua 

família serão oferecidas oficinas que visam os enriquecimentos sociais, 

culturais, estéticos e cognitivos.  

 

Justificativa 

Devido à estrutura familiar estar atualmente bem diversificada e 

desvalorizada, há necessidade de desenvolver este projeto para que haja a 

valorização da família na vida dos educandos, bem como ampliar suas 

possibilidades de participação na escola. Nesse ano, a festa ainda não teve 

seu tema definido. 

 

Objetivo geral 

Resgatar a importância da família e valorizá-la como instituição social 

importante nos processos de desenvolvimento humano e ampliar sua 

participação nas atividades da escola. 

 

Objetivos específicos 

• Incentivar a participação familiar nas atividades escolares; 

• Buscar parcerias com pais e responsáveis para desenvolverem oficinas 

de acordo com as suas habilidades; 

• Reconhecer as diferenças de comportamento e relacionamentos entre 

diferentes famílias; 



 

• Propiciar reflexões acerca da necessidade de bom relacionamento entre 

os membros da família; 

•  Propiciar à família momentos de lazer e informação por meio das 

atividades desenvolvidas. 

 

Principais ações e estratégias 

• Oferecer um rodízio de atividades para pais e filhos em oficinas 

diferenciadas no dia da Festa da família, brincadeiras entre pais e filhos, show 

de talentos; 

• Montar murais e preparar apresentações para o dia da festa; 

• Planejamento das aulas de acordo com os objetivos apresentados, 

contemplando a organização curricular de cada ano. 

 

Responsáveis 

Toda equipe da EC 510. 

 

Público Alvo 

Comunidade escolar da EC 510. 

 

Cronograma 

O projeto será realizado durante os mêses de outubro e novembro com 

a festa prevista para ser realizada no dia 14 de novembro. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada por meio da participação dos alunos em todas 

as atividades propostas. 

 

14.7 Festa Cultural 

 

Apresentação 

Este projeto partiu da necessidade de maior interação entre a família e a 

escola, buscando demonstrar a diversidade cultural, econômica e social, devido 

a evolução dos meios de propaganda e marketing, oferecendo aos alunos, que 

compõe a clientela escolar, um acesso a produtos cada vez mais modernos e 



 

atraentes, que podem ser ou não de importância em sua vida como 

consumidor. 

 

Justificativa 

Este tema vai constituir uma rica oportunidade de desenvolver o olhar 

crítico, o interesse pela diversidade cultural fazendo com que os alunos 

funcionem como agentes ativos e reproduzam os conhecimentos na 

comunidade em que vivem. 

 

Objetivo geral 

• Fazer com que o aluno conheça, valorize e respeite a pluralidade 

cultural, compreendendo-se parte integrante nas suas relações; 

• Oferecer momentos que propicie o desenvolvimento de habilidades 

necessárias à formação de consumidores conscientes, ativos em seus direitos 

e competentes na execução de suas obrigações. 

 

Objetivos específicos 

• Arrecadar alimentos através de gincana, para serem utilizados durante a 

festa cultural; 

• Despertar o interesse na colaboração de produtos para a realização do 

evento; 

• Desenvolver o espírito de competitividade e cooperação entre as turmas; 

• Identificar elementos básicos a serem observados para a aquisição de 

um produto de qualidade (data de fabricação e vencimento, estoque e 

condições de armazenamento, transporte, aparência e presença de elementos 

que não são comuns às características originais dos produtos); 

• Despertar o interesse pelas tradições e manifestações artísticas 

brasileiras; 

• Despertar nos alunos o interesse cultural e social das crianças; 

• Valorizar as diversas culturas presentes na constituição brasileira; 

• Reconhecer a contribuição de cada um na construção da identidade 

brasileira; 

• Resgatar, junto às famílias, cantigas de rodas e brincadeiras. 

 



 

Principais ações e estratégias 

 

Trabalhar com os alunos o significado da diversidade cultural brasileira e a sua 

importância na construção/ formação da identidade do país; 

• Conhecer as comidas típicas, danças e brincadeiras das regiões 

brasileiras; 

• Confeccionar murais sobre a diversidade cultural brasileira. 

As atividades propostas serão desenvolvidas sobre uma perspectiva 

interdisciplinar, desenvolvendo: a análise de encartes, comparando a 

diversidade de preços dos produtos; coletar dados por meio de pesquisas de 

campo, sobre a rotina dos consumidores de sua comunidade, analisando as 

marcas mais consumidas e o que a população costuma priorizar nos produtos 

a serem consumidos, etc, ver vídeo informativo do Procon. 

Durante o desenvolvimento do projeto será realizada uma gincana entre 

as turmas para arrecadação de produtos, onde cada produto terá uma 

pontuação, sendo que a turma que obtiver maior pontuação será premiada. 

 

Responsáveis 

Toda equipe da EC 510. 

 

Público Alvo 

Comunidade escolar da EC 510.  

 

Cronograma 

O projeto será desenvolvido a partir do dia 01 de maio, com culminância 

prevista para o dia 20 de junho com a Festa Junina. 

 

Avaliação 

A avaliação se dará ao longo da execução do projeto por meio da 

observação do professor e envolvimento dos estudantes com a elaboração dos 

trabalhos, pesquisas, e outras atividades sugeridas. A participação da 

comunidade na culminância do projeto também se revela como um indicador 

importante do alcance dos objetivos, pois retrata o interesse da comunidade 

em participar das atividades organizadas para a festa e em assistir as 



 

apresentações propostas. 

 

14.8 Hora Cívica 

 

Apresentação 

Este projeto vem oportunizar toda comunidade escolar momentos de 

respeito à pátria e reconhecimento de seus principais símbolos e datas 

comemorativas. Bem como cumprimento da lei nº 12.031, de 21 de setembro 

de 2009, que altera a lei de nº 5700, de 1º de setembro de 1971. Determina a 

obrigatoriedade de execução do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino 

fundamental públicos e privados. 

 

Justificativa 

O projeto “Hora Cívica” surge da necessidade de resgatar o respeito 

pela nossa pátria e o reconhecimento de suas representações simbólicas. 

Dessa forma, faz-se necessário utilizar a “hora cívica” como um momento de 

integração entre a comunidade escolar dando ênfase as datas comemorativas, 

principalmente as cívicas. Esta integração propõe uma parceria entre momento 

cívico e as datas comemorativas. Em contextualização, esses temas 

proporcionarão uma aprendizagem significativa formando um cidadão. Assim 

sendo, faz-se necessário trabalhar com a hora cívica. A educação tem um 

papel fundamental nesse processo, possibilitando a sensibilidade dos 

educandos para se ter uma identidade sociocultural. 

