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1 APRESENTAÇÃO. 

A Proposta Pedagógica – PP, da EC 55 tem sido (re) construída levando em 

consideração as necessidades endógenas e exógenas ao ambiente escolar, e tem por 

base as legislações vigentes no país, tais como: Constituição Federal de 1988, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº.: 9.394 de 1996), Plano Nacional de Educação 

(Lei.: 13.005, de 25 de junho de 2014), Plano Distrital de Educação (Lei nº.: 5.499, de 

Julho 2015), Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007), e Programa 

de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF (Decreto nº.:  33.867, de 22 

de agosto de 2012). 

Tem por objetivo planejar as atividades pedagógicas cotidianas no âmbito 

escolar, pois a realidade deste processo é dinâmica e como tal, deve ser normatizada, 

vivenciada e refletida diariamente, visando o bom andamento das atividades 

planejadas pelos mais variados seguimentos da escola. Pensando assim, este 

documento foi elaborado pela Comunidade Escolar (gestores, pais, professores, 

auxiliares, orientador educacional, pedagoga, secretário escolar, psicóloga e 

coordenador escolar), tendo como enfoque principal o processo de ensino e 

aprendizagem e a garantia da qualidade da educação para os discentes desta 

Instituição Educacional (IE).   

A PP não é um documento acabado, mas sim em construção contínua, e os 

indivíduos envolvidos neste processo de ensino e aprendizagem estão em constante 

transformação. Com isto, sempre que necessário, algumas práticas devem ser 

revistas ou alteradas. Pois, ao surgirem imperativos novos, faz-se necessário 

também, fazer novos ajustes, para melhor atender a Comunidade Escolar da EC 55 

de Ceilândia. 

A Gestão Democrática da EC 55 de Ceilândia, é formada pelos seguintes 

servidores: Diretor: Leonardo Mauro de Jesus; Vice-Diretora: Lucirene de Moraes 

Souza; Supervisora Pedagógica: Jaqueline Correa Lustosa Machado; Secretário 

Escolar: Emerson Aparecido Peres. Estes servidores foram eleitos e empossados de 

acordo com os pressupostos da Lei nº 4.751/12, que versa sobre a Gestão 

Democrática no Ensino Público do Distrito Federal. Portanto a digitação e as 

modificações do PP 2020 estiveram sob a responsabilidade da vice-diretora Lucirene 

de Moraes Souza, a Pedagoga Françoise Bernardes da Silva e a orientadora Marilze 

http://www.sinprodf.org.br/observatorio-pde/plano-distrital-de-educacao/
http://www.sinprodf.org.br/observatorio-pde/plano-distrital-de-educacao/
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Cantanhede da Silva fizeram tais alterações de acordo com a realidade e intervenção 

da comunidade escolar. 

Vasconcelos (1995) coloca que a PP implica em novas práticas, novos anseios, 

pois é essencial que sua elaboração aconteça de forma coletiva com a participação 

de todos os atores envolvidos neste processo. Este Projeto Pedagógico deve ser visto 

como um documento norteador do trabalho que indicam os rumos e garante a 

unidade dos profissionais envolvidos com o mesmo. Sendo balizador das práticas 

pedagógicas, das ações dos docentes, discentes e dos demais envolvidos neste 

processo. 

O contrato pedagógico da escola, é a PP, por isto, quando se fala nela, está se 

referindo a escola, a sua identidade e problemas. Devendo participar da sua 

elaboração membros dos mais diferentes seguimentos da Comunidade Escolar, pois 

amplia a visão e fica mais democrática a sua construção. Ou seja, sua elaboração 

deve ser coletiva, permitindo a integração entre os seguimentos que a compõem e 

deve tornar-se o marco pedagógico do Estabelecimento de Ensino (GADOTTI, 2000), 

pois não deve negar o instituído na escola, em que este afirma: “É um documento 

norteador das ações e práticas escolares, mas também é político, pois é um processo 

de discussão e reflexão, quanto aos problemas enfrentados na instituição, na busca 

pela melhoria da qualidade da educação ofertada aos alunos”. (GADOTTI, 2000).  

Todos os segmentos da Comunidade, foram mobilizados no sentido de 

participarem da construção desta PP, e neste sentido algumas ações se fizeram 

necessárias para que essas participações acontecessem de forma efetiva, entre elas 

podemos destacar:  

✓ Organização do trabalho pedagógico da IE, que é pautado nas diretrizes 

emitidas pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal – SEEDF;  

✓ Socialização com a Comunidade Escolar de todas as metas desta gestão de 

acordo com os planos de ação, através de reuniões com os mais diversos 

seguimentos da IE; 

✓ Apresentação dos dados para a Comunidade Escolar, com vista em aprimorar 

o trabalho pedagógico, em especial para os docentes e pais das seguintes 

avaliações: Avaliação de Acompanhamento das Aprendizagens, Pré-Teste, Avaliação 

Diagnóstica, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, Avaliações 

Internas: Teste da Psicogênese, Mapeamento Ortográfico e Relatório de 

Desenvolvimento Individual do Aluno; 
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✓ São realizadas, sempre que necessário, reuniões com todos os seguimentos 

da IE, com intuito de oportunizar a gestão participativa, com fulcro na gestão dos mais 

diversos recursos da escola e conforme as suas prioridades;  

✓ Apresentação e aprovação do calendário escolar com todos da comunidade 

escolar;  

✓ Aprovação do Conselho Escolar da Ata de Prioridade do Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF);  

✓ Reflexão e discussão dos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento;  

✓ Discussão da situação da escola nas suas necessidades e potencialidades.  

Observação: Estas ações acima elencadas foram realizadas por meio de 

reuniões, palestras, coordenações coletivas, Dia Temático na escola e informes. 

A presente Proposta Pedagógica foi construída em capítulos e teve início pela 

apresentação, prosseguindo com a Historicidade em que se tem a descrição da 

gênese da IE, bem como os motivos que eclodiram na sua construção, trajetória e 

momentos importantes que serviram como marco para a sua composição.  

No capítulo de Diagnóstico da Realidade Escolar da EC 55 de Ceilândia, 

procurou-se caracterizar a comunidade escolar em seus aspectos sociais e 

econômicos, tendo por base o índice de Desenvolvimento Humano – IDH, da nossa 

região. 

Em função social e princípios da Instituição de Ensino, são descritas as 

obrigações e as finalidades da EC 55 de Ceilândia, frente ao seu papel institucional e 

às dificuldades percebidas pela Comunidade Escolar. Nos Princípios Orientadores 

das Práticas Pedagógicas são especificados os elementos que norteiam todo o 

trabalho pedagógico da IE.  

A missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens entra em 

debate temas como Currículo, Avaliação, Inclusão, Direitos Humanos, entre outros. 

São apresentados os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´s, Base Nacional 

Comum Curricular- BNCC, as legislações pertinentes a cada tema e as concepções 

teóricas que fundamentam o trabalho pedagógico.   

Na Organização do Trabalho Pedagógico da Escola EC 55 de Ceilândia, é 

apresentada a rotina escolar em tempos/espaços. Vindo à tona como deve ser a 

relação escola comunidade e a atuação dos grupos de apoios escolar: Supervisor 
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pedagógico, Coordenação Pedagógica, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem – EEAA, Serviço de Orientação Escolar – SOE e Atendimento 

Educacional Especializado – AEE. Orientando assim, como cada um destes atores 

educacionais deverá agir quanto a sua atribuição legal e ao trabalho pedagógico 

planejado para IE. 

No capítulo das estratégias de Avaliação são elencadas as formas de 

avaliações e como esta pode ser desenvolvida dentro da instituição, de acordo com 

cada modalidade de ensino. E estas avaliações se dão em três níveis: avaliação 

formativa, avaliação institucional e em larga escala.  

A Organização Curricular da escola é apresentada por meio de uma matriz 

curricular que descreve de forma objetiva os eixos integradores desenvolvidos pela 

escola. 

No Plano para Implementação do Projeto Pedagógico são citadas: Gestão 

Pedagógica, Gestão Participativa, Gestão de Pessoas, Gestão das 

Aprendizagens/Recursos Educacionais, Gestão Financeira/Gestão Administrativa e a 

importância de cada uma de acordo com suas metas.  

Nas Estratégias de Acompanhamento e Avaliação do Projeto Pedagógico, são 

destacados os momentos de avaliações e como as mesmas são importantes e 

significativas para a Instituição Educacional.  

Já no capítulo final, acontece à descrição dos projetos específicos 

desenvolvidos pela EC 55 de Ceilândia, com suas nuanças e na bibliografia têm-se as 

Referências que foram citadas ao longo do texto ou serviram de embasamento para 

construção desta Proposta Pedagógica. 
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2. HISTÓRICO. 

A Escola Classe 55 de Ceilândia é uma escola inclusiva, que atende a 

comunidade da Expansão do Setor “O”, Prive, QNQ, QNR, Sol Nascente e Águas 

Lindas de Goiás, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental Séries Iniciais, 

Educação Especial nos turnos matutino e vespertino. Sua localização possibilita o 

acesso de alunos e funcionários oriundos de Águas Lindas de Goiás. 

A EC 55 de Ceilândia, em 1985, tendo em vista o crescimento da população do 

Distrito Federal surge à necessidade de criar novos assentamentos, dentro deste 

contexto surge a Expansão do Setor “O”, que é um bairro da região administrativa de 

Ceilândia. Com intuito de ofertar educação pública gratuita foram construídas as 

seguintes escolas: Centro de Ensino Fundamental nº 17 de Ceilândia – CEF 17 

Ceilândia, Centro de Ensino Fundamental nº 34 de Ceilândia – CEF 34 Ceilândia, 

Escola Classe nº 53 – EC 53 Ceilândia, Escola Classe nº 55 de Ceilândia – EC 55 

Ceilândia, e Escola Classe nº 56 de Ceilândia - EC 56 Ceilândia. 

A EC.55 foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1986 e 5 anos depois, em 

1992, a EC 55 de Ceilândia foi ampliada e reinaugurada recebendo o nome de Centro 

de Alfabetização 02 de Ceilândia. Este estabelecimento de ensino foi classificado, 

neste período, como Escola Modelo e Centro de Formação para docentes na 

Coordenação Regional de Ceilândia – CREC. Neste período, a EC 55 de Ceilândia 

ofertava para toda CREC aulas demonstrativas e cursos diversificados. Esta IE, foi a 

primeira escola de Ceilândia a ofertar Jornada Ampliada, pois participava de um 

projeto piloto na SEEDF, onde os educadores tinham seu horário dividido em dois 

turnos, em um, planejava suas aulas (coordenação), no outro, exercia o magistério. 

Este modelo se mostrou tão exitoso que no ano de 2009, virou regra estabelecida em 

lei (Lei Nº 4.458, DE 23 de dezembro de 2009) para toda rede de ensino público do 

DF. 

Entre os anos de 1997 e 1998 esta escola deixou de ser Centro de 

Alfabetização e foi novamente reformada, no governo do senhor Cristovam Buarque 

de Holanda, e para esta reforma acontecer os funcionários e alunos tiveram que se 

deslocar para uma escola, mas próxima, sendo a EC 60. Assim, nesta outra escola 

acontecia o turno da fome, em que as duas escolas funcionavam em horário de 

almoço e com seu horário de aula reduzido para que os mesmos acontecessem. Foi 

uma época de muita adaptação, pois estávamos em outro ambiente com estrutura 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regiões_administrativas_do_Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceilândia
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reduzida e estranha para discentes, docentes, auxiliares, gestores e pais, mas 

acreditávamos que o esforço após esta longa jornada seria recompensado, porque, 

receberíamos a nossa escola totalmente reformada.  

Em 1997 implantou-se a 1ª Fase de Formação (turmas de 6, 7 e 8 anos) e em 

1998 foi implantada a 2ª Fase de Formação (turmas de 9,10 e 11 anos).  

Neste momento a escola teve muitos ganhos, pois se iniciava uma nova forma 

de organização pedagógica escolar, em que os princípios de Gestão Democrática se 

tornaram bastante debatida, em que se buscou a garantia da unidade escolar, 

participação efetiva de todos nos processos de tomada de decisão e incluindo a 

implementação de processos colegiados na escola.  

Já 2005, passamos a oferecer o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, que é 

composto pelo 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Com isto, passamos a receber 

de forma legal e obrigatória as crianças de seis anos de idade. 

Nos anos subsequentes muitos projetos, ações e práticas permitiu fortalecer os 

laços com toda a Comunidade Escolar, tornando-os mais presentes na vida dos seus 

filhos. Entre estes, pode-se destacar: os passeios, palestras, oficinas, reuniões, 

projetos da semana de Educação para a Vida, Dia da Família na escola, semana 

Distrital de Educação Infantil, Semana Distrital de Conscientização e Promoção da 

Educação Inclusiva, festas diversas e tantos outros.  

A EC 55 de Ceilândia tem laços com a comunidade na qual está inserida, 

sempre que possível e respeitando a legislação vigente, fica à disposição dos 

moradores dessa localidade. Nos finais de semana, fica emprestada para a realização 

de danças folclóricas e culturais, acontecendo também, eventos de cunho religioso. 

Conforme salientado por Gadotti: “a escola deve ser um local à disposição da 

comunidade para que ela recorra não somente em busca da cultura escolar 

elaborada, mas também para elaborar a sua própria cultura” (Gadotti, 2000, p.12).  

O atendimento da EC 55 de Ceilândia, está organizado da seguinte forma: 

✓ Educação Infantil (crianças de 04 e 05 anos); 

✓ 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental (Bloco Inicial de Alfabetização – BIA); 

✓ 4º e 5º ano do Ensino Fundamental; 

✓ Educação Especial; 
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✓ Educação Inclusiva (os Alunos com Necessidades Educacionais Especiais – 

ANEE, são integrados as turmas regulares conforme suas necessidades e previsão 

legal). 

Em 2014, foi implantado na EC 55 de Ceilândia o atendimento em jornada 

ampliada e assim, teve-se que fazer uma reestruturação curricular que implicava a 

revisão do projeto pedagógico, que incluiu uma organização funcional com novas 

funções e outras atribuições que deveriam ser assumidos pelos professores.  

A estratégia de matricula da EC 55 de Ceilândia para o exercício de 2020, 

ficou organizada da seguinte forma: Educação Infantil (crianças de 04 e 05 anos), 

Educação Especial, Educação Inclusiva e Ensino Fundamental nas Séries Iniciais (do 

1° ao 5° Ano).  

Atualmente no quadro pessoal tem 1 Diretor, 1 Vice-diretora, 1 Supervisora 

Pedagógica, 1 Psicóloga, 4 Vigilantes (terceirizados), 1 Orientadora Educacional, 3 

Coordenadoras Pedagógicas, 1 Secretário Escolar + 2 Assistentes, 4 Auxiliares em 

Educação (3 servidores readaptados), 38 Professores, 1 Monitor de Gestão 

Educacional, 2 Funcionários responsáveis pela cantina (terceirizados) e 06 

Educadores Sociais. 

Em sua estrutura física, possui: 19 salas de aula, 1 sala de direção, 1 sala dos 

professores, 1 sala da secretaria, 1 sala de coordenação pedagógica, 1 sala de leitura 

desativada por falta de infraestrutura e funcionários, 1 sala de vídeo,  1 sala de 

Atendimento Educacional Especializado , 1 sala de Orientação Educacional/SEAA, 2 

banheiros para os funcionários da escola, 2 banheiros para alunos do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, 2 banheiros para os alunos da Educação Infantil, 1 banheiro 

para os Alunos com Necessidades Educativas Especiais (ANEE’s), 1 Copa com 

banheiro para as Auxiliares de Educação e Funcionários Terceirizados, 1 Cantina 

reformada recentemente com depósito de alimentos, 2 Depósito para material de 

limpeza, 1 Parquinho, 2 Quadras de Esportes não cobertas e 1 Estacionamento 

interno. 

O pátio interno que é utilizado pelos alunos do Ensino Fundamental é utilizado 

para a realização de atividades recreativas direcionadas, por não termos uma quadra 

de esportes coberta. 

Buscamos ofertar aos seus educandos espaços que possuam instalações 

adequadas e confortáveis, com condições apropriadas para realizar atividades 
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estimulantes e promover um clima escolar agradável. No entanto, essa não é a 

realidade da IE, pois foi construída de forma provisória, e com quase 33 anos, 

recebeu apenas reformas pequenas e insuficientes pela Secretaria de Educação. 

Trata-se de uma escola antiga, que foi construída provisoriamente com placas 

de cimento, seu espaço físico conta com: 19 salas de aula, direção, sala de 

supervisão, coordenação pedagógica, sala dos professores, sala de leitura, sala de 

vídeo, sala do SOE (Serviço de Orientação Educacional), SEAA (Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem), sala para os auxiliares em educação, 

cantina, depósito, pátio coberto, quadra de esportes descoberta, parque, banheiro 

para a Educação Infantil, banheiro para o Ensino Fundamental, banheiro para os 

alunos com necessidades especiais, copa, depósito, banheiro dos professores e 

estacionamento. 

A estrutura física apresenta deficiências, tais como: telhado de zinco que não 

apresenta isolamento térmico (com goteiras durante o período de chuva), as paredes 

são de placas sem isolamento acústico, instalações elétricas antigas, o piso das salas 

de aula e do pátio são irregulares, as chuvas quando caem de forma intensa inundam 

alguns ambientes da escola, a quadra de esportes não é coberta. 

Para melhoria, iniciamos o ano de 2019, com construção de painéis na parede 

externa das salas de aula, para exposição de trabalhos dos alunos; pequenos 

serviços de serralheria, instalação de alambrados com o objetivo de oferecer maior 

segurança aos alunos da Educação Infantil durante o recreio; aquisição de: 

bebedouro, tela de projeção, computador para Atendimento Educacional 

Especializado e bicicletário. 

Para 2020, proporcionamos reformas dos banheiros dos alunos para melhor 

atendê-los, utilizando as verbas parlamentares. 
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3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE. 

De acordo com os dados da pesquisa realizada pela Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, em 2015, somadas todas as 

variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Ceilândia ficou com os piores 

indicativos do Distrito Federal. Esquecida por tudo e por todos, a população da cidade 

sofre com a violência e com o abandono. Neste contexto de vulnerabilidade social 

está inserida a EC 55 de Ceilândia, onde as crianças presenciam cenas de violência 

diariamente nas ruas e muitas vezes, dentro do próprio lar, o que os levam a 

demonstrar e reproduzir um comportamento agressivo dentro da sala de aula, 

necessitando de intervenção da equipe escolar.  

O terreno no qual a EC 55 de Ceilândia está localizada, foi regularizado 

recentemente porque era um assentamento do Governo Roriz, passando a contar 

com uma infraestrutura básica de água, luz, esgoto e coleta seletiva de lixo.   

No ano de 2017, foi feito um questionário (que segue em anexo A) para que se 

pudesse saber o perfil socioeconômico, cultural, os interesses gerais e necessidades. 

Este questionário permitiu tabular os dados que foram considerados relevantes para 

que se possa entender aspectos pertinentes a esta localidade.   

Foram observados que a comunidade embora tente participar das atividades 

da escola, não conseguem por falta de tempo, pois trabalham muito para manter o 

sustento familiar. 

Cerca de 40% das famílias reclamam que a escola deveria oferecer atividades 

culturais nos finais de semana, pois, assim ficaria mais fácil sua presença. 

Aproximadamente 30% dos pais reclamaram, pois gostariam de adentrar a 

escola em todos os momentos, para conversar com os professores a qualquer hora, 

alegando ser a respeito de assuntos pertinentes a educação dos filhos. 