 

Objetivo geral 

• Desenvolver o hábito de respeito pela pátria, ressaltando atitudes de 

conscientização social e ética. 

 

Objetivos específicos 

• Cantar autonomamente o hino Nacional e o hino de Brasília; 

• Conhecer a letra dos hinos Nacional e de Brasília; 

• Conhecer o significado de cada estrofe dos hinos Nacional e de Brasília; 

• Comportar-se de maneira adequada durante a execução do hino 

Nacional; 



 

• Comportar-se de maneira adequada em diversos eventos; 

• Resgatar o patriotismo; 

• Reconhecer as bandeiras: país, estado, cidade e escola; 

• Identificar as datas comemorativas de cada mês e a importância de cada 

uma; 

• Expor oralmente com desenvoltura sobre temas estudados, 

individualmente ou em grupo; 

• Conhecer manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse e 

respeito valorizando a diversidade; 

• Utilizar diferentes tipos de linguagem (corporal, musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas as diferentes intenções e situações de comunicação, de 

forma a compreender e ser compreendido; 

• Expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos de avançar 

no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais 

sua capacidade expressiva; 

• Identificar e compreender os símbolos da pátria bem como os do Distrito 

Federal; 

• Oportunizar as crianças a resgatar sua autoestima e valorizar as ações 

de cooperação e solidariedade, adquirindo hábitos de autocuidado e de 

aprender e respeitar regras básicas de convívio social. 

 

Principais ações e estratégias 

• Entoar o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Brasília; todas as quartas-

feiras no horário da entrada, durante os dois turnos. Participarão da solenidade 

os alunos, professores e demais presentes no momento; 

• Ler e interpretar o hino Nacional e o hino de Brasília em sala de aula; 

• Ilustrar em cartazes o hino Nacional e o hino de Brasília; 

• Estudar as datas comemorativas durante o ano.  

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Público Alvo 

Alunos da Educação Infantil, do 1º ao 5º ano e profissionais que atuam 

na EC 510.  



 

Cronograma 

Este projeto acontecerá semanalmente, às quartas-feiras, como abertura 

das atividades do turno, no decorrer do ano letivo. Na impossibilidade de 

ocorrência às quartas-feiras, a hora cívica será realizada no dia letivo 

subsequente. 

 

Avaliação 

Acontecerá continuamente de forma direta e indireta durante o processo 

educacional e através da participação dos alunos nas apresentações e na hora 

cívica. 

 

14.9 Hora da Leitura 

 

Apresentação 

Este projeto será desenvolvido visando ampliar o conhecimento intelectual, 

onde buscará fornecer aos alunos condições favoráveis à aprendizagem 

significativa e a construção de competências. Introduzindo o educando ao 

mundo letrado, fazendo neste momento o mais agradável possível, 

proporcionando atividades práticas de forma lúdica e dinâmica. 

 

Justificativa 

O projeto surgiu da necessidade de aprimorar a prática educativa, mobilizando 

a curiosidade dos alunos sobre os contrastes, desigualdade, contradição e 

peculiaridades que integram as formações culturais em constante 

transformação e as distinguem entre si, nas mais diversas manifestações 

artísticas e culturais. 

Constatamos que nossas crianças não têm praticado a leitura como fonte de 

sabedoria, lazer e progresso. Propomos então, a realização desse projeto 

envolvendo toda a escola onde teremos oportunidade de despertar a “Hora da 

leitura” de forma lúdica e democrática. 

O projeto tem contribuído significativamente para aumentar o interesse pela 

leitura, por meio dele constatamos avanços na escrita e desenvoltura em 

compartilhar ideias. 

 



 

Objetivo geral 

• Incentivar os alunos à prática da leitura como meio de desenvolvimento 

da linguagem oral, da interpretação e do crescimento individual e social, 

abordando as diversas formas de linguagem para desenvolver o gosto pelo 

ouvir, ler, falar e encenar. 

 

Objetivos específicos 

• Tornar a sala de aula assim como os espaços externos da escola, 

ambientes atrativos, propícios e prazerosos para a leitura e a descoberta da 

aprendizagem; 

• Incentivar o aluno a criar textos e/ou livros através da leitura; 

• Despertar no aluno o interesse e o prazer pela leitura; 

• Reconhecer-se como parte integrante da comunidade escolar; 

• Ler para usufruir momentos de lazer e estabelecer relações entre 

realidade e fantasia; 

• Participar das diferentes situações de intercâmbio comunicativo; 

• Atribuir significados nas mensagens dos textos, segundo os propósitos e 

intenções do autor; 

• Desenvolver habilidades artísticas; 

• Produzir textos literários. 

 

Principais ações e estratégias 

• Realizar oficinas de contação de histórias; 

• Realizar a leitura de textos diversos (narrativos, informativos, 

dissertativos, em quadrinhos, humorísticos e que esteja de acordo com a idade 

e interesse dos alunos); 

• Explorar a leitura informativa levando-os a dar informações sobre a sua 

leitura; 

• Explorar a multiplicidade de leitura através da opinião de cada um e do 

grupo; 

• Iniciar a aula uma vez por semana, lendo uma poesia, texto ou história e 

fazendo sua interpretação; 

• Buscar a interdisciplinaridade dos textos discutidos em sala; 

• Oportunizar um aluno para contar uma história, promovendo a interação 



 

escola-comunidade e promover a dramatização do que foi lido; 

• Incentivar o potencial criador dos alunos, enquanto pequenos escritores; 

• Selecionar livros, gibis, revistas, jornais entre outros e deixar a 

disposição dos alunos organizados em caixa, de acordo com a idade/série; 

• Deixar que cada aluno escolha o texto de sua preferência; 

• Montar um mural com informações (escritas ou ilustradas) sobre os 

textos lidos; 

• Despertar no aluno o interesse pela musicalidade e pelas artes cênicas; 

• As atividades acima serão desenvolvidas na sala de aula, por meio de 

kits de leitura organizados pelos coordenares pedagógicos e durante as visitas 

semanais de cada turma à sala e leitura/ Biblioteca da escola, de acordo com 

cronograma. 