Desenvolvemos um trabalho de conscientização para que compreendam que a escola 

necessita de regras que visem à segurança das crianças e a organização do trabalho 

no ambiente escolar. 

Educação Integral em nossa escola tem um trabalho focado na qualidade de 

uma educação para todos, no sentido de dar atendimento aos alunos, em que se 

promovam atitudes de aceitação e respeito a si e ao outro e, de acordo com o Projeto 

Político Pedagógico Professor Carlos Mota da SEEDF: “Reconhecendo que os 

sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, 
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histórica, ética, estética, considerando sempre a perspectiva das relações humanas”. 

(SEEDF, 2012, p.49). 

Cerca de 40% das famílias que não tem o ensino fundamental, e mal sabe ler e 

escrever o que dificulta o acompanhamento do dever de casa ou outra dificuldade que 

a criança possa ter.  

E há outro dado alarmante, os pais trabalham fora e dizem não ter tempo para 

seus filhos e o que lhes sobra são apenas os finais de semana (neste caso o 

domingo) e admitem que muitas vezes, são os avós ou tios que assumem levar seus 

filhos para a escola ou fazer algum tipo de acompanhamento.  

Têm-se famílias que recebem bolsas do governo e contam com esta para 

completarem a renda familiar. Cerca de 70% tem acesso a internet e pode se dizer 

que os pais/responsáveis tornaram-se mais participativo na escola e isto é percebido 

durante as reuniões bimestrais, festas, eventos e outros que são promovidos.  

Cerca de 80% de nossos alunos moram nas proximidades da escola, e não 

precisam de transporte escolar, enquanto 20% dos alunos moram mais distante e 

utilizam o transporte público ou até mesmo os transportes escolares cedidos pela 

Secretaria de Educação. 

Nossas crianças necessitam ser acompanhadas pelos responsáveis até a 

escola, pois se encontram em faixa etária da Educação Infantil de 4 e 5 anos e outras 

na fase do ensino fundamental séries iniciais, dos 6 aos 11 anos de idade. 

Percebemos que a escola é uma parte muito importante do processo 

educativo, mas não é a única a qual estas crianças têm acesso. A gestão democrática 

inclui a interação permanente entre a escola e a comunidade, na qual os educandos 

da EC 55 de Ceilândia estão inseridos e com a qual eles interagem e assim sendo, a 

família é parte da comunidade e exerce um papel determinante na formação cidadã 

juntamente com a escola. 

Em 2020, a EC 55 de Ceilândia iniciou o ano letivo com 630 alunos 

matriculados, sendo 06 destes fora da faixa etária e 38 com Necessidade Educacional 

Especial – ANEE. Com isto, 17 turmas tiveram redução do número de discentes em 

sala de aula, conforme estratégia de matricula para o ano de 2020. Tendo por base 

esta demanda, as turmas e horários desta Instituição de Ensino ficaram organizados 

da seguinte forma: 
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Estratégia de matricula da EC 55 de Ceilândia para o ano letivo de 2019. 

Matutino Vespertino Total de Alunos 

1º Período / 02 Turmas  1º Período / 02 Turmas  91 Alunos 

2º Período / 04 Turmas  2º Período / 04 Turmas  140 Alunos 

2º Período Especial/01 turma 
2º Período Especial/01 
turma 

04 Alunos 

1º Ano / 03 Turmas  1º Ano / 02 Turmas  77 Alunos 

2º Ano / 02 Turmas  2º Ano / 03 Turmas  82 Alunos 

3º Ano / 02 Turmas  3º Ano / 03 Turmas  87 Alunos 

4º Ano / 01 Turmas  4º Ano / 02 Turmas 62 Alunos 

5º Ano / 02 Turmas  5º Ano / 03 Turmas 85 Alunos 

Ensino fundamental-especial / 
2 turmas 

------------------------------ 02 alunos 

 

Funcionamos nos turnos matutino e vespertino, atendendo 231 alunos da 

Educação Infantil (1º e 2º Período) e 392 do Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º ao 

5º ano); sendo 290 pela manhã e 340 à tarde, totalizando 630 alunos e 38 destes são 

alunos com necessidades educacionais especiais e 10 com transtornos funcionais 

específicos (TDAH, DPAC, TC). 

A direção é composta por: Leonardo Mauro de Jesus (diretor), Lucirene de 

Moraes Souza (vice-diretora), Jaqueline Correa Lustosa Machado (supervisora 

pedagógica) e Emerson Aparecido Peres (Chefe de Secretaria). 

Os 630 alunos estão distribuídos em 38 turmas, sendo 19 no turno matutino e 

19 no vespertino. Todos os professores são formados em Pedagogia, e quase todos 

possuem cursos de Pós-Graduação e buscam sempre formação continuada. A escola 

conta com 3 coordenadoras pedagógicas, 1 Orientadoras Educacionais (SOE), 1 

monitora do Ensino Especial, 06 Educadores Sociais, 4 Auxiliares em Educação, 4 

Vigilantes, 7 Funcionários de Serviços Gerais, 1 Pedagoga (SEAA), 1 Psicóloga 

(SEAA), 1 Pedagoga (AEE), 1 Professor da sala de recursos (atende os alunos com 

necessidades educacionais especiais).  

A instituição de ensino possui Proposta Pedagógica. Seus indicadores externos 

estão abaixo das metas previstas pelo Ministério da Educação por 4 anos 

consecutivos. A escola como um todo, tem buscado trabalhar para mudar esse quadro 

por meio de projetos e incessante intervenção pedagógica. 
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4 FUNÇÃO SOCIAL. 

Existe no ser humano a necessidade de estabelecer relações entre as 

pessoas e as manifestações culturais, físico, natural, entre outros, e a Educação é o 

fenômeno que concretiza essas mudanças. Os seres humanos estão em constantes 

busca pelo saber, pelo conhecimento, procurando com isso satisfazer suas 

necessidades e desta forma a humanidade acumulou conhecimentos que foi sendo 

ampliado ao longo de várias gerações. É neste cenário de descobertas, que a escola 

surge como instancia disseminadora do saber, da formação e da aprendizagem. No 

Projeto Pedagógico da SEEDF, encontramos a seguinte afirmação: “A ação educativa 

deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes 

espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a 

distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

Cremos que a educação vem ao longo da história recebendo diversas 

influências que procuram analisar e entender as ações exercidas pela escola sobre o 

homem, a sociedade e o mundo. 

A função social da educação promovida pela EC 55 de Ceilândia, busca 

ressaltar um ensino que crie conexão entre o que o aluno aprende em sala de aula e 

o que ele vivencia fora dos muros da escola, nesta perspectiva deve haver uma 

vinculação intrínseca entre o ensino formal e a vida social do educando. Os 

conteúdos curriculares devem estabelecer relação entre a teoria e a prática, isto é 

possível, quando o aluno vivencia situações curriculares próximas a sua realidade. Ou 

seja, Educação para Vida, permitindo que os conhecimentos escolares melhorem 

suas escolhas e sua vida em comunidade. 

As análises das concepções da educação, de ensino, currículo, avaliação, 

que pauta todo o trabalho pedagógico desta IE, tem como consequência a discussão 

das causas primeira da educação: por que e para quê formar o aluno? Estes dois 

questionamentos conduzem a uma discussão maior que é a função social da escola. 

Esta função é muito complexa, ampla, diversificada. Perpassa por mudanças que se 

processam aceleradamente no campo de trabalho, atualizando o currículo e toda a 

metodologia que deve ser utilizada.  

Entretanto nossa função primordial é formar cidadãos que possam 

transformar a realidade social, por meio de pensamento crítico e agindo com 

autonomia e participação social. Oferecendo-lhes educação de qualidade, 
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indistintamente, assegurando os direitos de aprendizagem ao educando em parceria 

com a família e outras instituições. 
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5 PRINCÍPIOS. 

A EC 55 de Ceilândia, pauta suas práticas pedagógicas dentro dos princípios 

da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) que 

difundem os princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com fulcro 

ao preparo do educando para o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho. Nesta perspectiva, são elencados onze princípios em que o ensino desta 

Instituição Educacional deverá se basear:  

✓ Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

✓ Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar;  

✓ Respeito à pluralidade de ideias e concepções pedagógicas;  

✓ Respeito à liberdade e a tolerância;  

✓ Gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial;  

✓ Eficácia valorização do profissional da educação;  

✓ Gestão democrática do ensino público;  

✓ Garantia de padrão de qualidade;  

✓ Valorização da experiência extraescolar;  

✓ Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

✓ Vinculação entre educação escolar e trabalho e as práticas sociais.  

Deve-se deixar claro que os princípios acima descritos são defendidos pela 

LDB e seguidos pela EC 55 de Ceilândia e estão calçados nos Art. 205°, 206º e 207° 

da Constituição Federal de 1988.  

Em continuidade ao almejado pela IE, que visa o avanço do desenvolvimento 

das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem atingir ao longo das etapas 

e modalidades de ensino o nosso documento norteador do trabalho pedagógico é o 

Currículo em Movimento e o mesmo, está em consonância com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), pois explicita as aprendizagens essenciais e expressa, a 

igualdade educacional sobre qual as singularidades devem ser consideradas e 

atendidas, estabelecendo conhecimentos, competências e habilidades comuns a 

todos os alunos. 

Como Instituição Educacional Pública, o seu maior objetivo será o de oferecer 

educação de acordo com os regimentos e legislações vigentes, que prevê, não só a 
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oferta do ensino, mas também a permanência e qualidade da educação oferecida, 

para formação integral e multidimensional do ser humano. 

A seguir serão transcritos os princípios da Educação Integral que visam 

oferecer ao educando as oportunidades de educação, numa visão ampla e holística 

de ser humano, conforme os Pressupostos Teóricos da SEEDF (2014, p. 28 e 29). 

✓ Integralidade: É um princípio que busca dar a devida atenção a todas as 

dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais; ou seja, a integralidade vai além do aumento do tempo do 

estudante na Unidade Escolar, já que se deve levar em consideração que o processo 

formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a 

formação humana “por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, 

visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas”. Nessa direção, 

este é, provavelmente, o princípio que mais desafia o “fazer educação” na Unidade 

Escolar, uma vez que propõe agregar à formação do estudante aspectos que 

preveem a valorização do potencial cognitivo e intelectual; 

✓ Intersetorialidade: Assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de 

“potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade da educação”. 

✓ Transversalidade: Busca por em prática a “concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade”. 

✓ Diálogo escola-comunidade: Procura “legitimar os saberes comunitários como 

sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para resgatar 

tradições e culturas populares”. 

✓ Territorialização: O propósito é ultrapassar os muros da escola fazendo 

parcerias com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos e 

para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”;  

✓ Trabalho em rede e Convivência Escolar: “Todos devem trabalhar em conjunto, 

trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens”.  Afinal, “o estudante 

não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade 

pela educação e pela formação do educando”. 
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Neste contexto educacional, surge da necessidade de desenvolver uma 

metodologia de Trabalho Pedagógico que valorize a participação do educando e do 

educador no processo ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela 

elaboração e pelo desenvolvimento de cada projeto de trabalho. Os projetos 

desenvolvidos contribuem para uma ressignificação dos espaços de aprendizagem, 

de tal forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, 

atuantes e participativos. Esta proposta é defendida pela escola e tem como objetivo, 

inspirar o trabalho dentro da pedagogia de projetos, o que favorece a criação de 

estratégias de organização dos conhecimentos escolares, e a compreensão das 

estruturas internas que, intencionalmente são ensinadas aos discentes. 

Os princípios norteadores do currículo integrado (Eixos Transversais: 

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

Sustentabilidade) que fazem parte desta IE estão apoiados no Currículo em 

Movimento e, entre eles: 

✓ Unicidade Teoria – Prática (práxis pedagógicas);  

Na prática, significa que as áreas de conhecimento/componente são integradas 

as metodologias mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. São 

privilegiadas estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese 

e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento. Desta forma 

trabalha-se o raciocínio, a problematização, o questionamento, a dúvida e a reflexão 

sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam 

as atividades. O professor está sempre repensando suas atividades tentando 

responder às perguntas: Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar/ O que e 

como avaliar? 

✓ Interdisciplinaridade (diálogo-conhecimentos); 

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes 

que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa 

a fragmentação do conhecimento e do pensamento.  

✓ Contextualização (caráter social do saber);  

A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando relação entre 

dimensões do processo (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar); 
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✓ Flexibilização (adequação às especificidades);  

O Currículo a partir de uma base comum permite a flexibilidade, uma vez que a 

partir da PP e das especificidades locais e regionais ele pode ser enriquecido com 

outros conhecimentos relevantes para a formação intelectual dos estudantes. Esta 

flexibilização permite à escola atualização e diversificação de formas de produção dos 

conhecimentos e para o desenvolvimento intelectual do aluno. Na flexibilização do 

currículo deve ser considerado conhecimentos prévios dos estudantes e estar 

articulada a Proposta Pedagógica da escola. 

Esta Instituição de ensino tem procurado garantir os princípios educacionais 

como aprender, ensinar, e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais, e tem por objetivo fortalecer a ideia de que a escola de Educação 

Básica precisa ser assumida como espaço potente e coletivo de inclusão, 

favorecendo o bem-estar de crianças, adolescentes, e todos os outros no 

relacionamento entre si e com as demais pessoas.  

A Educação Especial, no enfoque inclusivista, possibilita aos alunos com 

necessidades educacionais especiais desenvolver suas competências, ultrapassando 

os limites de sua situação. Incluir e integrar os alunos, desde a Educação Infantil, nas 

classes regulares e propiciar-lhes suportes especiais para que vençam suas 

limitações, tornam-se objetivos explícitos dessa modalidade. Todas as especificidades 

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

trabalho exitoso, são enfocadas como instrumentos para fazer com que cada aluno 

procure se superar e desenvolver competências que lhe possibilite autonomia em sua 

situação de vida diária e, também, em situação de trabalho, favorecendo lhes resgatar 

a dignidade de vida, mesmo que com necessidades especiais. 

A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão torna 

reais, materializam-se a partir das relações que acontecem dentro do interior da 

escola. A LDB consolidou a Educação Especial como sendo uma modalidade da 

Educação Básica, oferecendo aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais toda atenção e cuidado. Nesse contexto, propõem a Adequação Curricular 

como uma resposta às demandas apresentadas em virtude das dificuldades e da 

homogeneização da ação pedagógica e da rigidez que pode caracterizar o currículo. 

Nessa perspectiva, é importante destacar que o atendimento especializado 

não pode ser restrito à sala de recursos; ele é abrangente em termos de estratégias 

pedagógicas, ações políticas e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e 
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pedagógicos que, juntos, possibilitam a efetivação da proposta curricular para esse 

grupo de estudantes. 

O currículo, a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino devem ser 

aplicados também à Educação Especial, com o objetivo precípuo de garantir o direito 

à educação e dentre eles a Adequação Curricular. A Orientação Pedagógica da 

Educação Especial define a adequação como uma possibilidade de tornar o currículo 

apropriado ao estudante em deficiência, TGD e altas Habilidades/superdotação. 

Tomando como base o Currículo, as adequações curriculares devem ser organizadas 

em um documento no qual esteja previsto o conteúdo a ser desenvolvido, bem como 

o processo de avaliação para a aprendizagem do discente. 
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6 Missão e objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens. 

A EC 55 de Ceilândia, em sua função social, tem um olhar constante voltada à 

Comunidade na qual está inserida, conectando seu saber com a prática cotidiana do 

aluno, preparando-o para outras situações além do conhecimento formal. Nossa IE 

executa o Plano de Ação apresentado e aprovado pela comunidade e tem a 

consonância dos objetivos institucionais atrelados aos objetivos do ensino 

fundamental: 

1. Dar oportunidade para que os alunos concluam e permaneçam no Ensino 

Fundamental, fortalecendo vínculos com a família, no sentido de proporcionar 

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

acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 

2. Desenvolver o trabalho pedagógico de forma que a democratização do saber 

aconteça, possibilitando as aprendizagens a partir da democratização de saberes, em 

uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a 

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

Sustentabilidade; 

3. Garantir a Educação Integral levando em consideração o ensino-

aprendizagem, promovendo as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo 

vivências de diversos letramentos; 

4. Garantir que o Bloco Inicial de Alfabetização forme leitores proficientes, 

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

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo estudantil; 

5. Criar espaços de discussões que possibilitem a construção do projeto 

educativo por todos os segmentos da comunidade escolar, como consolidá-los como 

espaços que favoreçam a participação, oportunizando a compreensão do ambiente 

natural e social dos processos histórico-geográficos das diversidades étnico-cultural, 

do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos 

humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade; 

6. Garantir que o Conselho de Classe possa atuar como um espaço de avaliação 

permanente, que tenha como objetivo avaliar o trabalho pedagógico e as atividades 

da escola de forma participativa, através de análise das aprendizagens com foco na 

reorganização da prática docente; 
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7. Assegurar que a Avaliação Institucional possa acontecer e a partir dela 

promover as mudanças necessárias, por meio dos três níveis de avaliação: das 

aprendizagens, institucional e de redes, considerando o desempenho escolar do 

estudante e a organização do trabalho pedagógico. 

8. Promover uma educação dentro dos pilares da educação: aprender a ser, 

aprender a fazer, aprender conhecer e aprender conviver, por meio da ação 

investigativa e criadora; 

9. Garantir que a Coordenação pedagógica seja espaço de formação continuada 

dos professores; espaço de discussão, elaboração, acompanhamento e avaliação do 

Projeto Pedagógico; espaço de atendimento individual dos alunos com dificuldades no 

ensino-aprendizagem (reforço escolar). 

10.  Favorecer a execução das intervenções didático-pedagógicas 

(reagrupamentos, projetos interventivos, atividades em pares, vivência etc.), 

interferindo de acordo com as necessidades levantadas, de modo que venha garantir 

às aprendizagens de todos os estudantes.  

A nossa instituição, tem como missão assegurar um ensino de qualidade, 

garantindo a inclusão de todos os alunos, bem como os educandos Portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais (PNEE), oportunizando a formação de 

cidadãos críticos capazes de agir na transformação da sociedade. 

Nessa perspectiva, a EC 55 busca novas formas de despertar o interesse e 

incentivar a criatividade dos alunos, dando ênfase nos seguintes valores: respeito, 

solidariedade, afetividade, compromisso e amizade. Objetivando contribuir cada vez 

mais cedo com a formação de um cidadão honesto e ético, procurando oferecer 

condições necessárias para o exercício pleno da cidadania.  

O nosso trabalho envolve diretamente os quatro pilares do conhecimento, 

tornando nosso planejamento uma ação educativa para contribuir com a construção 

do conhecimento, tendo como objetivos primordiais oferecer um ambiente educador 

que favoreça:  

1. Aprender a conhecer - combinar os eixos Integradores com os eixos 

Transversais, oferecendo uma cultura geral vasta, com a possibilidade de trabalhar 

em profundidade um pequeno número de temas pertinentes à comunidade. 

2.  Aprender a fazer - desenvolver as competências individuais e sociais que 

tornem o indivíduo apto a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe.  

3. Aprender a viver juntos - compreender o outro e a perceber as 

interdependências no mundo globalizado. Oferecer projetos comuns e preparar o 
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estudante para gerir conflitos, no respeito pelos valores no plural, em busca da 

compreensão mútua da paz.  

4.  Aprender a ser - buscar agir com maior capacidade de autonomia, de 

discernimento e responsabilidade pessoal.  
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7 Fundamentos Teórico-Metodológicos. 

A escola tem um olhar constante voltada à sociedade, conectando seu saber 

com a prática cotidiana do aluno. A experiência de vivenciar as situações de 

aprendizagem instrui ao convívio em grupo, indispensável para a vida e o trabalho, 

assim, acontece dentro de uma perspectiva educacional que visa resgatar a 

importância da escola e a reorganização do processo educativo. 

A EC 55 de Ceilândia pensando dentro de uma Psicologia Histórico-Crítica, 

avalia que esta prática social pode ser considerada um ponto de partida para a 

construção do conhecimento. Todavia, para que se possa de fato, conceber toda esta 

prática social há de se entender que, dentro da Psicologia Histórico-Cultural, tem-se o 

favorecimento das interações e as resoluções de problemas, pois a aprendizagem 

não acontece de forma solitária, mas na relação com o outro. Neste momento o 

homem é compreendido como um ser histórico, construído através de suas relações 

com o mundo natural e social, segundo Vygotsky (2003): O conhecimento é 

construído na interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. 

Suas bases são constituídas sobre o trabalho e o uso de instrumentos, da 

sociedade e na interação dialética entre o homem e a natureza. (VYGOTSKI, 

2003, p.6)  

Entende-se que ao longo da história da humanidade, diferentes conjunturas e 

culturas surgiram. Nesta perspectiva, muitos cenários foram desenhados e 

vivenciados pelos seres humanos, em decorrência das diferentes visões de sociedade 

existentes. De igual forma, as práticas pedagógicas adotadas pela escola como 

possuidora do conhecimento institucionalizado também foram sendo construída ao 

longo desta jornada. Estudiosos das áreas de psicologia e da educação têm-se 

concentrado em criar e desvendar novos paradigmas que promovam o 

desenvolvimento de habilidades intelectuais fundamentais, como: o pensamento 

lógico, procurar soluções eficientes para problemas e tomar decisões afetivas.  

A democratização do acesso à escola para as classes populares requer que 

esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas revisadas com 

vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez 

mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF. A Pedagogia Histórico-Crítica 

esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são 

formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres 
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humanos e a natureza, exigindo que seja uma prática intencional e planejada 

(Pressupostos Teóricos, CURRÍCULO EM MOVIMENTO, p 32., 2013) Essa 

compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado por 

contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações 

sociais de produção. Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos 

conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos 

culturais. 

A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural como bases 

teóricas que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação Básica 

corroboram os pressupostos consolidados nestas Diretrizes por meio da avaliação 

formativa, que embasa e direciona fortemente os objetivos educacionais que se 

materializam, de fato, na escola e na sala de aula. 

A organização curricular, objetiva intervir de forma permanente na formação 

integral do educando, trabalhando valores e atitudes que o integre na sociedade como 

cidadão crítico e consciente, capaz de transformar a realidade vigente. 
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8 Organização do trabalho Pedagógico. 

Na gestão democrática a instituição procura levar em consideração alguns 

fatores tidos como princípios democráticos, onde se destacam a participação, a 

autonomia, a transparência e o pluralismo. São estes os princípios que dão um tom 

democratizado à gestão, o que facilita a compreensão da concepção dessa gestão, 

caracterizando-a de maneira mais explícita.  

As Diretrizes Pedagógicas consideram o aluno como um ser original e criativo, 

que aprende na vida social e no espaço escolar, que tem potencialidade e 

necessidade de interagir e de refletir sobre a diversidade do conhecimento humano, 

que tem direito de ter acesso ao conhecimento na sua complexidade, prática e teoria, 

que modifica o que sabe, constantemente, que participa da construção do saber 

escolar e que é um produtor de cultura. O direito a uma vida plena, ao usufruto da 

cidadania não pode ser negado à criança. Cabe a escola a responsabilidade de fazer 

valer esse direito; e o Currículo, enquanto instrumento de construção de 

competências, deve orquestrar as ações para sua total execução. Para os alunos, 

será também a oportunidade de conviver com as diferenças e aprender a respeitá-las, 

consolidando os valores humanos. 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas a organização de tempo e espaço 

escolar tem que acontecer de forma coletiva, observando as dimensões física (o que 

há e como se organiza), funcional (como se utiliza e para quê), relacional (que e em 

que circunstâncias) e temporal (quando e como é utilizada), assim sendo, a IE pensa 

todos os espaços em como e quando deve ser utilizado, ressignificando todo o 

trabalho pedagógico, como acrescenta as Diretrizes Curriculares: A organização do 

trabalho pedagógico caracteriza-se como uma dimensão muito importante na 

ação docente como sabem os professores. No BIA deve-se atentar para não 

reduzir apenas o trabalho da sala de aula, como se o professor fosse isolado, 

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

planejamento coletivo e ação concretizadora da proposta pedagógica (DISTRITO 

FEDERAL, 2012, p. 19). 

A escola leva em consideração a concepção de alguns princípios do BIA que 

são: formação continuada, reagrupamento, projeto interventivo, reforço escolar, 

avaliação formativa, e ensino da língua e, estes princípios, estão presentes e 

acontecem no espaço escolar, observando cada ciclo e suas peculiaridades. 
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A Formação Continuada inserida no processo de desenvolvimento profissional 

favorece, portanto, uma atitude crítica do educador. Os professores estão em 

constante aperfeiçoamento, através de cursos oferecidos pela EAPE, que oferta 

cursos ao longo dos semestres, as coordenações coletivas as quartas-feiras na 

escola, nos quais são realizados estudo e discussões, e entre estes estudos temos a 

coordenação coletiva no qual realizamos estudos pertinentes a nossa área. Uma vez 

por mês acontece a Coordenação Propositiva, onde os temas geradores são 

propostos pela SEEDF.  

Os profissionais da EC 55 de Ceilândia, possuem nível superior de 

escolaridade, conforme previsão legal. Estão sempre se atualizando internamente e 

externamente, procurando na medida do possível participar de fórum, palestras e 

cursos oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação. Em nosso quadro de 

docência, estimava-se que 98% apresentam mais de uma pós-graduação. O tempo 

de serviço prestados ao magistério público do DF, variam de 1 a 28 anos. 

Na escola dá-se destaque as Diretrizes Pedagógicas, o princípio do 

Reagrupamento, que é um momento de crescimento para os educandos, sendo este 

uma intervenção pontual de caráter provisório, que visa à recuperação e progressão 

nos conhecimentos adquiridos. Os alunos são agrupados de acordo com o 

diagnóstico da turma (teste da Psicogênese), pois descobrir o nível da leitura e da 

escrita de cada estudante é uma importante ferramenta para os professores levarem 

os pequenos a aprender, favorecendo realmente o processo de alfabetização. O 

Reagrupamento é apresentado como uma estratégia pedagógica que os professores 

do BIA devem utilizar para estimular e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

apresentando algumas características específicas, a saber: dinamicidade, com caráter 

provisório, e diversificado. Uma etapa importante dos reagrupamentos é o registro das 

atividades desenvolvidas e deve ser feito de acordo com as orientações da SEEDF, 

no diário de classe e complementado nos diferentes tipos de registros dos 

professores envolvidos. 

Acontece então o princípio do Projeto Interventivo, que ocorre de maneira 

pontual e provisório. Apresenta data de início e de fim. O aluno não pode permanecer 

sem avançar seus conhecimentos. Nas diretrizes pedagógicas, percebe-se que o 

trabalho com projetos interventivos objetiva atender principalmente aos alunos que 

apresentam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, buscando condições 

para efetivar a alfabetização de tais alunos. É uma proposta de intervenção 
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complementar, de inclusão pedagógica e de atendimento individualizado. E quando 

são selecionados educandos que frequentam a sala de recursos é realizado um 

trabalho paralelo com o projeto interventivo.  

No princípio da Avaliação Formativa a escola faz um acompanhamento 

pedagógico sistemático junto ao supervisor, o coordenador e o professor, visando o 

desenvolvimento de um trabalho que resgate a aprendizagem dos alunos. Tal 

acompanhamento dá a oportunidade de saber os avanços de cada aluno, 

acontecendo de forma a contemplar o ciclo: diagnóstico, registro e intervenção, então: 

Sendo o Bloco Inicial de Alfabetização uma organização escolar em ciclos, pressupõe 

mudanças nas concepções de ensino, de aprendizagem e de avaliação e, 

consequentemente, na organização do trabalho pedagógico. Entende-se que essa 

reorganização implica na adoção de um trabalho pedagógico coletivo em que todos 

os profissionais envolvidos planejem, executem e avaliem o processo de ensino e de 

aprendizagem de forma cooperativa, integrada e coletiva (DISTRITO FEDERAL, 

2012, p. 73). 

Sobre o princípio do Ensino da Língua, tem-se nas Diretrizes Curriculares 

(2012) um sujeito falante da língua, que aprendeu a entender as linguagens com suas 

múltiplas relações sociais, ou seja, já tem uma competência linguística. E a 

alfabetização abrange o 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) ano do 1º bloco de 

Iniciação a Alfabetização - BIA. Há uma preocupação para que ao término do primeiro 

bloco, ou seja, terceiro ano o aluno seja capaz de ler e escrever dentro de uma 

perspectiva de letramento e da ludicidade. O segundo bloco do (4º e 5º anos) 

pretende levar a uma competência comunicativa nas diversas situações e práticas 

sociais. Para realizar o Ensino da Língua, aqui adotada, a ação pedagógica mais 

adequada e produtiva é aquela que contempla de maneira articulada e simultânea a 

alfabetização e o letramento. A proposta de alfabetização da EC 55, fundamenta-se 

na Prática Pedagógica na Perspectiva Histórico-cultural, conforme os estudos de 

Soares (2004) e Morais (2017) que afirmam serem indissociáveis a alfabetização e o 

letramento, sendo necessário a sistematização do ensino da cadeia sonora para a 

forma gráfica da escrita, pois como afirma Soares (idem, p. 19). 

Assim, por um lado, é necessário reconhecer que a alfabetização – 

entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita – 

distingue-se de letramento- entendido como o desenvolvimento de 

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da 

escrita em práticas sócias: distinguem-se tanto em relação aos objetos 
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de conhecimento quanto em relação aos processos cognitivos e 

linguísticos de aprendizagem e, portanto, também de ensino desses 

diferentes objetos. Tal fato explica por que é conveniente a distinção 

entre os dois processos. Por outro lado, também é necessário que, 

embora distintos, alfabetização e letramento são interdependentes e 

indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no 

contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas 

práticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de 

atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na 

dependência da e por meio da aprendizagem do sistema da escrita. 

Na EC 55 de Ceilândia realiza-se uma reunião no começo do ano em que a 

escola explica aos pais sobre o modo de funcionamento da escola, o Regulamento 

Interno; os espaços; os recursos materiais e humanos; os projetos; os objetivos; os 

métodos de trabalho e ensino e o que a escola pretende das aprendizagens, 

incentivando a participação da família nestas dinâmicas e também coloca a 

importância da participação dos pais/responsáveis na vida do filho. Têm-se então 

reuniões, palestras, momentos de avaliações (internas e externas), e outras 

convocações que são necessárias. Nessa perspectiva, como bem diz Paro: “A escola 

por sua maior aproximação às famílias constitui-se em instituição social importante na 

busca de mecanismos que favoreça um trabalho avançado em favor de uma atuação 

que mobilize os integrantes tanto da escola, quanto da família, em direção a uma 

maior capacidade de dar respostas aos desafios que impõe a essa sociedade” (1997, 

p.30). 

A relação da escola-comunidade passa a ser fortalecida pela Lei da Gestão 

Democrática, e é por meio desta gestão que os pais/responsáveis estão mais 

presentes, pois toda decisão é tomada de forma conjunta e parceira, e o documento 

do SEDUC esclarece que: Gestão Democrática na escola pública é um processo por 

meio dos quais decisões são tomadas, encaminhamentos são realizados, ações são 

executadas, acompanhadas, fiscalizadas e avaliadas coletivamente, isto é, com a 

efetiva participação de todos os segmentos da comunidade escolar (2012, p. 7)  

 O Serviço de Orientação Educacional (SOE), Serviço Especializado de Apoio 

à Aprendizagem (SEAA) e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) têm 

desenvolvido trabalhos de forma articulada, como palestras, dinâmicas de grupo, 

discussões de temas como: família, sexualidade, drogas, bullying, violência, inclusão 

e outros. Vale lembrar que a diversidade, em seus diversos aspectos, é ressaltada 

durante a realização destes trabalhos. São projetos partindo da vivência e do 
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interesse dos mesmos, pautados por questões relacionadas aos valores, à cidadania, 

ao respeito, às diferenças e à autoestima. A criança traz consigo experiências, e que 

seus ensinamentos devem ser voltados para sua formação integral, pois este não 

pode vê-lo como um ser fragmentado. Neste contexto entende-se que a escola é 

parceira da família na educação dos filhos.  

A escola conta com o Serviço de Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA) formado por 1 pedagoga e 1 psicóloga. A EEAA tem 1 

Orientador Pedagógico (OP) própria e 1 plano de ação. Os profissionais prestam 

atendimento aos professores, pais ou responsáveis e alunos quando se faz 

necessário. O trabalho é de caráter institucional, pautado no assessoramento 

pedagógico. Participam das Coordenações Coletivas, Coordenações Propositivas, 

Estudos Dirigidos, Conselhos de Classe, Avaliação Institucional, Palestras etc.  

Há também a Sala de Recursos (SR) que tem 1 profissional que dá 

atendimento, em especial, aos alunos com necessidades educativas especiais. 

Contam com Orientação Pedagógica (OP) e plano de ação. Atuam em parceria com o 

professor regente, principalmente das classes, planejando suas ações e ajudando-o 

com a Adequação Curricular. Participa de momentos como o conselho de classe e 

são referências para o trabalho com a Inclusão. A Sala de Recurso conta com o apoio 

dos educadores sociais voluntários (ESV) totalizando 06 ao todo, sendo 4 no turno 

matutino e 2 no turno vespertino e, o número maior de educadores pela manhã se 

deve por ter um maior número de alunos especiais neste horário. Esse trabalho 

consiste em auxiliar o professor regente que tem matriculado em sua turma crianças 

que necessitam de Atendimento Educacional Especial. O objetivo é oferecer 

atendimento individual e especial às crianças que fazem jus e suas atribuições são: 

✓ Auxiliar os estudantes, sob a supervisão do Professor, nos horários das 

refeições, uso do banheiro, escovação, banho e troca de fraldas, atividades 

recreativas no parque e no pátio escolar. 

✓ Ajudar as crianças que necessitem de ajuda para sentar-se/levantar-se da 

cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedo no parque. 

A gestão da escola, comprometida com a missão de promover o processo 

ensino aprendizagem com qualidade, pauta seu trabalho na elaboração e execução 

de um planejamento administrativo e pedagógico focado na aprendizagem do aluno. 

Inicia-se na Educação Infantil, primeiro ingresso da criança nesta unidade de ensino, 

culminando na conclusão do quinto ano. 



    35 
 ‘ 

A Equipe Gestora zela pela manutenção do patrimônio da escola, buscando 

parceiros para reformas e ampliações de espaços físicos, podendo melhor atender à 

comunidade escolar. Faz Intermediação entre pais, professores, funcionários, 

comunidade. Promove momentos de interação entre escola e comunidade.   

A organização escolar é por bimestres e os conteúdos selecionados a partir 

do currículo da rede e desenvolvidos de maneira interdisciplinar. 

A Escola cumpre o Calendário Escolar da SEEDF e o seu planejamento anual 

é feito no início do ano letivo de acordo com os projetos e com o calendário escolar. A 

organização do trabalho pedagógico na escola é fundamental para que o currículo 

seja vivenciado e construído no cotidiano escolar. Os componentes curriculares estão 

organizados de forma interdisciplinar e contextualizados de acordo com a proposta da 

rede, que é cuidar e educar na Educação Infantil, alfabetização para o 1º bloco (1º, 2º 

e 3ºano), e o letramento e ludicidade para o 2º bloco (4ºs e 5ºs anos). 

Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados 

pela equipe docente observando os eixos transversais: Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a 

Sustentabilidade; além dos eixos integradores indicados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo.  

A organização das unidades didáticas contemplará os objetivos de 

aprendizagem, os conteúdos culturais a serem trabalhados, as estratégias de ensino-

aprendizagem e avaliação e o cronograma de trabalho. Serão sustentadas pelos 

eixos transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, e pelos eixos integradores, buscando trabalhar de 

forma articulada e interdisciplinar. Para conseguirmos promover a articulação entre os 

conteúdos escolares e a vivência dos educandos procuramos integrar o trabalho com 

as unidades, projetos e sequências didáticas, pois, assim, é possível desenvolver os 

conteúdos culturais de forma interdisciplinar, englobando as diferentes áreas do 

conhecimento. Realizamos reunião coletiva com todo o grupo escolar para decidirmos 

o tema da unidade didática e após escolha do tema, planejamos as habilidades, 

conteúdos e estratégias que serão trabalhadas no bimestre. O tema nomeado para 

ser trabalhado no 1º bimestre foi pensado, debatido e apresentado pontos positivos 

para o trabalho. O tema sugerido foi: O Uso Sustentável da Água, com os seguintes 

subtemas: Inclusão, Feminícidio e Alimentação saudável. 
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Os educadores da escola compreendem o dever de casa como uma 

complementação do conteúdo, ou seja, é uma sistematização do que está sempre 

aprendido em sala de aula. Todos devem entender que a rotina de estudo não deve 

ser encerrada na escola. Deve ser considerado um instrumento de aprendizagem, no 

qual os pais contribuem para a construção do saber e integração entre os pares. 

O currículo não é algo estanque e estático. Pelo contrário, ele é construído 

com base nos objetivos educacionais, que integram diferentes áreas do conhecimento 

e visam compreender a realidade de forma crítica e reflexiva, dessa forma o currículo 

precisa ser dinâmico e desenvolvido de maneira contextualizada. 

O objetivo geral da PP é fazer um diagnóstico da escola, de sua identidade, e 

através das avaliações e autoavaliações contínuas, analisar os processos de ensino e 

de aprendizagem e, consequentemente, utilizá-los como instrumento para direcionar o 

trabalho e mostrar quais os caminhos serão adotados para desenvolver uma 

educação com qualidade. Por meio dessa Proposta Pedagógica a comunidade 

escolar pode acompanhar as ações dos gestores e dos professores. É um parâmetro 

para discutir referências, experiências e ações de curto, médio e longo prazo, 

garantido ações que ofereçam condições de permanência e êxito dos estudantes para 

efetivar o Plano de Permanência dos alunos na escola, destacamos as seguintes 

ações: 

✓ Promover uma educação de qualidade; 

✓ Realizar avaliação institucional (do trabalho pedagógico da escola); 

✓ Planejar momentos de estudos relacionados ao aprimoramento das estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos professores, planejar, orientar, acompanhar a análise do 

desempenho dos estudantes a partir das avaliações realizadas em seus três níveis 

(da aprendizagem, institucional e larga escala), visando identificar aquilo que os (as) 

estudantes já aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de 

estratégias pedagógicas para promover avanços. 

✓ Despertar no aluno o prazer em frequentar a escola; 

✓ Promover a participação de todos os membros da comunidade escolar no 

desenvolver da proposta; 
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✓ Atender o aluno em suas necessidades educacionais especiais: físicas, 

emocionais e cognitivas;  

✓ Favorecer a execução das intervenções didático-pedagógicas 

(reagrupamentos, projetos interventivos, atividades em pares, vivência etc.); 

✓ Interferindo de acordo com as necessidades levantadas, de modo que venha 

garantir às aprendizagens de todos os estudantes. 

✓ Trabalhar os conteúdos curriculares fazendo conexão com as práticas sociais 

dos alunos. 