 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Público Alvo 

Alunos da Educação Infantil, do 1º ao 5º ano. 

 

Cronograma 

As atividades terão início a partir do mês de março, devendo estender-se 

até o mês de novembro, pois devido à proximidade de término do ano letivo 

será avaliada a possibilidade de realização da Feira do Livro na EC 510. Ao 

longo de todo ano os trabalhos realizados pelas turmas serão expostos nos 

murais da escola e de cada sala. Outro momento em que o projeto poderá 

ganhar destaque é durante a realização da Feira do Livro de Brasília, que 

costuma ocorrer no segundo semestre e durante a qual as escolas públicas 

participam com caravanas de estudantes e adquirindo novos volumes para seu 

acervo. 

 

Avaliação 

A avaliação será processual aproveitando o momento para analisar se 

os objetivos estão sendo alcançados, bem como discussões entre professores 

para verificação do desenvolvimento do projeto. 



 

14.10 Projeto Interventivo – 5º ano 

 

Apresentação 

A Escola Classe 510 do Recanto das Emas recebe alunos nos mais 

diversos níveis de aprendizagem. Percebe-se que grande parte dos alunos tem 

histórico de retenção recorrente. Alguns se encontram no que se considera 

como “em distorção idade-série”. 

Sabendo que a escola é um espaço de promoção de aprendizagens, 

cabe a ela proporcionar o desenvolvimento acadêmico dos alunos. A EC 510 

lança mão de algumas estratégias para que os alunos possam avançar no 

desenvolvimento de habilidades necessárias. Todas as ações têm como intuito 

intervir para que os alunos consigam progredir nos estudos e, por conseguinte, 

apreender os conteúdos que serão necessários para a vida escolar e em 

sociedade. Portanto, nossas ações configuram o nosso Projeto Interventivo. 

 

Justificativa 

Diante da grande quantidade de alunos que não conseguem 

acompanhar as situações propostas em sala e, também, ao expressivo número 

de alunos em distorção idade-série, empreendemos distintas ações com o 

objetivo de promover a aprendizagem dos alunos 

Para Villas Boas (2010), o trabalho com projetos “é uma atividade 

intencional por meio da qual a pessoa toma conhecimento de um problema, 

toma atitudes diante dele e procura resolvê-lo” (VILLAS BOAS, 2010, p. 33), a 

Escola Classe 510 do Recanto das Emas tem trabalhado com a perspectiva de 

promover a aprendizagem de todos os estudantes, democratizando o ensino de 

forma com que os alunos consigam se desenvolver. Para tanto, faz uso 

constante de intervenções pedagógicas, atendendo aos alunos que não 

conseguem acompanhar os conteúdos e que por isso necessitam de 

acompanhamento específico. 

 

Objetivo geral 

 

• Intervir para que os alunos possam se desenvolver e acompanhar as 

atividades e conteúdos propostos para seu ano escolar. 



 

Objetivos específicos 

 

• Atender os alunos em suas dificuldades mais latentes e que têm 

interferido no seu desenvolvimento escolar; 

• Acompanhar os alunos em distorção idade-série (e com dificuldades de 

aprendizagem) com fins a que eles consigam acompanhar a turma em que 

estão matriculados. 

 

Principais ações e estratégias 

Traçar um diagnóstico da situação com aplicação do teste da 

psicogênese a partir do qual pretende-se planejar as ações, por isso todos os 

alunos fizeram: o teste diagnóstico da psicogênese, no qual pôde ser 

observada a hipótese de escrita de cada aluno. Junto ao teste, observou-se o 

nível de leitura e aprendizagem matemática de cada um, a análise diagnóstica 

foi realizada por cada professor regente. A coordenação local e a EEAA 

ajudaram nos casos em que havia necessidade. 

Além destes, foi realizado o levantamento documental pormenorizado de 

cada aluno com distorção idade-série. Este levantamento consistiu na leitura 

dos relatórios e históricos escolares, para que se pudesse traçar o perfil do 

aluno. Ainda que todas as atividades realizadas sejam planejadas 

coletivamente, foi necessário especificar funções para melhor organização. 

Portanto: 

a) Os professores regentes desenvolvem atividades de 

acompanhamento individual aos alunos que apresentam dificuldades com os 

conteúdos trabalhados em sala. No contraturno, os professores se utilizam de 

estratégias diferenciadas com intuito de fazer com que o aluno aprenda. Esse 

momento específico ocorre às terças e quintas-feiras, de acordo com o horário 

de coordenação pedagógica de cada professor; 

b) O trabalho de intervenção nos casos específicos – alunos com 

mais de uma retenção na série cursada - é feito pelas coordenadoras locais às 

segundas e sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. O objetivo é 

trabalhar para que os alunos consigam acompanhar as atividades propostas 

em sala de aula. 

c) O atendimento dos alunos com dificuldades na fala é realizado 



 

pela Equipe Especializada de Apoio à aprendizagem (EEAA). Ocorre uma vez 

por semana. 

Para a realização das ações previstas, planejamos utilizar como 

recursos: textos dos mais diversos gêneros, cartão conflito, bingo de letras, 

caça-palavras, alfabeto móvel, canções, parlendas, jogos matemáticos, dentre 

outros. 

 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Público Alvo 

Alunos do 5º ano. 

 

Cronograma 

As atividades terão início a partir do mês de agosto até outubro. 

 

Avaliação 

 

A avaliação das intervenções será feita constantemente e no decorrer do 

processo. As melhoras serão avaliadas em conjunto pelos professores 

regentes, coordenação local e EEAA. À medida que as intervenções refletirem 

na melhora do processo educacional dos alunos, a permanência do aluno 

atendimento específico será analisado. 

 

14.11 Projeto Interventivo - 3º ano 

 

Apresentação 

O Projeto que se segue é de caráter interventivo, destinado aos alunos 

do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, onde uma vez por semana, os 

educandos terão atividades específicas de acordo com o nível de 

conhecimento observado com o intuito de avançar no que foi estudado em sala 

de aula, vencendo as dificuldades apresentadas. Sendo que este funcionará 

em horário contrário ao turno de aula do aluno. 

 



 

Justificativa 

O Projeto Interventivo (PI) contribui para um melhor desenvolvimento 

dos alunos com déficit de aprendizagem tendo em vista um aumento no índice 

de promoção e oferta de um atendimento diversificado em turno contrário de 

modo que os educandos não saiam de sala no horário de aula, ampliando 

assim o tempo das intervenções. 

 

Objetivo Geral 

• Neste projeto busca-se melhorar e superar as dificuldades na leitura e 

produção de textos em suas linguagens oral e escrita e no raciocínio-lógico-

matemático. 

 

Objetivos Específicos 

• Favorecer um ambiente propício à aprendizagem; 

• Desenvolver atividades lúdicas; 

• Desenvolver atividades em grupos; 

• Valorizar o conhecimento individual do aluno; 

• Valorizar o raciocínio lógico-matemático; 

• Interpretar vários tipos de textos; 

• Melhorar a escrita; 

• Promover a escrita por meio do conflito na grafia de palavras. 

• Desenvolver produções de textos. 

 

Principais ações e estratégias 

O PI será desenvolvido com alunos do 3º ano do BIA visando sanar as 

dificuldades apresentadas na leitura e escrita. Os alunos serão agrupados de 

acordo com o conhecimento observado, desta forma, serão realizadas 

atividades direcionadas às necessidades apresentadas. 

O PI será voltado para a alfabetização em seus níveis, para a 

interpretação e melhora da escrita e desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático. Para executar este projeto serão utilizados textos diversos, jogos, 

imagens, objetos concretos e atividades lúdicas de um modo geral. 

 

 



 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Público Alvo 

Alunos do 3° ano do Bloco Inicial de Alfabetização que apresentam 

dificuldades na aprendizagem.  

 

Cronograma 

O projeto será realizado às quartas-feiras a partir do 2° bimestre até 

meados do 3° bimestre, sendo que os estudantes a medida que forem 

alcançando os objetivos propostos, deixam de frequentar e aqueles que 

apresentarem alguma dificuldade pontual serão atendidos também. 

 

Avaliação 

A avaliação será constante e no horário do PI de acordo com o 

progresso apresentado e individualizado do aluno, por intermédio da 

observação dos professores envolvidos em sua aplicação. 

 

14.12 Reagrupamentos  

 

Apresentação 

O reagrupamento é parte integrante do Bloco Inicial de Alfabetização 

como estratégia de promover avanço em diferentes níveis, enaltecendo o 

letramento de seus educandos, tanto nas linguagens quanto no raciocínio 

lógico matemático, reformulando os espaços e tempos da escola para 

beneficiar as aprendizagens, entretanto por se tratar de uma estratégia de 

extremo alcance junto aos educandos o Reagrupamento não será apenas 

destinado aos do BIA, mas a toda a escola, respeitando as especificidades de 

cada modalidade da educação em ciclos. 

Apresenta-se de duas formas: o reagrupamento intraclasse e o 

reagrupamento interclasse. No primeiro, o professor regente reorganiza sua 

sala de aula a fim de oportunizar a todos os seus alunos momentos lúdicos de 

aprendizagem, valorizando a individualidade e o tempo de cada um. Já no 

reagrupamento interclasse será pensado para atender todo o BIA e os4º e 5º 



 

anos, e propõe uma mudança no tempo e espaço com toda a escola, onde os 

educandos são reorganizados conforme suas necessidades individuais, de 

modo a oportunizar novos aprendizados seguindo seu tempo e necessidade. 

Neste reagrupamento predomina a ludicidade e a visão do educando como 

pertencente a escola e por isso é responsabilidade de todos sua 

aprendizagem. 

 

Justificativa 

Esta estratégia surge da necessidade de atender as novas demandas 

dos estudantes da escola e permitir a cada um dos educandos acesso a uma 

aprendizagem individualizada, eficiente, respeitando-o como sujeito. É uma 

estratégia que tem propiciado novos conhecimentos, superação das 

dificuldades levantadas e ainda permitir que de fato o educando tenha por meio 

da ludicidade o desenvolvimento do letramento, deste modo o reagrupamento 

se faz um instrumento eficaz de garantir que os objetivos educacionais sejam 

alcançados. 

 

Objetivo geral 

• Propiciar o letramento a todos os educandos 

 

Objetivos específicos 

• Trabalhar os educandos de forma individualizada e diferenciada; 

• Respeitar o educando enquanto sujeito; 

• Respeitar o tempo de aprendizagem individual; 

• Valorizar a ludicidade 

• Permitir a socialização dos envolvidos. 

 

Principais ações e estratégias 

No reagrupamento intraclasse o professor regente, a partir das 

necessidades levantadas no cotidiano de sua classe, reformula suas atividades 

diárias de modo a atender seus estudantes, de modo individual e diferenciado. 

Para tanto, prepara juntamente com os coordenadores as atividades a serem 

realizadas. 

No reagrupamento interclasse, os professores juntamente com os 



 

coordenadores, planejam às ações ligadas a cada nível da hipótese de escrita 

dos alunos, preparam atividades interdisciplinares explorando um gênero 

literário comum a todos, utilizando- se de atividades culturais (peça, música, 

história, etc), debates orais sobre a atividade cultural, atividade recreativa 

(jogos) e atividades que desenvolvam a consciência fonológica garantindo aos 

educandos a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, respeitando os 

níveis de aprendizagem e buscando avanços em seus níveis de escrita. 

 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação.  

 

Público Alvo 

Alunos do Bloco Inicial de Alfabetização e do 4° e 5° anos. 

. 

Cronograma 

Durante uma semana por bimestre, no decorrer do ano letivo de 2020, 

sendo o primeir previsto para os dias 24, 25 e 26 de março 

 

Avaliação 

Observação do rendimento do aluno em sala de aula e seus avanços na 

hipótese de escrita, debates com os participantes, elencando os pontos 

positivos e negativos e traçando novas estratégias. 

 

14.13 Projeto “Era uma vez no mundo da fantasia” da Educação Infantil e 
1° ano 

 

Apresentação 

A leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade 

de produzir textos escritos. Por meio dela os educandos entram em contato 

com toda riqueza e a complexidade da linguagem escrita. Nesta perspectiva, o 

ato de ler e o ato de escrever são elementos indissociáveis no processo 

ensino-aprendizagem e devem estar vinculados às necessidades e interesses 

do público aprendiz. 

Desse modo nos preocupamos em estimular e propiciar às crianças da 



 

Educação Infantil, o alcance aos livros infantis, os contos, as poesias, os mitos, 

as lendas, as fábulas, permitindo-lhes penetrar em seu universo mágico dos 

sonhos. 