As escolas do Distrito Federal trabalham em conjunto com as Metas e 

Estratégias do Plano Distrital de Educação - PDE: apresenta a formulação de metas e 

correspondentes estratégias, para o período de dez anos, 2015-2024, à semelhança 

do Plano Nacional de Educação (PL 8035/2010), visando a universalização e 

permanência dos estudantes na escola. O Plano de Ação de Permanência do 

educando na escola seguirá as diretrizes traçadas no Plano Distrital de Educação, 

conforme quadro abaixo: 
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PDE Nº Meta METAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 01 

Universalizar, até 2016, a Educação 
Infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar 
a oferta de Educação Infantil em 
creches públicas e conveniadas,  
e ao menos, 90% (noventa por 
cento) em período integral. 

x x x x 

 
 

 
x 

Meta 02 

Garantir o acesso universal, 
assegurando a permanência e as 
aprendizagens dos estudantes a 
partir dos 6 (seis) anos de idade ao 
Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos, assegurando, também, a 
conclusão dessa etapa até os 14 
(quatorze) anos. 

x x x x 

 
 

 
x 

Meta 04 

Universalizar o atendimento 
educacional aos estudantes com 
deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, independente da 
idade, garantindo a inclusão na rede 
regular de ensino. 

x x x x 

 
 

 
x 

Meta 05 
Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3º (terceiro) 
ano do Ensino Fundamental. 

x x x x 
 

x 

Meta 06 

Oferecer educação em tempo 
integral em, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) das escolas 
públicas.  

x x x x 

 
x 

Meta 07 

Fomentar a qualidade da Educação 
Básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem de modo 
a atingir as médias do IDEB para o 
DF, dando uniformidade aos 
processos de avaliação das escolas 

x x x x 

 
 
 

x 

O plano de ação do coordenador pedagógico faz parte das diretrizes para 

executar os objetivos de uma educação integral e também de permanência de 

estudantes na escola e está em consonância com a Proposta Pedagógica escolar; 

articulando ações pedagógicas que viabilizem a qualidade do desempenho do 

processo de ensino aprendizagem, buscando uma coordenação pedagógica mais 

efetiva e um corpo-a-corpo junto aos professores, contando com um suporte técnico 
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de materiais didáticos e um grau de comprometimento para que haja sucesso na 

implementação de seu plano e uma real capacitação dos professores. O Plano de 

Ação da Coordenação Pedagógica seguirá as diretrizes traçadas no Regimento 

Interno da SEEDF. Conforme quadro abaixo: 

 

  

Construir as diretrizes 

pedagógicas para uma 

administração eficiente e 

eficaz. 

Avaliar, implementar e construir a Proposta Pedagógica da Escola - PP; 

Organizar o Cronograma Anual da Escola; 

Construir o calendário de atividades educacionais e culturais da 

instituição; 

Elaborar a rotina pedagógica da Coordenação: Coletiva, Setorizada, 

Propositiva e Individual. 

Produção e Organização de documentos relacionados ao trabalho 

pedagógico. 

Planejamento e construção da Unidade Didática. 

Elaborar, planejar e 

executar a formação 

continuada dos docentes. 

 

Elaborar metas pedagógicas complementares para formação 

continuada dos docentes da Escola; 

Reservar momentos de estudo para aprofundamento teórico das 

temáticas a serem trabalhadas; 

Elaborar pautas pedagógicas para as coordenações: Coletiva, 

Setorizada, Propositiva e Individual; 

Selecionar materiais pedagógicos e recursos para subsidiar os docentes 

em suas demandas educativas; 

Avaliar em parceria com os docentes o processo formativo coletivo e 

individual dos discentes; 
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Planejar, acompanhar e 

executar as atividades 

pedagógicas e culturais 

da escola. 

Planejar metas a serem trabalhadas pelos docentes em sala de aula, 

conforme a etapa/modalidade; 

Preparar instrumentos que auxiliem os docentes no fazer pedagógico 

rotineiro; 

Planejar e participar efetivamente de todos os projetos escolares; 

Elaborar devolutivas para temas abordados nas coordenações 

Coletivas, Setorizadas e Propositivas; 

Estimular a utilização de 

metodologias 

diversificadas 

Acompanhar junto com o docente a gestão de sala de aula para 

diagnosticar o perfil das turmas; 

Participar e executar as avaliações institucionais com os alunos. 

Pesquisar materiais e recursos que permitam o estudo coletivo sobre 

metodologias diversificadas; 

Propor estudos sobre estratégias de ensino e sua aplicabilidade prática. 

Encaminhar ao Serviço 

de Orientação 

Educacional (SOE) e a 

Sala de Recursos, os 

alunos que exigirem 

atendimento 

especializado. 

Solicitar aos docentes a relação de alunos, com seus respectivos 

diagnósticos, que estejam necessitando de atendimento educacional 

especializado e fazer os encaminhamentos pertinentes; 

Orientar os professores para as adequações curriculares necessárias; 

Estabelecer parcerias com o SOE e a Sala de Recursos para o 

acolhimento dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Formação continuada do 

Coordenador 

Pedagógico. 

Participar de eventos pedagógicos e reuniões com fulcro de aprimorar 

e complementar a formação do coordenador. 

Comprometer-se em compartilhar as informações sendo um articulador 

entre a escola e a SEEDF. 
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9 Estratégias de Avaliação. 

Através dos indicadores educacionais de desempenho escolar internos e 

externos, estabelecidos pelos órgãos de educação e pela própria IE, podemos 

verificar o desempenho dos nossos discentes e de posse destes dados, podemos 

também verificar o contexto econômico e social em que a escola EC 55 de Ceilândia 

está inserida. Eles nos são úteis, com vista ao estabelecimento de estratégias para a 

percepção da qualidade de ensino. Bem como, para o estabelecimento de ações que 

garantam o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Com fulcro 

na melhoria da qualidade dos serviços educacionais ofertados pela nossa escola. 

Todavia, há muito ainda que se fazer, ao observar os índices e as metas 

estabelecidas pelos órgãos de educação e pela própria IE, mas deve-se lembrar que 

não compete apenas superar estes índices e, sim, superá-los com qualidade na 

educação. O Documento de Referência da Conferência Nacional de Educação (MEC, 

2009), refere-se à qualidade da educação no Eixo II, associando este tema ao da 

gestão democrática e da avaliação. Não há qualidade na educação sem a 

participação da comunidade na escola. A garantia de espaços de deliberação coletiva 

está intrinsecamente ligada à melhoria da qualidade da educação e das políticas 

educacionais executadas. Só aprende quem participa ativamente no que está 

aprendendo. Sendo assim, faz-se necessário buscar ainda mais a participação da 

Comunidade Escolar em todas as ações desenvolvidas pela EC 55 de Ceilândia. 

Os indicadores de desempenho escolar são ferramentas que auxiliam os 

gestores, docentes e a equipe de apoio pedagógico da EC 55 de Ceilândia na tomada 

de decisão, uma vez que passa a nortear o trabalho pedagógico desenvolvido por 

estes atores escolares, junto aos discentes. Com estes dados, os profissionais 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem podem visualizar os resultados e a 

partir daí criarem estratégias que possibilitem melhorias no trabalho educacional da 

Unidade Escolar. 

Os Indicadores Internos da EC 55 de Ceilândia, foram criados para ajudar os 

gestores, docentes, secretaria e equipe de apoio escolar na tomada de decisão e 

melhoria da qualidade da escola. Buscando compreender seus pontos fortes e fracos, 

pois de posse destes dados estatísticos a escola passa a se conhecer melhor e 

estabelecer suas próprias metas e prioridades, com objetivo de planejar suas ações 
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do ponto de vista quantitativo (intervenções coletivas, com vista a mudar alguma 

prática nociva ao ambiente escolar), e qualitativa (intervenção individual, com vista a 

complementar as necessidades pedagógicas e sociais do educando). 

Com a finalidade de conhecer melhor o estágio cognitivo do discente da 

Escola e traçar as estratégias pedagógicas adequadas, no início do ano letivo são 

realizados os seguintes diagnósticos: Teste da Psicogênese e Avaliação 

Institucional (1º ao 5º ano), Avaliação de Acompanhamento das Aprendizagens - 

SEDF (4º e 5º anos), Sanfona do Grafismo (Educação Infantil); Mapeamento 

Ortográfico (4º e 5º anos).  

Os dados estáticos dos últimos cinco anos, são analisados e debatidos, 

levando em conta o número de aprovados, reprovados e evadidos da EC 55 de 

Ceilândia e traçadas as estratégias necessárias para cada caso. Veja na tabela 

abaixo a estratificação destes dados: 

 

 

Tabela com dados estatísticos dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

e 2020 contendo informações básicas para o planejamento da EC 55 de 

Ceilândia, para o biênio de 2020 e 2021. 

 

 

Anos de Referência 

 

Aprovados 

 

Retidos 

 

Evadidos 

 

• 2014 729 19 04 

• 2015 690 18 00 

• 2016 683 20 03 

• 2017 704 28 00 

• 2018 667 27 03 

• 2019 651 20 04 
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, criado pelo 

Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (Inep) em 2007, é o 

principal Indicador Externo da qualidade do aprendizado brasileiro e a EC 55 de 

Ceilândia, se baliza neste índice para traçar suas estratégias com a finalidade de 

alcançar as metas estabelecidas pela SEEDF e pelo Ministério da Educação. 
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O IDEB é uma excecional ferramenta do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, utilizado pela EC 55 de Ceilândia para acompanhamento das metas 

de qualidade estabelecido para o Brasil e para nossa escola, que na sua 

metodológica de avaliação pode variam de 0 a 10. A média 6,0, ficou fixado para o 

Brasil atingir até o ano de 2022. Pois este índice corresponde a um sistema 

educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos. 

 

 

EVOLUÇÃO DO IDEB 

ANO NOTA META 

2007 4,9 4,6 

2009 5,2 4,9 

2011 5,1 5,3 

2013 5,5 5,6 

2015 5,3 5,8 

2017 5,6 6,1 
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O IDEB 2017 nos anos iniciais da rede estadual cresceu, mas não atingiu a 

meta e não alcançou 6.0. Tem o desafio de garantir mais alunos aprendendo e com 

um fluxo escolar adequado. 

 

APRENDIZADO x FLUXO = IDEB 

Aprendizado 

 

5,95 

 

Quanto maior a nota, 

maior o aprendizado. 

Fluxo 

 

0,94 

 

Quanto maior o valor, 

maior a aprovação. 

IDEB 

 

5,6 

 

Meta para a escola 

6,1. 

 

As avaliações de desempenho devem ultrapassar os níveis da aprendizagem 

e institucional com a finalidade de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. A 

progressão continuada da aprendizagem dos estudantes demanda acompanhamento 

sistemático de seu desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É 

esse processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz a equipe de professores e 

gestora da escola a repensarem o trabalho desenvolvido, buscando caminhos que 

possibilitem a melhoria no atendimento às necessidades de aprendizagem 

evidenciadas pelos alunos.  

É essencial que haja o planejamento para o desenvolvimento das práticas 

avaliativas, envolvendo equipe docente, gestora e de apoio (Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, Equipe de Apoio à Aprendizagem - SEAA e Serviço de 

Orientação Educacional – SOE) numa relação dialógica e recíproca de forma que o 

grupo possa lançar mecanismos e estratégias pedagógicas, como: reagrupamento 

dos alunos durante o ano letivo, levando em conta suas necessidades de 

aprendizagens, desenvolvimento de projetos interventivos, reforço, entre outros que 

mantenham o processo contínuo do desenvolvimento da criança. Nesta perspectiva, a 

avaliação deverá ser utilizada de maneira que promova a educação de forma variada, 

garantindo a todos o direito fundamental e inalienável de aprender. 
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A EC 55 de Ceilândia explana a toda comunidade escolar como acontece o 

trabalho pedagógico e os procedimentos e critérios de avaliação dos alunos, assim 

sendo as avaliações serão descritas por modalidade/etapas, a saber:  

Educação Infantil: a Avalição Formativa desta etapa acontece por meio de 

uma observação sistemática que consiste em obter dados cientificamente 

significativos, definindo o que, e como irá observar. Este registro é realizado em um 

caderno, à parte, e é levado também para o Conselho de Classe. Neste sentido, a 

observação do desempenho e desenvolvimento da criança é comparada a ela mesma 

e nunca a seus pares. É confeccionado um Portfólio (uma pasta) que contém as 

atividades e o progresso do aluno durante o bimestre, e os pais/responsáveis podem 

vê-lo durante a reunião bimestral e tirar dúvidas que possam surgir, e lembrando que 

este material só será entregue no final do ano. O portfólio é um elemento de 

autorreflexão e avaliação segundo Gardner (1994), visto refletir a crença de que os 

estudantes aprendem melhor e de uma forma mais integral. Realizamos também com 

nossas crianças da Educação Infantil a Sanfona do Grafismo no qual, percebe-se 

claramente as etapas de desenvolvimento cognitivo e motor da criança, através de 

seus desenhos e também a possibilidade de identificar como a criança se manifesta 

emocionalmente ao desenhar. Já as reflexões, as análises e inferências oriundas da 

observação, portfólio, sanfona do grafismo e Conselho de Classe comporão o 

Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA) e os pais terão acesso a este relatório.  

No 1º, 2º e 3º Anos a avaliação é feita bimestralmente, por pares, 

contemplado a observação dos docentes e o registro no Rav. Estudos 

contemporâneos remetem a ideia de que a Avaliação é um processo interativo de 

ação e reflexão, entre educadores e educando, portanto, deve ser entendida como 

uma ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas 

educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, 

encontrar soluções e corrigi-las. O processo de avaliação para essa etapa deve 

ocorrer de forma sistemática, diagnóstica, processual, contínua, cumulativa e 

participativa. Realizamos o Teste da Psicogênese como uma estratégia de sondagem 

e diagnóstico, o professor avalia este ditado e com isso poderá planejar e decidir qual 

a hipótese elaborada pelo seu aluno, procurando assim uma melhor forma de ajudá-

lo. Segundo Ferreiro e Teberosky (1986) o referencial teórico da Psicogênese da 

língua escrita leva-nos a entender que a escrita é uma reconstrução real e inteligente, 
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com um sistema de representação historicamente construído pela humanidade e pela 

criança que se alfabetiza, embora não reinvente as letras e os números.  

No 4° e 5º Anos da EC 55 de Ceilândia: as avaliações consistem em: 

observação do docente quanto ao progresso do educando e registro no relatório de 

desenvolvimento do aluno, avaliações diagnósticas orais e escritas, debates e 

seminários, trabalhos individuais e em grupo, autoavaliação e mapeamento 

ortográfico. Na proposta para esta etapa, os docentes da EC 55 de Ceilândia são 

incentivados a promoverem trabalhos em grupo, de acordo com os projetos que são 

estabelecidos pela IE, com fulcro ao desenvolvimento e participação de todos. Outra 

forma de avaliar e intervir nas dificuldades é o Mapeamento Ortográfico que acontece 

com os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Essa proposta auxilia a 

mapear as dificuldades ortográficas a partir da produção de texto. Identificado às 

dificuldades o professor intervém. Os instrumentos de avaliação utilizados nesta fase 

para favorecer o processo de ensino e aprendizagem são diversificados. Uma vez que 

um único instrumento não comporta a avaliação necessária. 

A Equipe Pedagógica da escola começa a partir desse ano a realizar a 

Avaliação diagnóstica, com o objetivo de conhecer a dificuldade e os avanços de cada 

aluno, e propor intervenções pra melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem. As 

avaliações serão realizadas por todos os alunos, a aplicação da prova é de 

responsabilidade da equipe e direção. Os resultados serão tabelados e apresentado 

em coletiva para os docentes. 

A metodologia de avaliação do Aluno com Necessidades Educacionais 

Especial da EC 55 de Ceilândia parte de uma proposta de educação inclusiva, e o 

foco desta, passa a ser a necessidade educacional específica de cada aluno, levando 

em consideração as especificidades e tempo deste aluno. Neste momento o propósito 

da avaliação do rendimento escolar é percebido como o acompanhamento 

sistemático do processo de ensino e aprendizagem como na educação comum, mas 

também com o intuito de diagnosticar dificuldades e diferenças pessoais e, busca-se 

a adequação de objetivos educacionais para subsidiar a reflexão da prática do 

professor, da aprendizagem do aluno e da adequação do contexto escolar, e para isso 

faz-se uso então da Adequação Curricular. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Adaptações Curriculares (Brasil, 1999), a avaliação do aluno com 

necessidades educativas especiais deve focalizar: “[...] os aspectos do 

desenvolvimento (biológico, intelectual, motor, emocional, social, comunicação e 
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linguagem); o nível de competência curricular (capacidades do aluno em relação aos 

conteúdos curriculares anteriores e a serem desenvolvidos) e o estilo de 

aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesse acadêmicos, estratégias 

próprias de aprendizagem, tipos preferenciais de agrupamentos que facilitam a 

aprendizagem e condições físicas ambientais mais favoráveis para aprender). Nas 

reuniões bimestrais os pais/ responsáveis leem a adequação e assim tomam 

conhecimento do que foi trabalhado. Todos os Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais também passam anualmente, por Estudo de Caso Anual, feito 

pelo SEAA, AEE, Coordenação Pedagógica e neste momento avalia a progressão do 

aluno para etapa do ano seguinte. 

A avaliação é contínua e processual. É um elemento indissociável do 

processo educativo, que possibilita ao professor definir critérios para replanejar as 

atividades e criar novas situações que gerem avanços na aprendizagem. Tem como 

função acompanhar, orientar, regular e redirecionar todo o trabalho. 

O resultado do trabalho realizado nesta escola são repassados a todos da 

comunidade escolar em momentos específicos e definidos no calendário da escola 

como Avaliação Institucional (AI). Neste dia são discutidas com todos os segmentos 

as avaliações internas e externas. Avaliar a escola e construir juízo de valor sobre a 

função social que possui, implica um zelo bastante acentuado, dadas as mudanças 

que assolam nossa sociedade. Antes do dia marcado para acontecer a Avaliação 

Institucional é entregue a todos dos segmentos um instrumento especifico de 

avaliação e logo após estes dados são tabulados e repassados na reunião marcada 

especificamente para isto. É um momento que a comunidade participa efetivamente, 

apontam dúvidas, assim como suas sugestões, são ouvidas e esclarecidas.  

A IE acredita que a Avaliação deva acontecer dentro de uma perspectiva 

formativa e, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende 

que, na Avaliação Formativa, estão as melhores intenções para acolher, apreciar e 

avaliar o que se ensina e o que se aprende. A avaliação acontece de forma a incluir, 

incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa que 

se passou a adotar na escola. 

A recuperação nesta instituição acontece de forma paralela ao longo de todo 

o processo sempre que for percebido que os objetivos não foram alcançados, ou que 

o aluno apresente alguma dificuldade. As intervenções acontecem de forma bem 

pontuais e assim que detectada a dificuldade o responsável é convocado e informado 
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como será o procedimento. Ao perceber a dificuldade do aluno, por meio dos 

agrupamentos/reagrupamentos, observações, dever de casa ou outro trabalho 

realizado em sala, o professor tem autonomia em buscar maneiras para a solução do 

problema detectado, assim como mobilizar/ informar as equipes necessárias para lhe 

ajudar. Ainda conta-se com o reforço escolar que é dado em um dia específico, 

conforme a coordenação do professor e são oferecidas atividades de acordo com o 

planejamento deste professor.  