 

Justificativa 

Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não de 

mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e 

ensina. É na relação lúdica e prazerosa da criança com a obra literária que 

formamos o leitor e o escritor. A criança aprende brincando em um mundo de 

imaginação, sonhos e fantasias. Desta forma, é através de experiências felizes 

com as histórias, os contos clássicos infantis em sala de aula que a EC 510 

possibilitará à criança interagir com diversos textos trabalhados, permitindo o 

entendimento do mundo em que vivem e possibilitando a construção de seu 

próprio conhecimento. 

Desse modo, o presente projeto tem como meta desenvolver a 

linguagem oral e o gosto pela leitura nas crianças de 5 anos. É ouvindo contos 

que as crianças vão desde muito cedo se apropriando da estrutura da leitura e 

da escrita e desenvolvendo hábitos de leitura. 

Pretende-se com este projeto desenvolver atividades que possibilitem 

momentos de interação entre as crianças, interação da criança com seus 

familiares, estimulando a oralidade, a criatividade e a percepção auditiva, 

despertando o gosto pela leitura e escrita, aproximando-as ao hábito da leitura. 

 

Objetivo geral 

Desenvolver a linguagem oral e o gosto pela leitura nas crianças de 5 

anos e dos 1º anos, estimulando sua criatividade a aproximando-as do hábito 

da leitura. 

 

Objetivos específicos 

• Desenvolver a linguagem oral; 

• Estimular o gosto pela leitura; 

• Aprimorar a criatividade; 

• Interagir com os colegas e com seus familiares durante à leitura; 

• Estimular a percepção auditiva e a concentração; 



 

• Vivenciar experiências prazerosas e lúdicas na leitura de diversos textos. 

 

Principais ações e estratégias 

No desenvolvimento deste projeto é fundamental que as ações estejam 

voltadas para estratégias que estimulem o gosto pela leitura explorando-a de 

forma lúdica e enriquecedora. Sob esse prisma, o desenvolvimento das 

atividades será enriquecido com livros de literatura infantil de diversos gêneros, 

histórias contadas com recursos materiais como fantoches, dramatizações, 

filmes. 

Para explorar os horizontes da leitura e a interação e participação da 

família no processo de ensino- aprendizagem, as histórias chegarão até a casa 

das crianças por meio da “Sacolinha da Leitura”. Esta sacolinha contém um 

livro de literatura infantil e um caderno que traz fichas de leitura, onde a família 

terá que ler o livro para a criança e junto com ela preencher a ficha, depois a 

criança ilustra a história. Toda sexta-feira um aluno será sorteado para levar a 

sacolinha para casa, e quando todos tiverem participado, se fará o rodízio 

novamente. 

Outras ações estarão elencadas a esta: 

• Contação de histórias na sala de aula; 

• Roda de conversa sobre os temas tratados; 

• Reconto das histórias lidas; 

• Atividades lúdicas: desenhos, brincadeiras, músicas; 

 

Público Alvo 

Alunos da Educação Infantil do 2° período e do 1° ano. 

. 

Cronograma 

Durante todo o ano letivo de 2020. 

 

Avaliação 

A avaliação será fundamentada por meio da observação dos resultados 

das ações desenvolvidas e da postura dos alunos durante o desenvolvimento 

do projeto. 

 



 

14.14 Serviço de Orientação Educacional – SOE 

 

Apresentação 

A Orientação Educacional acompanha o desenvolvimento do aluno, a 

fim de identificar solução para as dificuldades encontradas. Procura manter 

contato com a família e caso necessário encaminhar a profissionais 

especializados. 

O Orientador Educacional teve sua profissão regulamentada pela Lei n.º 

5564, de 2/12/1968 e pelo Decreto n.º 72.846, de 26/9/1973 e corresponde ao 

elo entre os alunos e a escola, buscando favorecer o processo de integração 

Escola - Família - Comunidade, dentro da perspectiva voltada para as 

dificuldades pedagógicas, emocionais, sociais e cognitivas dos alunos. 

Neste sentido, faz-se necessária a implantação do Serviço de 

Orientação Educacional – SOE, com objetivos e ações definidos quanto a 

assistir o aluno no seu desenvolvimento e acompanhamento do processo de 

ensino e de aprendizagem, nas escolas da rede pública do DF. 

Para tanto, torna-se essencial à construção de um plano de ação que 

valorize as relações interpessoais de forma geral, o ajustamento dos alunos à 

escola, a orientação aos pais para que tenham atitudes correlatas em relação 

ao estudo dos filhos e de apoio a direção e professores, visando o 

desenvolvimento pleno dos alunos. 

 

Justificativa 

A Orientação Educacional é um processo dinâmico e contínuo, integrado 

com todo o currículo escolar, que tem um compromisso com a formação 

permanente do aluno no que diz respeito a valores, atitudes, emoções e 

sentimentos, sempre analisando, discutindo, criticando e orientando suas 

atitudes em todas as estruturas e em todos os planos de vida – escolar, familiar 

e social. 

O papel do orientador Educacional é também trabalhar para intermediar 

os conflitos escolares e familiares, assim como ajudar os professores a lidar 

com alunos com dificuldade de aprendizagem. Para tanto, precisa construir 

uma relação de confiança que permita administrar os diferentes pontos de 

vista, ter a habilidade de negociar e prever ações. Assim, exige-se um 



 

planejamento prévio para que este profissional não se restrinja aos “incêndios” 

diários. 

Considerando a localização da Escola Classe 510 do Recanto das 

Emas, que foi criada em 2001 em área de loteamento com uma comunidade 

bastante carente, assim como o descrito acima, se faz necessária a realização 

de um trabalho que valorize questões como a autoestima, o respeito mútuo, 

sexualidade e a disciplina e no qual se possa reduzir as ocorrências de 

problemas decorrentes de indisciplina, violência, agressividade, 

evasão/repetência e preconceito. 

Neste sentido, é fundamental que se implemente cada vez mais o 

trabalho do Serviço de Orientação Educacional, visando dar o devido suporte 

ao educando, seus familiares, professores e a comunidade de forma geral. 

 

Objetivo geral 

• Promover ações integradas com todo o currículo escolar, que visem o 

desenvolvimento do aluno como um ser global que deve desenvolver-se 

harmoniosamente e equilibradamente em todos os aspectos, sejam eles: 

intelectuais, físicos, sociais, estéticos, políticos, dentre outros, preparando-o 

para o exercício das opções básicas da vida e da cidadania. 

 

Objetivos específicos 

• Acolher os alunos; 

• Propiciar aos pais, alunos e professores condições de conhecer o 

Serviço de Orientação Educacional e suas funções; 

• Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, auxiliando-os 

na solução de seus problemas de vida e de estudo; 

• Cooperar com os professores, auxiliando-os na tarefa de compreender e 

de melhor intervir no comportamento das turmas e dos alunos em particular; 

• Desenvolver trabalhos de integração: pais x escola, professores x pais, 

pais x filhos e aluno x aluno; 

• Encaminhar e acompanhar os alunos junto a profissionais 

especializados; 

• Promover palestras preventivas e informativas; 

• Desenvolver projetos com assuntos específicos, tais como: sexualidade, 



 

agressividade, drogas, violência, etc.; 

 

Principais ações e estratégias 

Para desenvolvimento do projeto do Serviço de Orientação Educacional 

no ano letivo de 2020, será utilizada a metodologia de projetos, intercalada com 

a realização de palestras para pais, professores, alunos e funcionários da 

escola; observação em sala e durante os intervalos; participação do 

planejamento pedagógico do professor, análise da história de vida e escolar do 

aluno, utilização de cartazes, textos, dinâmicas, filmes, relatórios, reuniões com 

pais e professores, bem como com o atendimento individualizado e coletivo, 

direto e indiretamente, tudo visando a superação de dificuldades e a resolução 

de conflitos que estejam prejudicando o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Público Alvo 

Alunos da Educação Infantil, do 1º ao 5º ano, profissionais das diversas 

carreiras que atuam na EC 510 e comunidade. 

 

Cronograma 

Durante o segundo semestre, pois a orientadora da escola está de 

licença gestante, quando retorna. 

 

Avaliação 

O trabalho realizado pelo Serviço de Orientação Educacional – SOE 

será avaliado no decorrer do ano letivo, a partir da superação dos conflitos e 

dificuldades de aprendizagem e relacionamento entre toda a comunidade 

escolar. 

 

  



 

14.16 Projeto de Transição 

 

14.16.1 Da Educação Infantil para o 1° ano 

 

Apresentação 

O processo de escolarização da infância engaja as crianças em práticas 

educativas específicas, com tempos e espaços diferenciados, posicionando-as 

em lugares socialmente demarcados e distintos. A transição entre a Educação 

Infantil e o ensino fundamental é um momento crucial na vida das crianças. 

No contexto escolar, a criança inserida na Educação Infantil enfrenta o 

ingresso ao ensino fundamental, que é visto como um momento de mudança 

de papéis e aquisição de novas competências e, consequentemente, gerador 

de estresse às crianças. Diante dessa transição de vida, as características 

psicológicas da própria criança e variáveis do contexto familiar encontram-se 

como fatores que podem facilitar ou dificultar tanto o enfrentamento das tarefas 

inerentes à transição quanto à percepção do estresse associado ao cotidiano 

escolar. 

Neste sentido, o presente projeto visa desenvolver ações que funcionem 

como uma socialização antecipatória e facilitam a passagem de uma etapa de 

ensino para a outra, assegurando uma transição saudável de forma a dar 

continuidade aos processos de aprendizagem e de desenvolvimento, bem 

como atender aos anseios das crianças e das famílias quanto à nova realidade 

escolar. 

 

Justificativa 

O tema “transição ao primeiro ano do ensino fundamental” é bastante 

complexo e engloba a compreensão de múltiplos fatores. Sua importância 

reside, principalmente, no fato de sua compreensão possibilitar estratégias de 

promoção do desenvolvimento infantil, contribuindo com a otimização da 

trajetória escolar e, consequentemente, com um desenvolvimento global mais 

saudável. Nesse contexto de transição, as crianças precisam lidar com 

demandas cotidianas que podem ser frustrantes, irritantes e muito exigentes. 

O estresse associado ao cotidiano escolar na transição ao primeiro ano 

do ensino fundamental é um elemento inerente à situação, entretanto, não 



 

necessariamente nocivo, pois as características psicológicas das próprias 

crianças são fatores fundamentais na determinação da qualidade do 

enfrentamento nesse período significativo do desenvolvimento infantil 

(Marturano, 2008). Certamente, além das características psicológicas da 

criança, a tarefa de uma adaptação adequada ao ensino fundamental depende 

também de contextos significativos de desenvolvimento, como a família e a 

escola. 

Desse modo entendemos a importância de um projeto que auxilie às 

crianças e suas famílias a enfrentarem essa nova etapa da vida escolar, por 

meio de ações voltadas para os mesmos, possibilitando uma transição 

saudável e que dê continuidade aos processos de aprendizagem já 

vivenciados. 

 

Objetivo geral 

Promover ações de articulação entre a educação infantil e o 1° ano, 

assegurando uma transição saudável de forma a dar continuidade aos 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento, bem como atender aos 

anseios das crianças e das famílias quanto à nova realidade escolar. 

 

Objetivos específicos 

• Experimentar rotinas vivenciadas pelos estudantes do 1° ano para 

familiarização com o novo ambiente. 

• Propiciar a continuidade dos processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento; 

• Vivenciar atividades relativas ao 1° ano, experimentando materiais e 

espaços utilizados pelos alunos do 1° ano; 

• Promover a integração entre a Educação Infantil e o 1° ano, de modo a 

atender aos anseios dos alunos, pais e professores; 

• Desenvolver ações que garantam o desenvolvimento das atividades 

reconhecendo as peculiaridades da fase de desenvolvimento de cada 

estudante e as diversas maneiras de aprender; 

 

Principais ações e estratégias 

Considerando o processo de escolarização da infância engajada em 



 

práticas educativas específicas e, se tratando de transição de etapas 

escolares, buscamos desenvolver atividades fundamentadas em estratégias 

que busquem o lúdico e a brincadeira, e que despertem a curiosidade para a 

aprendizagem da nova etapa de escolarização. 

As ações serão desenvolvidas de modo a promover a interação entre 

alunos, pais e professores e, por meio de experiências e vivências entre as 

etapas. Estas ações estão organizadas pelos seguintes momentos: 

 

1° MOMENTO: Hora da história 

• Os alunos das duas etapas ouvirão uma história contada por um dos 

professores; 

• Deitarão no chão todos juntos e se portando de um travesseiro, 

apreciando a história. 