Acontece a avaliação também, no Conselho de Classe em que se tem: um 

pré-conselho em que se faz o levantamento de dados do processo de ensino e os 

professores realizam uma análise comparativa do desempenho dos estudantes, das 

observações, dos encaminhamentos didático metodológicos realizados e outros, de 

forma a dar agilidade ao Conselho de Classe. É um espaço de diagnóstico; o 

Conselho de Classe é um momento em que todos os envolvidos no processo se 

posicionam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as proposições que 

favoreçam a aprendizagem dos alunos e por fim o pósconselho que é o momento 

em que as ações previstas no Conselho de Classe são efetivadas em parceria com a 

coordenação, EEAA, OE e SR. Deve-se ter claro que o Conselho de Classe é órgão 

colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, 

fundamentado na Proposta Pedagógica da escola e no Regimento Escolar. E após 

este conselho o professor faz o Registro de Avaliação (RAv) e depois é discutido na 

reunião com os pais/responsáveis. E os alunos com maiores dificuldades são 

encaminhados para o Projeto Interventivo.  

Deve-se deixar claro que durante os Conselhos de Classes todos os 

segmentos são avaliados e  uma ficha específica é preenchida pelo professor regente 

com as decisões que foram tomadas da turma, a cada conselho que se inicia há 

preocupação em reler as decisões do conselho passado verificando se foi 

providenciado soluções para as dificuldades elencadas e, caso contrário definem 

quais estratégias precisam ser modificadas para que se obtenha êxito. 

A concepção fundamental da escola é possibilitar aos educandos o acesso ao 

conhecimento cultural, histórico e social, por meio do processo de ensino-

aprendizagem que estejam intrinsecamente ligados. Assim, a proposta pedagógica 

que pretendemos desenvolver está de acordo com o Currículo em Movimento da 

Educação Básica 2º edição (2018) - SEEDF, o Plano de Ação Anual da Escola que 

consta no Projeto Pedagógico, buscando articular o aspecto da vida cidadã com as 
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áreas do conhecimento socialmente construído e o que está estabelecido no Currículo 

oficial do Sistema da Educação Nacional.  

Na intenção de formar cidadãos críticos, que agem sobre o conhecimento, faz-

se necessário um trabalho interdisciplinar, em que os educandos serão capazes de 

adquirir maior domínio das habilidades e capacidades cognitivas, motoras e afetivas, 

desenvolvendo-se como um ser pleno e global, capaz de utilizar o conhecimento 

adquirido na escola nas diferentes situações do seu cotidiano. Assim, estamos 

considerando os direitos de aprendizagem enquanto compromisso social e que vem 

garantir aos estudantes de nossa escola a diversidade e possibilidades de leitura, 

escrita e compreensão do mundo em que está inserido. 
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10 Organização curricular. 

A organização escolar acontece na modalidade de ciclos. O calendário 

escolar conta com 200 dias letivos e 1.000 horas de aula. A carga horária de aula é de 

5 horas diária, 25 horas por semana.  

Nesta carga horária têm-se atividades de interação em que o trabalho 

educativo não fica limitado à sala de aula, propiciando um ambiente acolhedor e 

prazeroso.  

O espaço físico é considerado também pedagógico e, um espaço no qual se 

intervém de maneira a favorecer sempre o aprendizado fazendo com que os alunos 

se sintam confortáveis e consigam reconhecer a escola (sua escola), procurando 

fazer um trabalho de conscientização.  

A Escola Classe 55 de Ceilândia segue os princípios básicos para a 

construção de uma proposta voltada para a formação integral de sujeitos reflexivos e 

ativos a partir das orientações advindas do Currículo da educação Básica da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, 2014, que tem como eixos transversais a 

Educação para a diversidade, Cidadania e Educação para os direitos Humanos e 

Educação para a sustentabilidade. Baseamo-nos também nas Orientações do BIA 

(Bloco Inicial de Alfabetização), tomando por base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e não podemos deixar de considerar os anseios da comunidade em relação 

à escola, nos propondo a criar conexões entre os saberes locais e ações 

interdisciplinares que possibilitarão acesso ao conhecimento sistematizado, em cada 

uma das áreas, com vistas à aprendizagem significativa.  

A escola funciona atendendo obrigatoriamente a Educação Infantil (4 e 5 

anos), 1º Bloco do Ciclo (1º,2º e 3º ano), porém estende ao que seria o 2º Bloco (4º e 

5º ano, as suas estratégias como forma de adaptação. O ciclo de formação é uma 

forma de organizar a escola, privilegiando a continuidade da trajetória do aluno, suas 

experiências, respeitando o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a 

reorganização temporal da escola em ciclos insere-se em um processo de reavaliação 

das práticas pedagógicas, tendo em vista as características, o ritmo, os interesses, as 

histórias de vida dos sujeitos com vistas à construção de um projeto coletivo.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) fomentam que “os 

conhecimentos adquiridos na escola requerem tempos que não necessariamente os 

fixados, nem pelo ano letivo, nem pela idade do aluno”. O Ciclo promove a progressão 



    52 
 ‘ 

continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar à criança a 

organização de um tempo maior para o desenvolvimento das competências que 

precisa construir. A SEDF com intuito de orientar as Instituições de Ensino quanto a 

organização curricular, enviou a Circular SEI-GDF nº. 80/2019 - SEE/GAB/SUBEB, 

que foi debatida pelo colegiado de docentes, equipe pedagógica e equipe gestora que 

aprovou e incluiu na proposta pedagógica da EC. 55 Ceilândia, conforme abaixo: 
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Nosso objetivo principal é garantir a sistematização da aprendizagem da 

leitura/escrita/letramento ao longo de todo o processo, bem como o desenvolvimento 

integral do aluno, permitindo que este experimente uma aprendizagem dinâmica, 

prazerosa e eficaz. 
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11 Plano de ação para Implementação da Proposta Pedagógica. 

 

Os objetivos educacionais são elementos fundamentais para o processo de 

ensino-aprendizagem, pois orientam a atuação pedagógica e da gestão democrática, 

por meios adequados para a realização do trabalho. O Plano de Trabalho é essencial 

como ferramenta de gestão, possibilitando meios, materiais, oportunidades e 

condições para que a equipe, juntamente com a comunidade escolar possa 

desenvolver um trabalho com qualidade e eficiência. 
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Objetivos: 

 
✓ Articular as concepções, estratégias metodológicas e conteúdos. 

✓ Estabelecer formas de envolver mais o docente no fazer pedagógico. 

✓ Propiciar um ambiente estimulante para a comunidade escolar. 

✓ Adotar como eixo metodológico a ênfase nas aprendizagens significativas 

assegurando a melhoria da qualidade de ensino de modo que todos os alunos 

avancem e obtenham aproveitamento. 

✓ Inserir 100% dos alunos com defasagem idade/série e que apresentam 

dificuldade e/ou lacunas de aprendizagem no Projeto Interventivo e em atividades 

diversificadas. 

✓ Fortalecer o Projeto Recreio Dirigido com jogos, brinquedos e brincadeiras.  

✓ Expor anualmente os dados estatísticos referentes aos resultados obtidos das 

provas diagnósticas, do IDEB, SAEB e Prova Diagnóstica a toda comunidade 

escolar. 

✓ Conhecer, refletir e analisar as características da instituição educacional como: 

espaço físico, localização, quadro funcional, modalidade de ensino, turmas, turnos 

dentre outras. 

✓ Construir espaço de interlocução assessorando o trabalho coletivo, 

oportunizando a conscientização de responsabilidades, ressignificando as ações, 

ampliando as experiências bem-sucedidas, contribuindo assim, para minimizar as 

queixas escolares.  

✓ Atuar na Unidade de Ensino numa proposta Institucional, preventiva e 

interventiva, promovendo a integração da comunidade educativa. 

✓ Intervir nas diversas situações das queixas escolares, abrangendo todos os 

segmentos: Família, Aluno, Escola, quando necessário. 

✓ Definir Ações e Metas necessárias para otimização dos processos 

pedagógicos. 
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Estratégias: 
 

✓ Organizar o cronograma anual da escola; 

✓ Construir o calendário de atividades educacionais e culturais; 

✓ Elaborar rotina e pautas pedagógicas da coordenação: coletiva, setorizada, 

propositiva e individual; 

✓ Produzir e organizar documentos referentes ao trabalho pedagógico; 

✓ Realizar projetos e acompanhar de forma sistemática os índices de 

rendimento através de testes de sondagem e de desempenho e avaliações externas. 

✓ Realizar atendimento individualizado, trabalho diversificado, reforço, 

reagrupamento e outros recursos didático–pedagógicos.  

✓ Elaborar Projeto de Avaliação Institucional. 

✓ Construir o mapeamento institucional através da investigação de 

convergências, incoerências, conflitos ou avanços;  

✓ Contribuir para análise das rupturas e para a reformulação institucional; 

✓ Analisar documentos como: PPP, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO; 

✓ Realizar entrevistas, questionários observações, reuniões análise de dados 

estatísticos. 

✓ Concretizar reuniões coletivas em parceria com a equipe técnica coordenação 

SOE, sala de recursos, gestores e assistente pedagógico: grupo de estudo, oficinas 

temáticas, estudo de casos, reflexão, troca de experiências e dinâmica de grupo. 

✓ Destacar pontos positivos e negativos do trabalho, propondo mudanças 

efetivas para solução de problemas. 

✓ Edificação de Atas de reunião com o grupo docente e com a comunidade 

escolar. 

✓ Elaborar metas pedagógicas complementares para formação dos docentes. 

✓ Reservar momentos de estudo e aprofundamento teórico das temáticas. 

✓ Selecionar materiais pedagógicos e recursos para subsidiar os docentes sem 

suas demandas educativas. 

✓ Avaliar em parceria com os docentes o processo formativo coletivo e individual 

dos discentes. 
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Metas: 
 

1. Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica, conselho de 

classe, reuniões de pais, dentre outros. 

2. Despertar no professor a vontade de ensinar e no aluno a vontade de 

aprender. 

3. Reduzir os índices de retenção, chegando-se a 100% de aprovação.  

4. Tornar o momento do Recreio mais seguro e lúdico. 

5. Envolver 100% dos alunos nos projetos de forma que eles possam se 

identificar como parte integrante de cada ação proposta. 

Responsáveis: 
 

✓ Coordenadores 

✓ Equipe gestora. 

Prazos: 
 

✓ Fevereiro a dezembro. 
 

 
PLANO DE AÇÃO 

 

O Plano de ação nos ajudará a alcançar a meta 3 (reduzir os índices de 

retenção, chegando a 100% de aprovação). 

Prioridade: 

Analisamos o rendimento das nossas crianças e decidimos propor 

estratégias para alcançarmos melhoria no ensino-aprendizagem. 

O quadro abaixo apresenta os dados de desempenho no ano de 2019. 

Quadro demonstrativo de rendimento dos discentes da Escola Classe 55 do ano de 2019 

EC. 55 Matriculados Aprovados Retidos Evadidos 

Quantidade 675 651 20 * 04 * 

Porcentagem 100% 96,45% 2,96% 0,59% 

 

•  * Treze (13) alunos dos 20 (vinte) que foram RETIDOS, não tiveram o 

percentual de frequência estabelecida no regimento interno da SEEDF para 

aprovação. O capítulo IV no artigo 280 prevê: O controle da frequência dos 



    124 
 ‘ 

estudantes, conforme o disposto na legislação vigente, observará a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas 

estabelecido para o ano ou semestre letivo. 

• Dois (02) dos 04 (quatro) alunos evadidos, faleceram. 

 

Definição de diretrizes: 

A LDB (Lei 9.394 de 1996) determina que o aluno não pode ser aprovado 

caso apresente uma quantidade de faltas superior a 25% das horas-aula dadas no 

ano letivo. Nessa mesma perspectiva a Legislação brasileira determina que cada 

escola acompanhe com rigidez a frequência dos alunos.  

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.803, de 2.019, que determina 

a notificação imediata aos conselhos tutelares, no caso de faltas escolares de alunos 

que ultrapassarem em 30% o percentual permitido pela legislação em vigor. 

Acreditamos que nossa PP possa nos ajudar no controle e na perspicácia em trazer 

nossos alunos a sala de aula, garantindo que frequente as aulas com entusiasmo e 

dedicação. 

Ações: 

Viabilizar o Espaço físico da escola para torna-lo agradável e prazeroso de 

frequentar. 

Elaborar atividades que atendam as idades/ano escolar dos alunos, para que 

sintam a necessidade de permanecer no ambiente escolar. 

 

Meta 1: 

Conscientizar a comunidades escolar (pais, responsáveis e alunos) da 

importância de frequentar a escola, a fim de se adquirir o saber e se tornarem seres 

atuantes na sociedade. 

Objetivo: 

Buscar melhorias constantes e o acompanhamento das crianças que por 

motivos diversos são infrequentes na escola. 
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Estratégias: 

1. Acompanhar diariamente o diário eletrônico ou manual a quantidade de faltas 

de cada aluno. 

2. Assim que detectar a infrequência do aluno seja 3 faltas consecutivas ou não 

3. Foi necessário propor mudanças nas salas de aula, pois os alunos maiores se 

concentrariam ao final, próximo ao local destinado a sua etapa na hora do 

recreio. Da mesma forma seria feito com os alunos menores. 

Resultados: 

▪ Entrega do espaço no retorno às aulas do 1º semestre letivo. 

Prazos: 

▪ Durante às férias de fim de ano. 

Responsáveis: 

▪ Equipe diretiva. 

 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

O Plano de ação nos ajudará a alcançar a meta 4 (Tornar o momento do 

Recreio mais seguro e lúdico). 

 

Prioridade: 

Recreio violento com muitas brigas e confusões entre as crianças. 

Definição de diretrizes: 

Por meio da nossa Proposta Pedagógica - PP, realizaremos várias atividades 

para que alcancemos o tão sonhado recreio, longe da violência e promovendo 

aprendizagem, pois o aluno terá liberdade para brincar, além de acrescentar 

significados para o seu desenvolvimento despertando a criatividade, imaginação, 

raciocínio, cooperativismo e o respeito para com o outro. 

Ações: 

Viabilizar o Espaço físico para o recreio dirigido. 
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Elaborar atividades que atendam as idades/ano escolar dos alunos, como 

intervenção pedagógica formativa. 

 

Meta 1: 

Em pouco tempo conseguir o espaço adequado para realização das atividades 

pedagógicas e lúdicas. Estimada para 30 dias. 

Objetivo: 

Disponibilizar rapidamente um local para realização das atividades do recreio 

dirigido e melhorar a qualidade do ambiente escolar, bem como a estrutura física. 

Estratégias: 

4. Avaliar quais são os espaços físicos disponíveis na escola e quais são as 

possibilidades de utilização, considerando a circulação e a acessibilidade. 

5. Dividir o espaço disponível para o recreio, utilizando alambrados. 

6. Os espaços divididos serão utilizados para separar os alunos por faixa etária, o 

espaço do final das salas serão destinados para os alunos maiores (3º, 4º e 5º 

ano) e o espaço do início das salas será organizado para os alunos menores 

(Educação Infantil, 1º e 2º ano).Essa divisão é propostas para não deixar que 

os alunos fiquem misturados, pois idades diferentes possuem interesses 

diferentes também. 

7. Foi necessário propor mudanças nas salas de aula, pois os alunos maiores se 

concentrariam ao final, próximo ao local destinado a sua etapa na hora do 

recreio. Da mesma forma seria feito com os alunos menores. 

Resultados: 

▪ Entrega do espaço no retorno às aulas do 1º semestre letivo. 

Prazos: 

▪ Durante às férias de fim de ano. 

Responsáveis: 

▪ Equipe diretiva. 
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Meta 2: 

Envolver todo pessoal da escola, especialmente da área pedagógica para 

implementar e usar o espaço para o recreio dirigido. 

Objetivo:  

Desenvolver atividades lúdicas, mas de aprendizagem socioemocionais, de 

valores éticos, que ajude a criança a ter boas relações com aqueles que fazem parte 

do seu convívio, procurando melhorar o ambiente escolar e também gerando 

comportamento adequado. 

Estratégias:  

1 Pensar coletivamente em atividades que possam ser realizadas nesse horário. 

2 Foi planejado para o espaço dos alunos do 3º,4º e 5º ano, um campo Society 

para futebol cercado por alambrado, totó e brinquedo confeccionados por eles 

com a ajuda das orientadoras da escola. 

3 Para o espaço destinados aos alunos da Educação Infantil, 1º e 2º ano, além 

de totó, eles brincam com bambolê, corda, desenhos artísticos no chão 

(amarelinha, pista automobilística) e brinquedos confeccionados em sala. 

4 Utilizar monitores (4º e 5º ano) para ajudar a controlar e organizar as atividades 

do recreio. 

Resultados Parciais: 

▪ Conseguiu implementar? 

▪ De que forma? 

▪ Envolveu a todos? 

▪ Rede de proteção à violência e a socioeducação pelo lazer, esporte e cultura e 

arte. Desenvolvemos no horário do recreio atividades como: karatê, futebol, 

dança, teatro, música, circuitos entre outros. 

Cronograma: 

▪ Ano Letivo. 

Responsáveis: 

▪ Coordenação e articulação com a equipe diretiva e orientador. 
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Como o espaço era antes das alterações 

 

Como o espaço ficou depois das alterações 
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Objetivos:  
 

✓ Dar condições do educando sanar suas dificuldades de aprendizagem por 

meio da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem e Recuperação Paralela. 

✓ Articular ações pedagógicas para que o eixo metodológico enfatize ás 

aprendizagens significativas assegurando a melhoria da qualidade de ensino. 

 

Estratégias: 
 

✓ Avaliar e acompanhar o rendimento das propostas e como elas deverão ser 

aplicadas para que os educandos os assimilem. 

✓ Trabalhar as especificidades das turmas e dos alunos. 

✓ Oferecer formação continuada para os docentes e as equipes escolares para 

que possam sempre oferecer o melhor para os educandos. 

 

Metas: 
 

✓ Evitar que os alunos faltem às aulas solicitando apoio dos pais, e se não 

solucionado acionar os meios legais. 

✓ Estimular por meio de projetos e atividades pedagógicas atrativas a frequência 

do aluno à escola.  

 

Responsáveis: 
 

✓ Coordenação 

✓ Professores 

✓ Equipe gestora   

Prazos: 
✓ Fevereiro a dezembro 
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Objetivos: 
 

✓ Engajar os docentes com o ensino, a proposta da instituição e os resultados. 

✓ Planejar e executar o Dia Letivo Temático com a Comunidade Escolar nas 

datas previstas no calendário escolar da SEEDF. 

✓ Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar, através de encontros 

periódicos com professores e equipe pedagógica para efetivação da aprendizagem e 

permanência do aluno.  

✓ Organizar os Conselhos de Classe nos finais de bimestres, diagnosticando os 

pontos positivos e negativos, buscando soluções dentro da proposta pedagógica. 

✓ Socializar com a equipe pedagógica, funcionários e professores todas as 

informações obtidas: Leis, instruções, Normas que regulamentam o processo 

educacional.  

✓ Manter com a comunidade escolar mecanismos de comunicação eficientes. 

Aderir aos programas públicos educacionais que possibilitem o aumento da 

participação da comunidade na escola. 

Estratégias: 
 

✓ Planejar metas a serem trabalhadas pelos docentes em sala de aula, conforme 

a etapa/modalidade. 

✓ Planejar, acompanhar e executar as atividades pedagógicas e culturais da 

escola. 

✓ Preparar instrumentos que auxiliem os docentes no fazer pedagógico rotineiro.  

✓ Incentivar a formação continuada e investir no aprimoramento dos 

colaboradores. 

✓ Pesquisar materiais e recursos que permitam o estudo coletivo sobre 

metodologias. 

✓ Propor estudos sobres estratégias de ensino e sua aplicabilidade prática. 