 

2° MOMENTO: Sala/ambiente 

• Os alunos terão aulas com as professoras da etapa seguinte, 

vivenciando rotinas, materiais e espaços utilizados pelos alunos desta etapa; 

• Visitas às turmas de 1° ano, que será agendada de modo que os 

professores preparem atividades lúdicas de interação entre os alunos. 

 

3° MOMENTO: Recreio coletivo 

• Os alunos das duas etapas terão um momento de recreio coletivo, com 

jogos e brincadeiras. 

 

4° MOMENTO: Hora do teatrinho 

• Os alunos das duas etapas de ensino dramatizarão histórias, músicas 

poesias para apresentarem entre eles, educação infantil para o 1° ano e vice-

versa. 

 

5° MOMENTO: Gincana Mirim 

• Os alunos participarão de atividades lúdicas programadas de acordo 

com os objetivos curriculares, jogos e brincadeiras. 

 

6° MOMENTO: Roda de conversa pedagógica 



 

• Os professores realizarão uma roda de conversa sobre as metas e 

aprendizagens das etapas, organização curricular, etc. 

• Os professores participarão de palestras sobre a Transição da Educação 

Infantil para o 1° ano, com outros profissionais pré-agendados. 

7° MOMENTO: Roda de conversa familiar 

• Os pais e responsáveis participarão de uma roda de conversa com os 

professores das etapas a fim de tirarem dúvidas, conheceram as metas e a 

organização curricular de cada etapa, etc. 

• Os pais e responsáveis participarão de palestras sobre a Transição da 

Educação Infantil para o 1° ano, com outros profissionais pré-agendados. 

 

Responsáveis 

SOE 

 

Público Alvo 

Alunos do 2° período da Educação Infantil e alunos do 1° ano, 

professores e pais. 

 

Cronograma 

Será realizado no decorrer do segundo semestre em ações mensais. 

 

Avaliação 

O projeto será avaliado a partir dos resultados das ações propostas, 

observando a participação dos estudantes, pais e professores. Serão 

observados também a aceitação e postura dos envolvidos no projeto, e 

analisadas de que forma estas intervenções tem atingido a aprendizagem dos 

alunos. 

 

14.16.2 Do 5° ano para o 6° ano 

 

Apresentação 

A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, do 5º para 

o 6º ano costuma gerar ansiedade e incerteza. É comum que professores, 

coordenadores e diretores sejam bombardeados no fim do ano letivo com 



 

perguntas dos alunos e dos pais, que estão ansiosos sobre as mudanças na 

futura rotina dos filhos. 

Soma-se a isso a sensação de insegurança de muitos alunos em relação 

à etapa seguinte. Alguns chegam a pedir para faltar nos primeiros dias de aula 

por temer o desconhecido ou o contato com os colegas mais velhos. 

No caso dos alunos da Escola Classe 510 do Recanto das Emas – DF é 

preciso se adaptar a uma escola diferente, uma vez que só é oferecido na 

instituição até o 5º ano do Ensino Fundamental. 

Neste sentido, o presente projeto visa desenvolver ações que 

possibilitem aos alunos e sua família conhecer previamente as mudanças que 

irão enfrentar no ano seguinte e principalmente orientá-los como agir diante de 

tais. Esse contato vai ajudá- los a compreender melhor a mudança de série e 

encará-la como um passo para uma etapa mais complexa da escolaridade. 

 

Justificativa 

Os elevados níveis de reprovação no 6º ano do Ensino Fundamental 

enfrentados nos vários Centros de Ensino do DF, deixa claro a falta de 

preparação com que os alunos passam do 5º ano para o 6º ano. 

É o momento em que já não se tem aquele ambiente acolhedor como o 

da educação infantil. A “tia” passa a ser apenas a professora que entra e sai da 

sala a cada 50 minutos, as disciplinas também aumentam e com elas todas as 

dificuldades do novo. 

Assim pensou-se, então, em realizar um projeto que fosse capaz de 

apresentar de uma maneira mais amena aos alunos as diferenças que irão 

enfrentar no ano seguinte, esclarecer as atribuições de representante de turma 

professor conselheiro e motivar cada vez mais as turmas a conquistar o 

sucesso esperado no 6º ano. 

 

Objetivo geral 

• Apresentar aos alunos de 5º ano as mudanças e as novidades que irão 

encontrar no 6º ano do Ensino Fundamental, bem como as melhores formas de 

enfrentá- las. 

 

Objetivos específicos 



 

• Informar como é a divisão de matérias, quantidade de professores e os 

horários no 6º ano; 

• Promover a reflexão quanto a necessidade de se capacitar cada vez 

mais para enfrentar as mudanças decorrente da passagem das séries iniciais 

para as finais do ensino fundamental; 

• Apresentar a importância, direitos e deveres dos professores 

conselheiros e representantes de turma; 

• Sensibilizar as turmas para a responsabilidade com os estudos e a 

capacidade que cada um tem de superar dificuldades. 

 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Principais ações e estratégias 

A fim de realizar um projeto que seja capaz de apresentar de uma 

maneira mais amena aos alunos as diferenças que irão enfrentar no ano 

seguinte, levando em consideração os conflitos da adolescência, com 

mudanças físicas e emocionais que interferem no comportamento, procuramos 

desenvolver atividades que auxiliem o educando a entender as especificidades 

da nova série, esclarecendo as atribuições de representante de turma, escolha 

de um professor conselheiro e motivando cada vez mais as turmas a conquistar 

o sucesso esperado no 6º ano. 

Para desenvolver o presente projeto serão realizadas palestras, 

simulação de eleição para representante de turma e professor conselheiro, 

apresentação de filme e dinâmicas, vivências da realidade de um educando no 

6º ano, desafios acerca da responsabilidade individual e sensibilizações 

diversas. 

Estas atividades estão organizadas nos seguintes momentos: 

 

1° MOMENTO: Hora de escolher e votar 

• Os alunos farão uma eleição para escolha de representante de turma e 

para professor conselheiro, diante do conhecimento das atribuições dos 

mesmos; 

 



 

2° MOMENTO: DebatesXConflitos 

• Assistir a filmes e palestras que tratam de temas polêmicos e cotidianos 

da adolescência; 

 

3° MOMENTO: Uma semana no 6° ano 

• Os alunos visitarão a escola sequencial, de modo a interagir com os 

alunos do 6° ano; 

• Os alunos e professores participarão de uma roda de conversa com 

outros alunos e professores do 6° ano, a fim de tirar dúvidas, sugerir e 

conhecer realidades diferentes. 