✓ Criar estratégias para que todos os segmentos se sintam parte da escola e com 

participação ativa nos processos de tomadas de decisão.  
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✓ Fortalecer a atuação do Conselho Escolar. 

✓ Fortalecer e fomentar a Gestão Democrática. 

 

Metas: 
 

✓ Investir em ferramentas que facilitem o trabalho da equipe. 

✓ Acompanhar e orientar junto com o docente a gestão de sala de aula para 

diagnosticar o perfil das turmas. 

 

Responsáveis: 
 

✓ Equipe gestora. 
 

Prazos: 
 
Fevereiro a dezembro. 
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Objetivos: 
 

✓ Manter diálogo aberto por meio de reuniões.  

✓ Possibilitar aos funcionários o acesso a cursos de formação continuada e 

proporcionar-lhes oportunidades de estudo dentro e fora da escola com cursos 

da EAPE, coordenações coletivas, seminários, simpósios, congressos e 

palestras. 

✓ Proporciona ao corpo docente e funcionários, momentos de integração para 

dinâmica de grupo, socialização de experiências para estimulá-los a buscar 

sempre novos desafios.  

✓ Aproveitar as coordenações coletivas dos professores para discutir propostas 

que venham contribuir na melhoria da qualidade de ensino. 

✓ Avaliar os funcionários e orienta-los sobre como corrigir seus erros. 

✓ Ressaltar os pontos fortes e parabenizar os colaboradores por seus acertos. 

✓ Distribuir as tarefas entre os setores e pessoas. 

 

Estratégias: 
 

✓ Implementar oficinas de aprendizagem estimulando a exposição dos talentos 

individuais dentre professores e demais funcionários da instituição de ensino.  

✓ Montar grupos de estudos para discutir as propostas vindas da SEEDF. 

✓ Realizar reuniões pedagógicas, conscientizando os professores e funcionários 

da necessidade de encontrar caminhos mais prazerosos para concretização do 

processo ensino aprendizagem, construindo uma pedagogia centrada no aluno e 

não só nos conteúdos.  

✓ Realizar semestralmente avaliações institucionais, através de reuniões, auto 

avaliação, discussões em grupos, apresentação de concepções, promovendo 

assim uma avaliação de desempenho a partir da visão de si mesmo e dos seus 

pares.  
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Metas: 
 

✓ Manter um clima de cooperação, entrosamento e respeito entre os 
colaboradores. 
 

Responsáveis: 
 

✓ Equipe gestora 
 

Prazos: 
 

✓ Fevereiro a dezembro. 
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Objetivos: 
 

✓ Adquirir, de acordo com as leis regulamentares, material pedagógico, bens 

permanentes e de consumo para subsidiar a prática educativa. 

✓ Definir orçamentos por centro de custo. 

✓  Ampliar o acervo da sala de leitura e da videoteca com aquisição de novos 

livros e filmes de finalidade pedagógica e lúdica. 

✓ Consultar o Conselho Escolar e a Caixa Escolar no ato da elaboração das Ata 

de Prioridades.  

✓ Elaborar coletivamente estratégias que possibilitem a melhoria da qualidade 

do ambiente da escola. 

✓ Fazer orçamentos em diferentes empresas. 

✓ Prestar contas para a comunidade escolar. 

 

Estratégias: 

 
 

✓ Utilizar em sua totalidade os recursos financeiros, de acordo com as 

necessidades pedagógicas, administrativas e da legislação em vigor. 

✓ Calcular corretamente os gastos, adquirindo ou gastando somente o 

necessário. 

✓ Acatar as decisões do Conselho Escolar. 

 

Metas: 

 
 

✓ Apresentar as Prestações de Contas pontuais, transparentes e acessível a 

todos. 

✓ Prestar contas e dar retorno sobre os gastos no prazo estipulado. 

✓ Manter o fluxo de caixa organizado. 
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Responsáveis: 
 

✓ Conselho escolar 

✓ Gestores. 

 

Prazos: 
 

✓ Janeiro a dezembro. 
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Objetivos:  
 

✓ Organizar e administrar os recursos físicos, materiais e financeiros da escola. 

✓ Organizar a necessidade de compras, consertos e manutenção dos bens 

patrimoniais. 

✓ Oportunizar melhorias no setor administrativo, modernizando o atendimento ao 

público.  

✓ Manter em bom estado as instalações físicas em geral para conservação do 

patrimônio e preservar a segurança dos alunos.  

✓ Providenciar reparos e consertos nos equipamentos da escola quando 

necessários, estando a par dos aspectos técnicos e legais, zelando pelo todo.  

✓ Propiciar aos educandos uma alimentação saudável e balanceada seguindo 

as instruções das nutricionistas responsáveis.  

✓ Conservar o ambiente escolar organizado, limpo e arejado para o bem-estar 

de todos.  

✓ Cumprir rigorosamente o Calendário Escolar, conforme a elaboração e 

instruções recebidas pela mantenedora.  

✓ Prestar contas em tempo hábil e descrever gastos das verbas recebidas dos 

diversos órgãos como: MEC, SEEDF. Fazer o plano de aplicação das verbas 

juntamente com as instâncias colegiadas de maneira transparente para que seja 

aplicada para o bem comum. 

✓ Garantir a todos os servidores da instituição um atendimento adequado e 

humanizado, que atendam às suas necessidades observando, constantemente, os 

aspectos legais e regimentais.  

 

Estratégias: 
 

✓ Viabilizar uma maior integração entre o administrativo e o pedagógico. 

✓ Estabelecer parcerias relevantes para atingir objetivos propostos pela equipe.  

✓ Dar subsídio administrativo para atingir o Projeto Pedagógico da Escola. 

✓ Manter o inventário dos bens e patrimônio atualizados. 
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✓ Manter o ambiente limpo e organizado. 

✓ Garantir a correta utilização dos materiais da instituição de ensino. 

✓ Garantir o cumprimento das leis, diretrizes e estatuto. 

✓ Utilizar as tecnologias de informação para melhorar os processos de gestão 

em todos os segmentos da escola. 

 

Metas: 
 

✓ Manter o inventário dos bens e patrimônio atualizados. 

✓ Manter o ambiente limpo e organizado. 

✓ Garantir a correta utilização dos materiais da instituição de ensino. 

✓ Garantir o cumprimento das leis, diretrizes e estatuto. 

 

Responsáveis: 
 

✓ Equipe gestora 
 

 

Prazos: 
 

✓ Janeiro a dezembro. 
 
 

400 × 200 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.amcconsult.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FGest%25C3%25A3o-de-custos.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.amcconsult.com.br%2Fgestao-de-custos-saude-financeira-na-ponta-do-lapis%2F&docid=6gBfnfabSP8K-M&tbnid=lloPynzCoidGdM%3A&vet=12ahUKEwjw4L2k6PfhAhXnGrkGHUkZDhs4ZBAzKAswC3oECAEQDA..i&w=400&h=200&bih=657&biw=1366&q=gest%C3%A3o%20dos%20resultados%20lapis&ved=2ahUKEwjw4L2k6PfhAhXnGrkGHUkZDhs4ZBAzKAswC3oECAEQDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.amcconsult.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FGest%25C3%25A3o-de-custos.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.amcconsult.com.br%2Fgestao-de-custos-saude-financeira-na-ponta-do-lapis%2F&docid=6gBfnfabSP8K-M&tbnid=lloPynzCoidGdM%3A&vet=12ahUKEwjw4L2k6PfhAhXnGrkGHUkZDhs4ZBAzKAswC3oECAEQDA..i&w=400&h=200&bih=657&biw=1366&q=gest%C3%A3o%20dos%20resultados%20lapis&ved=2ahUKEwjw4L2k6PfhAhXnGrkGHUkZDhs4ZBAzKAswC3oECAEQDA&iact=mrc&uact=8


    139 
 ‘ 

12 Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica. 

A Proposta Pedagógica (PP) da EC 55, tem sido (re) construído levando em 

consideração as avaliações internas e externas, e os documentos oficiais tais como: 

Diretrizes de Avaliação, Projeto Político e Pedagógico do professor Carlos Mota, 

Currículo em Movimento, Diretrizes de Avaliação de Educação e diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9.394/96).  

Assim a PP tem por objetivo planejar as atividades cotidianas no âmbito 

escolar, pois a realidade do processo educativo é dinâmica e como tal, deve ser 

vivenciada e refletida diariamente, visando o bom andamento das atividades 

planejadas. Pensando assim, este documento foi elaborado por todos os segmentos 

da comunidade escolar (gestores, pais, professores, auxiliares, orientador 

educacional, pedagoga, psicóloga e sala de recursos), tendo como enfoque principal 

a garantia da qualidade da educação desta Instituição Educacional (IE). 

 O acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica da Escola Classe 

55 de Ceilândia, dar-se-á em todos os momentos de planejamento das ações 

administrativas e pedagógicas, tendo como base os momentos destinados a reunião 

de pais e Avaliações Institucionais definidas no Calendário Escolar como Dia Letivo 

Temático. Cabe à Direção e à Coordenação Pedagógica da Unidade Escolar a 

responsabilidade de articular e proporcionar momentos para reflexão e 

implementação da Proposta Pedagógica, sejam nos encontros específicos com 

professores; assistentes; funcionários bem como nos momentos destinados a 

participação de toda a comunidade escolar.  

A avaliação deve acontecer ao final da realização de cada ação ou projeto 

contido no Plano de Ação do ano vigente, envolvendo estudantes, professores, 

coordenação pedagógica e direção da Unidade Escolar e, no início do próximo ano 

letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a 

comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados 

no ano anterior, com a finalidade de apresentar propostas para a realimentação e 

execução do Projeto Pedagógico no ano em curso, reformulando e aprimorando o que 

for necessário. Nosso PPP será acompanhado e avaliado no decorre do ano. 
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13 Projetos Específicos 

Ao planejar a realização de um projeto na IE, o professor, orientador, 

coordenador, pedagogo e equipe gestora da EC. 55 de Ceilândia, devem sempre ter 

clareza de qual objetivo necessita ser alcançado, ou seja, o que quer realmente que 

as crianças aprendam. Para tanto, realizamos um planejamento prévio, que embase a 

prática educativa, bem como pesquisas sobre o assunto. Sendo necessário que o 

professor esteja atento, pois o projeto, além de ter o propósito de ensinar, precisa ter 

um sentido imediato para a criança e seu objetivo compartilhado com os alunos. 

Dependendo do projeto podemos realiza-lo com média ou longa duração, conforme o 

objetivo estabelecido, o desenrolar das várias etapas, o desejo e o interesse das 

crianças pelo assunto estudado.  

Suas diferentes etapas são planejadas e negociadas com os alunos, de modo 

que eles tenham clareza de qual será o percurso para chegar-se ao produto final e 

sintam-se motivados a participarem intensamente do trabalho. Inicialmente, fazemos 

o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças sobre o assunto a ser 

estudado e, posteriormente, a sua socialização, prosseguindo com o levantamento 

dos anseios e questionamentos dos alunos e suas dúvidas. O registro dos 

conhecimentos que vão sendo construídos pelas crianças vai permear todo o 

trabalho, podendo incluir relatos escritos, fitas gravadas, fotos, produção das crianças, 

desenhos etc. Pretende-se assim, a construção de mentes mais ágeis, que executem 

com facilidade articulações entre todas as áreas do conhecimento tendo, assim, uma 

compreensão significativa de seu universo. 

A EC 55 de Ceilândia, com objetivo de articular o direito ao conhecimento, 

ampliar às práticas escolares, fixar conteúdos e alargar o senso crítico dos discentes, 

desenvolve dois tipos de projetos na sua pratica pedagógica, os internos e os 

Intersetoriais. 

•   Os projetos internos são os previstos nas diretrizes da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, que podem ser de iniciativa da 

Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, que tem por objetivo 

favorecer a reflexão e desenvolver formas mais efetivas de 

organização e implementação do trabalho pedagógico ou aqueles que 

a Unidade Escolar julgar necessário implementar, para complementar 

ou intervir em uma necessidade da comunidade escolar. 
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•   Os projetos Intersetoriais são os desenvolvidos em parceria com as 

entidades públicas e particulares, civis e militares, através de propostas 

articuladas com o currículo e congregada a necessidade dos discentes 

da Escola Classe 55 de Ceilândia. Que tem por objetivo promover 

ações que favoreçam a interação com entidades diversas, abrindo as 

portas da escola para o desenvolvimento de atividades com a 

comunidade, com foco no aprimoramento do aluno. Segundo Moll, 

“Baixar os muros da escola é colocá-la em diálogo com o que está em 

seu entorno em termos de políticas públicas, equipamentos públicos, 

atores sociais, saberes e práticas culturais e dinamizar as relações 

escola/comunidade, comunidade/escola, professores/agentes culturais, 

agentes culturais/professores, políticas educacionais/políticas sociais, 

entre outras.” (2012, p. 142), 

A nossa prática pedagógica está pautada nas diretrizes da SEDF, que objetiva 

ampliar espaços, tempos e oportunidades de conhecimentos, previstas nas 

orientações do Currículo em Movimento. A escolha dos projetos que serão 

desenvolvidos pela Escola Classe 55 de Ceilândia, dar-se-á em Coordenação 

Coletiva, a partir das necessidades da escola, da importância/relevância de alguns 

temas, após planejamento do grupo gestor e deliberação pelo colegiados de 

professores e equipe multidisciplinar de educação. Para o exercício de 2019, foram 

definidos os seguintes projetos: 

• Plenarinha: Tendo em vista a proposta pedagógica da VII Plenarinha 2022, da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federa”. A equipe pedagógica da 

Escola Classe 55 de Ceilândia realizará este projeto, pois acreditamos que através 

das brincadeiras e das histórias infantis, as crianças aprendem com alegria e prazer. 

As situações de aprendizagem acontecerão de forma integrada e para contribuir para 

o desenvolvimento das diversas capacidades. (Segue em anexo B). 

 

• Projeto de Transição: Tendo em vista a proposta pedagógica da Transição 

entre etapas, da Secretaria de Estado de Educação do Distrital Federal, tem por 

intuito tornar esse período de mudanças em um momento tranquilo e benéfico para os 

envolvidos (alunos, pais ou responsáveis, professores e gestores). Nossa escola 

realizará atividades diversas para que desta forma, a mudança do Ensino Infantil para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental e a dos alunos do 5º ano para as séries finais 
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seja a mais tranquila possível, e tornando essa ruptura, mais deleitosa, e o trabalho 

entre os ensinos mais harmônicos. (Segue em anexo C) 

• Meio Ambiente: Este projeto tem por objetivo aproximar o contato das crianças 

da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com a natureza, o 

interesse do cuidado consciente, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e 

da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos 

naturais, conscientização do uso sustentável da água e o combate ao mosquito Aedes 

aegypti. Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos acerca dos 

temas que envolvam meio ambientes e cidadania, desenvolvendo a construção de 

atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável do Planeta Terra. 

Nossa UE participa do projeto: Parque Educador Social, oferecido pelo IBRAM do 

Meio Ambiente. (Segue em anexo D). 

• Consciência Negra: Em meio à diversidade de valores e culturas a que 

estamos inseridos, faz-se necessário repensarmos nossas ações diante das 

manifestações de desrespeito com as diferenças. Assim sendo, percebeu-se a 

necessidade de um trabalho constante desde a Educação Infantil, proporcionando 

debates constantes, momentos de reflexão e valorização da cultura Africana, 

compreendendo sua importância para diálogo e convivência harmônica com a 

diversidade. Com isso, formar cidadãos críticos e autônomos que participam do 

processo social, conscientes de seus direitos e deveres na sociedade com base no 

respeito mútuo. (Segue em anexo E). 

• Reagrupamento/ Agrupamento: O objetivo deste projeto é oferecer atividades 

diferenciadas dentro da modalidade planejada pelos professores de uma mesma 

etapa/ano, separando grupos para atendimento de acordo com os níveis da 

Psicogênese, para atendimento aos alunos no mesmo turno de estudo. Será realizado 

toda semana, às quintas-feiras. O planejamento será coletivo e  utilizaremos nesta 

etapa os diversos tipos de gêneros literários (propagandas, bilhetes, cartazes, 

poesias, trava-línguas, músicas, estórias, jogos pedagógicos etc.). (Segue em anexo 

F). 

• Xadrez: Este projeto procura apresentar os valores educacionais do xadrez em 

seus aspectos cognitivo e comportamental. Busca, ainda, apontar como esses valores 

podem ser revestidos em prol do desenvolvimento psicológico, psicofísico e, de 

maneira mais abrangente, como ferramenta para potencializar e auxiliar no 

desenvolvimento cognitivo, raciocínio matemático, pensamento crítico, imaginação, 

comunicação entre outros. Para a execução dessa atividade, são necessários 16 
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tabuleiros por turma e um material demonstrativo para a inicialização das regras do 

jogo. (Segue em anexo G). 

• Semana de Educação Para a Vida: Realizaremos a Semana de Educação 

para a Vida, de 06 a 10 de maio de 2020, conforme o Calendário Oficial da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal em cumprimento à lei 11.998, de 27 de 

julho de 2009, (Ministério da Educação – MEC). O projeto tem por objetivo ministrar 

temas transversais como: meio ambiente, respeito mútuo, justiça, diálogo, 

solidariedade, Orientação Sexual, responsabilidade, direitos e deveres do cidadão e 

outros. Realizaremos atividades dedicadas ás famílias, aos discentes e aos docentes, 

abordando temas que envolvam a rotina escolar e diária. (Segue em anexo H). 

• Festa do Cerrado: Essa festividade na escola é sempre positiva, pois todos os 

integrantes da comunidade escolar sentem-se responsáveis e unidos em prol do 

produto final: a realização de uma festa bonita e alegre. É uma festa que traz 

oportunidades para fortalecer o contato com os familiares dos alunos com a 

comunidade. Logo no início do ano letivo, decidimos a data e o tema que abrangerá o 

projeto. Essa festa do Cerrado é fundamental para que os discentes descubram e 

aprendam sobre a riquíssima vegetação do Brasil, que apresenta   paisagem marcada 

por vegetação baixa espalhada em amplos espaços, árvores pequenas com galhos 

tortuosos e aparência seca são as principais características do cerrado, o segundo 

maior bioma do brasil em extensão e uma das faunas e floras mais ricas do mundo. 

Teremos a oportunidade de aprender, com ações de estímulos à conservação e uso 

sustentável dos recursos naturais, além de fortalecer a relação de unicidade, 

socialização, entre as pessoas, ajudando a disseminar conhecimento, cultura e 

companheirismo. (Segue em anexo I). 

• Leitura: O projeto de leitura na nossa IE, tem por objetivo ampliar 

gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão das crianças, 

apresentando vários gêneros orais e escritos, para oportunizar a participação de 

diversas situações nas quais possam contar suas vivências e ouvir a de outras 

pessoas, desenvolvendo o gosto pela literatura. A escola tem representado, para a 

maioria das crianças, a única oportunidade de contato com obras literárias, e o 

objetivo deste projeto é dar oportunidade de elas estabelecerem uma relação íntima e 

prazerosa com o mundo das produções literárias. Para enriquecimento do projeto, 

utilizamos os livros literários enviados pelo PNAIC e os acervos antigos que consta da 

biblioteca (desativada) e contação de estórias pelos professores, coordenadores e 

equipe. (Segue em anexo J). 
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• Semana Distrital da Educação Infantil: É um projeto desenvolvido 

especificamente para a Educação Infantil, pois apresentaremos o brincar em todos os 

momentos com ludicidade, pois a brincadeira e/ou o jogo proporciona benefícios 

indiscutíveis no desenvolvimento e no crescimento da criança. Por seu intermédio, ela 

explora o meio, as pessoas e os objetos que a rodeiam, aprende a coordenar 

variáveis para conseguir um objetivo, aprende e aproxima os objetivos com intenções 

diversas e com fantasia. Ofereceremos às crianças a oportunidade de socializar com 

seus colegas da escola e ao mesmo tempo elas desenvolvem o intelecto e o 

esquema corporal: lateralidade, equilíbrio, coordenação motora etc. É fundamental 

que o brincar seja o foco da educação infantil durante todo o ano, mas na semana  

que antecede o Dia Distrital da Educação Infantil (lei distrital nº 4.681/20110) – 25/08,  

procuraremos ofertar o brincar de forma diferenciada, para as atividades programadas 

utilizaremos cones grandes e pequenos, bambolês, cordas, túnel, escorregador,  

colchonetes, espaguete de macarrão para piscina. (Segue em anexo K). 

• Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva: 

A atual lei de Diretrizes e Bases (nº9394) trata a Educação Especial como uma 

modalidade de educação escolar voltada para a formação do indivíduo, para atingir os 

objetivos previstos em lei, a IE trabalha com este projeto com vistas ao exercício da 

cidadania, que deve ser realizado transversalmente, permeado a todos os níveis e 

demais modalidades de ensino da Instituição Escolar. (Segue em anexo L). 

• Recreio Dirigido: Nesta IE tem um projeto de recreio, conduzido pela 

Orientadora Educacional, em que há brinquedos a disposição dos alunos e 

brincadeiras feitas pelos responsáveis do dia (na escola é feito uma escala de 

professores que tem um dia específico para ficar no recreio). Há alguns alunos que 

ficam responsáveis semanalmente pelos colegas, tornando-se mediadores de 

conflitos para atuar no intervalo. Define-se e implanta estratégias formativas para que 

todos possam atuar de forma educativa no recreio, este é visto como momento 

especial na rotina escolar, é aqui que os alunos podem conversar uns com os outros, 

decidem onde e como brincar. É neste espaço-tempo que podem vivenciar e aprender 

algo mais sobre as relações do grupo. (Segue em anexo M). 

• Coletiva Criativa: Realizamos esse projeto com o objetivo de nossos 

professores participarem de discursões e estudos direcionados a prática pedagógica. 

Uma vez por bimestre reservamos uma quarta-feira destinada a estudos e discussões 

orientados pela UNIEB (coordenação pedagógica propositiva), e entre estes estudos 

temos a coletiva criativa em que os grupos são divididos de acordo com o ciclo e 
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apresentam trabalhos uns aos outros. Os professores das etapas escolhem temas e 

apresentam trabalhos que ajudam e orientam o fazer pedagógico em sala de aula. 

(Segue em anexo N). 

• Projeto Interventivo: Diante de um diagnóstico feito na escola pela Pedagoga, 

observamos algumas dificuldades no processo de ensino aprendizagem, 

principalmente dos alunos do 3º ano dentre as dificuldades apresentadas as mais 

marcantes foram: leitura, escrita e interpretação de textos, e fez-se necessário a 

elaboração desse projeto que visa desenvolver uma maior aprendizagem na 

alfabetização e no letramento de maneira significativa e lúdica. Pensando no contexto 

atual da escola nosso projeto interventivo tornou-se necessário e viável, 

primeiramente utilizando jogos de alfabetização para que as crianças mobilizem seus 

saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já 

realizadas ou se apropriando de novos conhecimentos. Brincando elas conseguirão 

compreender os princípios de funcionamento do sistema alfabético. Os alunos serão 

tendidos pela pedagoga com o auxílio das coordenadoras, gestores e orientadores 

durante o período de aula. (Segue em anexo O). 

• Reforço Escolar: Este projeto consiste em atender alunos com dificuldade de 

aprendizagem que foram detectados por meio das diversas técnicas de avaliação. As 

crianças que estão apresentando dificuldades no processo de ensino aprendizagem 

são convocados a participarem em horário contrário a regência, de um momento 

reservado para o reforço escolar. O professor usará estratégias, atendimento 

individualizado e atividades diversificadas para ajudar os alunos a vencerem suas 

dificuldades. (Segue em anexo P). 

• Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água: Realizamos 

esse projeto na semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água (conforme 

lei distrital nº 5.243/2013), atividade prevista no calendário escolar da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. Este projeto visa ajudar professores e alunos no 

trabalho de conscientização da comunidade escolar em relação à cultura de 

preservação da água, mostrando suas múltiplas formas de uso, os ciclos da mesma, 

sua importância para a vida e para a história dos povos. O projeto deve ser 

desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma grande diversidade de 

experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre 

as questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e 
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autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. (Segue em 

anexo Q). 

• Semana de prevenção ao uso de drogas no DF: Realizamos esse projeto na 

semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF, (conforme Lei Distrital nº 1.433 de 

21/05/1997). Faz-se necessário uma educação preventiva e a conscientização de 

todos: alunos e professores sobre os efeitos e consequências maléficas causadas por 

essas substâncias à vida humana em todos os seus aspectos físico, psíquico e social. 

O desafio deste projeto é a luta pela valorização da vida como um bem social a 

serviço da construção de uma sociedade mais digna e fraterna. (Segue em anexo R). 
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15 ANEXOS: 
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Anexo “A” 
 

Instrumento de Avaliação Institucional 

 

Senhores Pais ou responsáveis, estamos enviando esse questionário para 

conhecer o seu grau de satisfação sobre as diversas temáticas da instituição. O nosso 

objetivo é conhecer o que você pensa e a partir disso melhorar a qualidade da 

educação que a nossa instituição oferece. Esse questionário trata-se de conseguir a 

sua opinião sincera e responsável.  

 

  PERGUNTAS  SIM  NÃO   ÀS VEZES  

1

  

Esta escola procura conhecer os 

alunos, os pais e responsáveis dos 

mesmos.  

      

2

  

Nesta instituição, regularmente os 

pais são orientados e cobrados quanto à 

necessidade de acompanhamento da vida 

escolar de seus filhos.  

      

3

  

A Direção da escola estimula os 

pais e alunos a se comprometerem com a 

Missão da escola, incluída no Projeto 

Político Pedagógico (ou Proposta 

Pedagógica).  

      

4

  

A Direção desta escola procura 

atender sugestões vindas da comunidade  

      

5

  

Você percebe que seu filho teve 

avanço em relação aos conteúdos 

adquiridos para a série.  

      

6

  

Os professores dominam bem os 

conteúdos das matérias que ensinam.  

      

7

  

Os alunos são devidamente 

acompanhados pelos professores no 

processo de aprendizagem e no reforço 

escolar oferecido no horário contrário para 
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alunos com dificuldades.  

8

  

A escola procura conhecer 

regularmente o grau de satisfação dos 

alunos, pais e responsáveis em relação ao 

seu funcionamento, organização e 

resultados de aprendizagem.  
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Anexo “B” 

 

Estrutura de Projeto Integrador 

VI PLENARINHA  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: “Brincando e Encantando com Histórias”. 

Etapas: Ed. Infantil e 1ºs anos do Ensino 
Fundamental; 

Total de estudantes envolvidos: 340 

Campos de experiências:  

▪ O eu, o outro e o nós. 

▪ Corpo, gestos e movimentos. 

▪ Traços, sons, cores e formas. 

▪ Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

▪ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

▪ Linguagens: língua portuguesa, arte-visual, arte-teatro, arte-dança, arte-música. 

 

Equipe responsável: 

DIREÇÃO:   

➢ Leonardo Mauro de Jesus - Matrícula: 204917-1 (Diretor); 

➢ Lucirene de Moraes Souza – Matrícula: 200739-8 (Vice–Diretora); 

➢ Jaqueline Correa Lustosa Machado - Matrícula: 44531-2 (Supervisora Pedagógica). 

COORDENADORA:  

➢  Juliana Batista de Souza 

➢ Ariadny Barbosa de Freitas 

➢ Elizabete Maria de Souza Silva. 

Executores: professores da educação infantil e do 1º ano ensino fundamental:  

 

JUSTIFICATIVA 

 
Tendo em vista a proposta pedagógica da VII Plenarinha 2020, da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal e a equipe pedagógica da Escola Classe 55 de Ceilândia, 
mobilizou-se em desenvolver o projeto com os alunos da Educação Infantil, bem como com 
as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental e alunos das turmas de TEA nível de 
Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. As brincadeiras e as Histórias Infantis, 
dentro da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental é fator diferencial no 
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desenvolvimento da aprendizagem, de forma que a intervenção do adulto se faz necessário 
abrangendo o aprendizado e auxiliando o desenvolvimento. O ato de brincar tem extrema 
importância para o contexto escolar e para a prática pedagógica, enriquecendo seu 
repertório com “Que a criança corra, se divirta, caia 100 vezes por dia, tanto melhor, 
aprenderá, mais cedo a se levantar”. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Escritor, 
filósofo e musicista suíço. 
O papel da escola é oferecer a todos os alunos condições para que eles exerçam 

plenamente a cidadania, por meio de uma educação de qualidade. Cabe à escola criar 

ambientes adequados e projetos que promovam a formação de bons leitores. Partindo 

destas primícias a escola realiza a VIII Plenarinha como um espaço para brincar, contar 

histórias e desenvolver o gosto pela leitura, trazendo para dentro da escola uma leitura 

prazerosa, capaz de aproximar os estudantes dos livros. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

✓ Porque o faz de conta é tão importante nas brincadeiras e histórias contadas? 

✓ Quais objetivos podemos traçar nos recursos das brincadeiras e histórias infantis? 

✓ Como o professor/pais pode brincar e encantar seus alunos/filhos com histórias? 

 

CONTEÚDOS 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 

• Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes 

de participação e cooperação.  

• Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a opinião das 

pessoas, reconsiderar seu ponto de vista).  

• Comunicação oral com os pares e adultos, de forma clara e organizada;  

• Produzir suas histórias orais em situação com função social significativa.   

• Representar, por meio de grafismo (desenhos, as histórias ouvidas); 

• Ampliação e adequação progressiva do vocabulário;  

• Narração de fatos em sequência temporal e causal, expressando com clareza seus 

pensamentos;  

• Participação de situações de escuta, para ampliar seu contato com diferentes 

gêneros textuais; 

• Reconto, de maneira paulatina, de histórias vivenciadas lidas ou contadas 

verbalmente;  

• Participação de conversa coletiva, apoiando-se não apenas na fala complementar do 
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adulto, mas também em sua memória e em seus recursos expressivos.  

• Percepção de que diferentes materiais riscantes (giz de cera, tinta guache, cola 

colorida, carvão) podem ser utilizados para a expressão de sentimentos, ideias, 

elementos culturais (grafismo). 

• Manuseio e escuta de livros e obras infantis; 

• Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que se utilizem os 

conceitos de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco; 

• Reconhecer sua dominância na lateralidade e psicomotricidade. 

• Representação espacial (posição de pessoas e objetos: dentro-fora; em cima 

embaixo; esquerdo-direito; frente /atrás /ao lado; etc.);  

• Identificação de pontos de referência para deslocar-se e situar-se no espaço;  

• Orientação espacial em relação a objetos e pessoas;  

• Exploração de relações de medida, direção e posição no espaço;  

•  Auxílio na coleta e organização de dados.  

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas 

linguagens.  

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de mais/menos, 

começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã, 

direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado, para a 

direita/para a esquerda, para cima/para baixo. 

• Expressão livre e direcionada por meio do canto;  

• Interpretação, improvisação e criação de canções individuais e coletivas;  

• Experiência com forma-tamanho, objetos, pessoas, materiais;  

• Relações de forma-estruturação de formas do espaço bidimensional: forma tamanho, 

espaço grande-pequeno, forma-figura;  

• Exploração e reconhecimento de diversos materiais de texturas, espessuras e 

suportes (giz de cera, pincéis, tintas, areia, água, massinha, papéis diversos, chão 

entre outros);  

• Utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio de desenho, 
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pintura, colagem, escultura, modelagens, dobraduras, recortes, manipulação de 

papéis (lápis, gizão de cera e canetas grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas 

e formatos variados, colas líquidas e em bastão, tintas variadas (a dedo), com pincéis 

grandes, entre outras).  

• Observação e reconhecimento diversas imagens-cenas-obras (fotografias, pinturas, 

objetos, esculturas, cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e obras de artistas);  

• Construção das primeiras figuras (figuras humanas, animais, objetos);  

• Desenho de memória (ativação da imagem mental de objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, observação, imaginação);  

• Ampliação de repertório e criação de produções artísticas;  

• Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica, individual e 

coletivamente;  

• Expressão do pensamento simbólico por meio dos discursos verbais e não verbais.      

• Reconhecimento e identificação de si mesma como parte integrante do meio 

ambiente;  

• Observação e exploração da paisagem local, dos parques e dos campos;  

• Valorização da importância do contato da criança com a natureza e do brincar: 

• Ampliação do conhecimento do mundo que a cerca, por meio da observação, 
exploração e interação com objetos, materiais, pares etários e adultos.  

• Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.  

• Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos. 

• Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, como forma de lidar com 

os conflitos e construir consensos. 

• Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, 

compreendendo as regras e combinados. 

• A atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais, 

danças, ginasticas, jogos etc. 

• Percepção dos seus limites e potencialidades corporais. 

• Confecção de brinquedos com materiais alternativos. 
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• Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, representada 

através dos desenhos. 

• Utilizar programas de edição de vídeos. 
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PLANO DE AÇÃO 
 

Objetivos 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
01,02,03, 
04, 06, 07 
e 08 

Passeio ao circo PORTUGUÊS – Taguaparque, para resgatar a cultura 
circense. 
 
Semana da CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 
nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013) DE 18 a 22/03. 
 
  

coordenadora   
professores 
 
Coordenadores 
SOE 

 Infinito 
 
 
Data show 
Computadores 
Histórias 
Cartazes/murais 

março 
2020 

 
 

02, 03 e 
06 

Contação de história Coordenadora
s; Direção e 
SOE  
 

Cenário, máscaras, 
pintura de rosto etc. 

abril 
2020 

01,02,03, 
04,07 e 08 

Assistir Espetáculo no Teatro 
 

direção  
coordenadoras 
professores 

Infinito maio 
2020 

05 Realizar torneio abrangendo a psicomotricidade com intuito do 
envolvimento das crianças com brincadeiras ao ar livre. 

coordenadora  
professores 

túnel colorido, 
corda, step, 
cones,, pendrive 
e músicas.  

Junho  
2020 

01,02,03, 
04,05 
07,08 

Passeio ao TAGUAPARQUE OU ANA LÍDIA para realizar brincadeiras 
e piquenique para socialização e interação das crianças. 
 

coordenadora 
professores 

ônibus, lanche, 
crachá, câmera 
fotográfica 

agosto  
2020 

01,02,03, 
04,07 e 08 

Roda de conversa sobre o passeio, explorando o tema “universo do 
brincar:”. 

• atividades após a visita:  
• relatos orais sobre a visita;  
• relatos escritos onde o professor é o escriba “Sobre o que mais foi 
significativo”; 

professores rodinha, 
filmadora, 
pincéis, lápis 
papeis diversos,  

agosto 
2020 
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• descrição resumida das atividades realizadas;  
• painel com desenho coletivo sobre as atividades; 
• registro da vivência por meio de painel fotográfico e/ ou filmagem, 
desenhos, etc. 
 

01ao 07 Brincadeiras Cantadas. 
Participação de atividades Folclóricas (histórias, lendas, parlendas, 
trava-língua etc.). 

direção  
coordenadora  
professores 
auxiliar de 
manutenção 
da escola 

Papéis coloridos, 
Músicas, 
histórias, 
audiovisual. 

setembro 
2020 

01 ao 07 Culminância - exposição dos trabalhos confeccionados pelos alunos 
para os pais e toda comunidade escolar. Com o objetivo de apreciar os 
trabalhos infantis. 

direção  
coordenadores  
professoras 
 

trabalho 
confeccionado 
pelos alunos. 

Outubro 
 2020 
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação deste projeto será realizada em duas etapas: 

No primeiro momento, a avaliação será realizada pelas professoras regentes, 

baseada nas observações quanto ao desenvolvimento individual dos alunos em cada ação 

do projeto, por meio de registros pessoais sobre:  

✓ A participação e envolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas;  

✓ O desenvolvimento da oralidade durante o reconto e na roda de conversa 

(debate);  

✓ Socialização e participação em sala de aula; 

✓ Votação da melhor brincadeira na percepção dos alunos;  

✓ O desenvolvimento do desenho sobre o “Brincando e Encantando com 

Histórias”;  

✓ A participação na construção e na apresentação dos trabalhos sobre o tema.  

No segundo momento, o grupo de professores da Educação Infantil e do 1º ano farão 

uma avaliação coletiva juntamente com a coordenação local, sobre os pontos positivos e 

negativos observados durante a execução do projeto, expondo assim os resultados 

alcançados por cada uma das turmas. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996. _______. Lei 

Federal nº 13.257 de 08 de março de 2016.  

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

- SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. BrasíliaDF, 

2014.  

 

IPA BRASIL. O Direito de Brincar de todas as crianças. Disponível em: Acesso em: 24 de 
Maio. 2017.  
 
BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado da Criança. Plano 
Distrital pela Primeira Infância. Brasília/DF, 2013. 
 
VI Plenarinha da Educação Infantil, Universo do Brincar, a criança do Distrito Federal e o 
direito ao brincar. 
 
Para contar histórias: teoria e prática: narrativa, ramatização, música e projetos / Márcia 

Lisboa. – 2 ed. – rio de Janeiro: Wak Editora, 2013. 
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Anexo “C” 
 

Estrutura de Projeto Integrador  

“TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS/ESCOLAS”. 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: “Transição entre etapas/Escolas”. 

Etapas: Ed. Infantil de 5 anos e 5º anos do Ensino 
Fundamental. 

Total de estudantes envolvidos:  

• 250 alunos – Educação Infantil. 
• 82 alunos – 5º ano. 

Equipe Responsável: 
➢ Leonardo Mauro de Jesus - Matrícula: 204917-1 (Diretor); 

➢ Lucirene de Moraes Souza – Matrícula: 200739-8 (Vice–Diretora); 

➢ Jaqueline Correa Lustosa Machado - Matrícula: 44531-2 (Supervisora Pedagógica); 

➢ Marilze Cantanhede da Silva (Orientadora Educacional). 

COORDENADORA:  

➢ Juliana Batista de Souza,  

➢ Elizabete Maria de Souza Silva, 

➢ Ariadny Barbosa de Freitas. 

Executores: professores da educação infantil (5 anos) e do 5º ano ensino fundamental: 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 

1) Quais as dificuldades encontradas em relação à mudança de etapas / escolas? 

2) Como tornar esse momento mais tranquilo para os envolvidos? 

 

 

OBJETIVOS 
 

 
GERAL 

 

1. Fazer com que os alunos que mudarão de etapa conheçam a 

dinâmica dessa transição, conhecendo a etapa, no caso dos alunos da 
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educação infantil (5 anos) para o BIA, na própria escola, e os alunos de 

5º ano que deverão conhecer o CEF – 34, pois, serão transferidos 

automaticamente ao término do ano letivo.  

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 

1. Pensar em ações que envolvam ambas as etapas. 

2. Conhecer os espaços e os professores que farão partes 

dessa nova etapa de transição. 

3. Pensar em ações que envolvam ambas as etapas. 

4. Transmitir confiança mútua na equipe docente e de direção 

de forma a propiciar confiança nos pais e dá-se eficazmente o 

processo educativo, sem perdas ao longo da transição. 

 

ESTRATÉGIAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

• Discussão com os professores sobre o projeto de transição. 

• Discussão com os pais sobre o projeto. 