 

4° MOMENTO: Roda de conversa familiar 

• Os pais e responsáveis participarão de uma roda de conversa com os 

professores das etapas a fim de tirarem dúvidas, conheceram as metas e a 

organização curricular de cada etapa, etc. 

• Os pais e responsáveis participarão de palestras sobre a Transição do 

5° ano para o 6° ano, com outros profissionais pré-agendados. 

 

Público Alvo 

Alunos do 5º ano, professores e pais. 

 

Cronograma 

Será realizado no decorrer do ano letivo em ações mensais. 

 

Avaliação 

O projeto será avaliado a partir da participação da turma no decorrer dos 

encontros, os depoimentos dos professores após a intervenção e as mudanças 

dos níveis de reprovação e evasão destes alunos no próximo ano. 

 

14.17 Projeto Soletrando – 4º e 5º ano 

 

Apresentação 

A Escola Classe 510 desenvolve diferentes atividades pedagógicas que 

atendam às necessidades educacionais dos estudantes, sendo o Projeto 



 

Soletrando uma das alternativas utilizadas para a promoção de uma visão 

lúdica e amplificada do aprendizado relacionado à escrita da Língua 

Portuguesa. 

 

Justificativa 

 

Tendo em vista a necessidade apresentada pelos educandos em rever 

conceitos ortográficos estudados nos anos anteriores de uma forma lúdica e 

diferenciada das abordagens tradicionais, buscando atender as dificuldades 

individuais de aprendizado, foi pensado o Projeto Soletrando para revisar 

conteúdos e auxiliar a sanar as dificuldades ortográficas apresentadas. 

 

Objetivo geral 

Despertar nos educandos o interesse em aprender mais sobre a 

linguagem escrita e as normas ortográficas da Língua Portuguesa. 

 

Objetivos Específicos 

• Fixar normas ortográficas estudadas nos anos anteriores. 

• Ampliar o vocabulário, facilitando assim o processo de produção escrita. 

 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Principais ações e estratégias 

O projeto é realizado no 2º semestre letivo utilizando a seguinte 

estrutura:  

1 – identificar as dificuldades ortográficas dos estudantes; 

2 – pesquisar atividades relacionadas às dificuldades; 

3 – realizar pesquisas com os estudantes para identificar os acordos 

ortográficos que regem a Língua Portuguesa; 

4 – trabalhar as dificuldades ortográficas em sala de aula utilizando dicionário, 

textos didáticos, paradidáticos, contos, recontos etc.; 

5 – trabalhar durante uma semana aspectos relativos à ortografia da Língua 

Portuguesa; 



 

6 – realizar eliminatórias nas salas de aula para classificar 3 finalistas de cada 

turma; 

7 – realizar a final do Projeto Soletrando com a participação dos demais 

estudantes, pais dos finalistas, coordenação, direção etc. 

Público Alvo 

Alunos do 4º e 5º ano. 

 

Cronograma 

As atividades acontecerão no mês de setembro à outubro. 

 

Avaliação 

A avaliação do Projeto Soletrando será feita durante todo o processo de 

preparação para as eliminatórias por meio da produção dos cadernos de lista 

de palavras e a realização de atividades em domicílio. As eliminatórias 

acontecerão em sala de aula com a divisão dos estudantes em trios, sendo que 

de cada grupo sairá com um classificado para continuar a disputa. Cada turma 

classificará três estudantes para o evento final, em que os estudantes 

competirão na frente das turmas participantes, dos pais, da coordenação 

pedagógica e da direção escolar. 

 

14.18 Calculando 

 

Apresentação 

O projeto Calculando é um incentivo para o desenvolvimento das 

aprendizagens e conteúdos no campo do letramento matemático e de cunho 

lúdico, desmistificando a matemática como uma disciplina “tabu” e tendo como 

princípio a nova visão da matemática, que ultrapassa o decorar de fórmulas, 

termos e passos, sendo essencialmente embasada do desenvolvimento do 

hábito de pensar, compreender o que se está fazendo, valorizando o processo, 

mas sem menosprezar os resultados finais. 

 

Justificativa 

O projeto surgiu da necessidade de trabalhar o cálculo mental, 

ultrapassando o uso de material concreto, no qual os educandos se mantinham 



 

presos e desenvolvendo a aquisição dos conteúdos de forma abstrata, 

valorizando assim a forma de pensar pura e simplesmente, onde no cálculo 

mental as diversas estratégias matemáticas utilizadas são valorizadas, não 

sendo considerada como certa apenas o pensamento padrão. É importante que 

o estudante perceba que existem formas distintas de se chegar ao resultado, 

desde que não fira algum princípio matemático. 

 

Objetivo Geral 

Desenvolver o pensamento matemático. 

 

Objetivos Específicos 

• Trabalhar as várias estratégias matemáticas 

• Desenvolver a habilidade de cálculo mental 

• Trabalhar a matemática de forma lúdica 

• Trabalhar atividades em grupo 

• Valorizar o letramento matemático 

• Incentivar os estudantes a buscar formas de resolver problemas 

• Exercitar o espírito competitivo, sem desvalorizar o trabalho em equipe. 

 

Principais ações e estratégias 

Em sala os professores trabalharão em grupos pequenos problemas 

matemáticos, exercícios de desafio, jogos matemáticos, enfatizando o 

desenvolvimento do pensamento e as diversas estratégias que podem ser 

utilizadas para encontrar as respostas a cada um dos problemas lançados. 

Cada sala realizará uma etapa interna de cálculos mentais para, a partir daí, 

selecionar o representante da turma. Este representante participará da etapa 

local, onde saíra um ganhador que será premiado. 

 

Responsáveis 

Equipe docente e coordenação. 

 

Público Alvo 

O projeto Calculando é destinado aos estudantes do 3º ao 5º ano. 

 



 

Cronograma 

Meses de Outubro e novembro, durante uma vez por semana haverá 

atividades voltadas para o projeto, sendo nos meses de outubro a preparação 

para a competição que acontecerá em novembro, tanto a etapa da sala 

(interna), quanto a local (semifinal e final da competição). 

 

Avaliação 

A Avaliação será feita no decorrer do projeto, analisando o interesse e 

participação dos estudantes bem como os progressos apresentados pelos 

estudantes nos exercícios, trabalhos e provas realizados nos meses de 

execução do projeto. 
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