• Troca de experiências entre os professores da Educação Infantil – 5 anos e BIA – 1º 

ano. 

• Vivência dos alunos na etapa sequencial. 

• Reagrupamento com troca de professores. 

5º ano 

• Discussão com os professores sobre o Projeto de Transição. 

• Envio de um questionário para pais, professores e alunos sobre as principais dúvidas, 

soluções quanto a esse projeto/mudança. 

• Fórum de discussão entre os professores das escolas de origem e sequencial. 

• Reagrupamento com troca de professores. 

• Visita à escola sequencial. 
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PLANO DE AÇÃO 
 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

01 ao 04 • Discussão com os professores sobre o Projeto de Transição. Coordenadora 
Professores 

Conversa 
formal 

agosto 

01 ao 04 • Envio de questionários para os pais/alunos/professores. Gestores Questionário agosto 

01 ao 04 • Apresentação do projeto de transição para os professores. Direção 
Coordenadora 

Data show agosto 

01 ao 04 • Reagrupamento com troca de professores. Coordenadores 
Professoras 

Pinceis; 
lápis, papéis. 

abril a dezembro 
2020 

01 ao 04 • Explanação do tema aos alunos Coordenadora 
Professoras 

Conversa 
formal 

setembro 
 

01 ao 04 • Reunião com os professores da Educação Infantil – 5 anos/6 
anos para troca de experiências. 

 

Direção 
Coordenação 

Conversa 
formal 

setembro 
 

01 ao 04 • Reunião da equipe gestora das escolas de origem e 
sequencial. 

 

Direção  setembro 
 

01 ao 04 • Visita dos professores de origem à escola sequencial. coordenadora 
professoras 

alunos. 

Ônibus, 
máquina 
fotográfica  

educação 
especial 
outubro 

 
01 ao 04 

 

• Reunião dos professores das escolas de origem e  
sequencial. 

 
direção 

coordenadora 

 

 

 

CEF – 34 
outubro 

01 ao 04 • Visita dos alunos à escola sequencial. direção 
alunos  

professores . 

 5º ano CEF – 34 
novembro 
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AVALIAÇÃO  
 

A avaliação deste projeto será realizada em duas etapas:  

No primeiro momento, a avaliação será realizada pelos professores regentes, baseada nas 

observações quanto ao desenvolvimento individual dos alunos em cada ação do projeto, por 

meio de registros pessoais sobre:  

✓ A participação dos alunos no projeto;  

✓ O desenvolvimento da oralidade durante as discussões; 

✓ Participação na construção das atividades;  

✓ A participação na construção e na apresentação dos trabalhos sobre o tema.  

No segundo momento, o grupo de professoras da Educação Infantil e dos 5º anos farão 

uma avaliação coletiva juntamente com a coordenação local, sobre os pontos positivos e 

negativos observados durante a execução do projeto, expondo assim, os resultados 

alcançados por cada uma das turmas. 

 

 

 
 



9 
 

Anexo “D” 
 

Estrutura de Projeto Integrador 

Meio Ambiente  

IDENTIFICAÇÃO 
 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

Título do Projeto: O Meio Ambiente é a nossa casa. 

Etapas: Educação infantil, Ensino Especial e Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Total de estudantes envolvidos: 
700 

Áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humana e Ciências Naturais 

Equipe responsável: Coordenação e Professores 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Durante toda nossa vida nos beneficiamos do meio ambiente sem 

preocupação de preservar os recursos que ele nos oferece, devido a esse uso 

indiscriminado muito já foi destruído causando sérios danos e diminuindo a qualidade 

de vida do ser humano, faz-se necessário que a escola proponha novos caminhos que 

leve a uma nova relação com o meio ambiente. Diante disso observamos a 

necessidade de trabalhar no âmbito escolar com a educação ambiental, por acreditar 

que a escola é um veículo com grandes poderes de transmissão de pensamento e 

também auxiliadora no processo de construção de conhecimento.  

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 

✓ Qual a importância da relação das crianças com a natureza? 

✓ Como ajudá-las a redescobrir esse caminho? 

✓ O que devemos fazer para despertar a consciência pela preservação do meio 

ambiente?  

✓ De que forma os representantes políticos podem contribuir para que as necessidades 

humanas sejam supridas sem prejuízos ao meio ambiente e as outras espécies de 

seres vivos, garantindo o futuro das próximas gerações?  

✓ De que forma a comunidade local pode contribuir para obter um local sustentável? 
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OBJETIVOS 
 

 
GERAL 

 

Estimular nas crianças o respeito ecológico e mostrar a elas a 

importância da sua participação no cuidado com o meio ambiente em 

que vive.  

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 

1. Dar visibilidade ao estudo do Meio Ambiente;  

2. Efetivar a participação infantil nos projetos desenvolvidos pelas 

unidades escolares;  

3. Criar oportunidade para os estudantes conhecerem o ambiente 

que vivem e se sentirem parte integrante desse;  

4. Promover o cuidado consciente, a preservação e o conhecimento 

da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra;  

5. Introduzir temas pertinentes e atuais, como a escassez de 

recursos naturais;  

 

CONTEÚDOS 

 

• Seres vivos, suas características e os ambientes que vivem. 

• Desequilíbrio nas populações de animais e plantas. 

• Água como fluido essencial à vida. 

• Reciclagem. 

• Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos 

(preservação do ambiente em que vive);  

• Poluição do meio ambiente;  

• Água – importância e uso sustentável;  

• Relação dos seres vivos com o ambiente: falta de alimento, desmatamento, captura, 

predação, situações ambientais, extinção.  

• Lixo: separação, reutilização e processo de reciclagem.  

• Direitos e Deveres 

• Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Relatos espontâneos.  

• Opiniões e comentários.  

• Leitura, interpretação e produção oral de textos.  

• Contação de histórias.  
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• Roda de conversa: regras para escuta, fala e manutenção do tema.  

• Manuseio e identificação de suportes.  

• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras.  

• Reconto e reescrita de histórias.  

• Produção escrita de texto, por meio de diversos gêneros textuais, preferencialmente 

em situações reais de uso.   

• Leitura e escrita de listas.  

• Textos: verbal, não verbal e multimodal.  

• Poemas: (versos e estrofes).  

• Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto trabalhado.  

• Ilustração (desenho ou colagem de figuras) de poemas, filmes, como forma de 

interpretação do tema abordado.  

• Debates: espontâneo e planejado (escuta organizada e apresentação de 

argumentos).  

• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) na leitura e na escrita.  

• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVV, CVCC e outras, na produção 

escrita.   

• Criação livre de desenhos, pinturas, recorte, colagem e modelagem.  

• Técnicas  artísticas  com  variados instrumentos e materiais (pincéis, lápis, giz 

de cera, papéis, tintas).  

• Releitura e desenhos de observações (paisagens, objetos, pessoas).  

• Representação espacial (posição de pessoas e objetos: dentro-fora; em cima 

embaixo; esquerdo-direito; frente /atrás /ao lado; etc.);  

• Identificação de pontos de referência para deslocar-se e situar-se no espaço;  

• Orientação espacial em relação a objetos e pessoas;  

• Exploração de relações de medida, direção e posição no espaço;  

• Auxílio na coleta e organização de dados.  
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(
s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1-5 • Apreciação de vídeos. 

• Estimulação as crianças a falarem o que aprenderam com o 

vídeo;  

• Desenho relacionados ao trabalho desenvolvido. 

• Recorte e colagem. 

• Apresentação teatral da equipe da Vigilância Sanitária. 

• Visitação do estande montado na escola com materiais 

preventivos sobre a Dengue. 

Coordenação 

e Professores 

Sala de vídeo 
Televisão 
DVD 
Cola  
Tesoura 
Papel 
 

junho 

1-5 • Passeio pelos arredores da escola, visando identificar animais, 

vegetais e os problemas locais; 

Coordenação 

e Professores 

Humanos junho 

1-5 • Plantar uma árvore, ou uma planta em um vaso (pode ser feito 

com feijão e algodão ou um pouco de terra em uma embalagem) e 

acompanhar seu crescimento; 

Coordenação 

e Professores 

Sementes, 
águas, solo e 
algodão.  

junho 

1-5 • Leituras diferenciadas (textos notícias, poemas e letras de 
músicas) se aprofundando no assunto RECICLAR. 

• Poemas Ecológicos: “SEPARE”. 

• Música: Planeta água (Guilherme Arantes). 

• Dobraduras. 

Professores Livros, papel e 
tesoura. 

junho 

1-5 • Confeccionar murais sobre o assunto estudado, suas Professores Cartolina, 
pincel, lápis, 

junho 
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características e como utilizá-la corretamente, sem desperdício.  cola e revistas. 

 • Confeccionar com os alunos um mural ecológico. 

• Realizar oficinas de materiais reutilizados (como criar materiais) 
com garrafas pets, latas, papelão etc. 

Professores 

Alunos  

Diversos 
materiais. 

junho 

 • Procura em jornais, notícias que abordam a poluição e a 
importância da reciclagem. 

• Trabalhar interpretação de texto com a letra da música: “Planeta 
Azul”. 

Alunos  

professores 

Jornal e revistas junho 
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AVALIAÇÃO  
 

A avaliação se dará pelo envolvimento do aluno nas atividades propostas. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996. _______. Lei 

Federal nº 13.257 de 08 de março de 2016.  

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

- SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. BrasíliaDF, 

2014.  

CAPRA F. et al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo 

sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006. COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

O DESENVOLVIMENTO. Relatório Brundtland, 1987. CORNELL, Joseph. A alegria de 

aprender com a natureza: atividades ao ar livre para todas as idades. São Paulo: 

Melhoramentos, 1997. 

IPA BRASIL. O Direito de Brincar de todas as crianças. Disponível em: . Acesso em: 24 de 

Maio. 2017. KINNEY, L.; WHARTON, P. Tornando visível a aprendizagem das crianças. 

Porto Alegre: Artmed, 2009. KISHIMOTO, Tizuko  

Morchida. Brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil. In: Anais do I Seminário 

Nacional: Currículo em Movimento, perspectivas atuais. Belo Horizonte, 2010. 
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Anexo “E” 
 

Estrutura de Projeto Integrador  

CONSCIÊNCIA NEGRA 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

Título do Projeto: Consciência Negra  

Etapas: Educação infantil, Ensino Especial e Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

Áreas de conhecimento: 

▪ O eu, o outro e nós. 

▪ Linguagens: Língua Portuguesa e Arte. 

▪ Ciências Humanas: Geografia, História e Ensino 

Religioso. 

Total de estudantes envolvidos: 

700 

Equipe responsável: Coordenação e Professores 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

 

JUSTIFICATIVA 

A lei N.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no 

calendário escolar, data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. A 

mesma lei também tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

O Brasil, apesar de ser um país com uma vasta cultura musical, linguística, 

religiosa, culinária, étnico racial, geográfica, ambiental, dentre outras, ainda não 

aprendeu a valorizar seu legado. Muitos ainda desconhecem, negam e/ou 

desvalorizam a cultura afrodescendente.  

Pessoas de diversas camadas sociais e diferentes níveis de escolaridade são 

vítimas/algozes de preconceito e injúria racial. Diante dessa realidade, faz-se necessário um 

trabalho pedagógico de conhecimento e valorização da cultura afrodescendente, 

favorecendo a construção de autoimagens positivas dos cidadãos e cidadãs, negros ou não. 

Porém, hoje as estatísticas sobre os brasileiros ainda espelham desigualdades entre a 

população de brancos e a de pretos e pardos. Por isso, é importante conhecermos algumas 

informações sobre o assunto para mudarmos essa realidade, a começar pela escola. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

• Existe preconceito em nossa escola? 

• A escola é formada por diversos grupos étnico-racial? 

•  A escola tem sido um espaço democrático de produção e divulgação de conhecimento 

e de posturas que visam uma sociedade mais justa? 

• A IE promovendo a inclusão social das etnias para uma convivência saudável no 

espaço em que estão inseridas? 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Conscientizar os alunos no que diz respeito à valorização dos povos 

negros, à cultura africana e afro-brasileira na sociedade, destacando a 

importância dos mesmos na construção da identidade do povo brasileiro.  

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Reconhecer a diversidade presente em sala e a importância da 

convivência pacífica frente às diferenças, visando a construção de 

uma postura de tolerância e respeito ao outro;  

2. Conhecer as heranças culturais que os africanos nos deixaram na 

culinária, na dança, na arte, na religião, dentre outros;  

3. Respeitar as diferenças;  

4. Refletir sobre as práticas cotidianas do racismo;  

5. Respeitar os costumes, ritos religiosos, valores e hábitos dos 

povos afrodescendentes.  
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CONTEÚDOS 

• Pesquisar palavras de origem africana; 

•  Produzir, utilizando diferentes formas de expressão, textos individuais e coletivos 

sobre os debates e as reflexões do assunto; 

• Leitura e produção de textos de diferentes gêneros sobre preconceito racial; 

• Leitura de imagens: várias realidades vivenciadas por negros. 

• Refletir em relação ao início do racismo no Brasil; 

• Reconhecer a herança cultural dos negros; 

• Refletir e opinar sobre o papel do negro na formação da nação brasileira; 

• Debater temas como: Preconceito racial/ O processo de abolição; 

• Apresentação de figuras ilustres negras e mestiças da história brasileira passada e 

atual, bem como de pessoas afro brasileiro do convívio dos alunos; 

• Mitologias e lendas folclóricas dos estados brasileiros; 

• Jogos, brinquedos e brincadeiras folclóricas; 

• Comidas típicas da cultura negra; 

• Formação do povo brasileiro; 

• Folclore nacional, cultural e tradições do Brasil. 

• Contribuições das civilizações africanas para a formação da sociedade brasileira. 

• Textos que retratem a discriminação racial contendo dados numéricos; 

• Elaboração de questionário e realização de pesquisa sobre discriminação racial; 

• História da Matemática; 

• Construção e análise de gráficos. 

• Observar manifestações de arte realizadas pelos povos afro-brasileiros; 

• Vivenciar através de músicas sobre o tema um pouco da cultura africana através do 

canto e de dramatizações; 

•  A influência africana na nossa culinária, na dança, na música, na vivência religiosa e 

no jeito de ser brasileiro; 

• Apresentação de peças teatrais, fantoches, recitais, exposições. 

• Literatura infantil e jogos de palavras, como adivinhações, parlendas, acrósticos etc. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 ao 6 Apresentação do tema proposto “Educando pela diferença para a 

diversidade cultural afro-brasileira” para os alunos fazendo a 

divulgação. 

Coordenação 

e Professores 

Caixa de som e 

microfone 

novembro 

1 ao 6 Apreciação de vídeos que abordem o tema proposto. 

Apreciação de músicas relacionadas. 

Coordenação 

e Professores 

Sala de Vídeo 

Caixa de som 

novembro 

1 ao 6 Trabalho sobre o respeito e a solidariedade através de redação, 

desenhos, pinturas, debate, pesquisas, mapas. 

Apresentar durante a semana algumas lendas, parlendas, brincadeiras 

folclóricas, adivinhas, trava-língua e etc. 

Coordenação 

e Professores 

Sala de aula e 

materiais 

trazidos pelos 

alunos 

novembro 

1 ao 6 Trabalho com textos sobre Zumbi dos palmares, cartazes com figuras 

de negros da sociedade brasileira, pesquisas na internet, confecção 

de mural, bonecas e gráficos. 

Coordenação 

e Professores 

Sala de aula e 

materiais 

trazidos pelos 

alunos 

novembro 

1 ao 6 Culminância do projeto: Apresentações de teatro, danças, artesanatos, 

capoeira, desfile e comidas típicas. 

 

Coordenação 

e Professores 

Caixa de som, 

microfone e 

mesas para 

exposição dos 

trabalhos 

novembro 
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AVALIAÇÃO  

 
A avaliação será feita através de registro por parte dos professores das turmas acima, 
através da observação e do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos frente às 
atividades propostas durante a realização deste projeto.  
 

 

REFERÊNCIAS 

 
Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais  e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Brasília, MEC, outubro, 2005.  
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Anexo “F” 
 

Estrutura de Projeto Integrador  

REAGRUPAMENTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

Título do Projeto: Reagrupamento 

Etapas: Ensino Fundamental Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: 630 

Áreas de conhecimento: Linguagem  

Equipe responsável: Supervisora, Coordenação e Professores. 

 

JUSTIFICATIVA 

Diante de um diagnóstico feito na escola, observamos algumas dificuldades nos 

alunos do 1º ao 5º ano, dentre elas: leitura, escrita e interpretação de textos, e fez-se 

necessário a elaboração desse projeto que visa desenvolver uma maior aprendizagem na 

alfabetização e no letramento de maneira significativa e lúdica. Serão trabalhadas atividades 

com a participação de todos os alunos no processo de ensino e aprendizagem, com 

métodos lúdicos e recursos audiovisuais para que o ensino se torne mais eficaz. O 

letramento que compreende o domínio da leitura e da escrita como contato com o mundo, é 

o foco central desse projeto. 

Tendo em vista os resultados do diagnóstico das turmas, que foi a primeira etapa do 

projeto, foi definido um plano de trabalho com as metas gerais a serem desenvolvidas 

durante as próximas etapas. Foram definidas também ações e atividades tendo por base as 

competências necessárias e que deveriam ser garantidas no processo inicial de 

alfabetização e letramento. 

Ao trabalhar a construção dessas competências, acreditar-se-á que cada aluno será 

capaz, ao longo do desenvolvimento do trabalho, de identificar os diferentes portadores de 

textos bem como seus usos sociais. Esse projeto será mais um passo dado em prol do 

aluno, evitando principalmente que ele perca o estímulo na sala de aula. Dessa forma, 

acredita-se que haverá uma melhora substancial nas produções de textos e, 

consequentemente, melhores resultados nos estudos, de modo geral. 

As atividades serão desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2020. As turmas serão 

divididas de acordo com o nível da psicogênese. Os reagrupamentos acontecerão 

semanalmente. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

• Por que muitos de nossos alunos passam pelo Pré-escolar e vão do 1º ao 5º ano sem 

aprender a ler e escrever? 

• De que forma a leitura, a escrita e a produção de textos terá significado para o aluno? 

• Como intervir no processo ensino-aprendizagem? 

• Que estratégias fará o aluno ler, escrever e produzir um texto satisfatoriamente? 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos 

através de atividades lúdicas, que alimentem o imaginário infantil e 

contribuam para o desenvolvimento da leitura e escrita; 

 

ESPECÍFICOS 

1. Adquirir competência na leitura e escrita; 

2. Conhecer alguns portadores de texto; 

3. Escrever ortograficamente correto; 

4. Saber interpretar vários tipos de texto; 

5. Reconhecer o jogo como ferramenta didática imprescindível no 

processo ensino aprendizagem; 

6. Planejar atividades lúdicas voltadas para o domínio do sistema 

alfabético, leitura e produções de textos. 

7. Ler e interpretar informações diversas envolvendo raciocínio 

lógico e cálculos das quatro operações;  

8.  Produzir textos de acordo com gêneros estudados. 

 

CONTEÚDOS 

• Os professores de cada ano se reunirá em coordenação setorizada e utilizando o 

currículo do movimento determinará os conteúdos ministrados que serão aplicados a 

cada Reagrupamento. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 ao 6 Elaboração da Proposta do Projeto de Intervenção. Coordenação 

e Professores 

Currículo em 

movimento  

Livros didáticos 

Fevereiro 

março 

1 ao 6 Reunião para exposição do projeto com professores, monitores e pais 

de alunos. 

Coordenação 

e Professores 

Caixa de som e 

microfone 

Março 

1 ao 6 Primeira etapa: Diagnóstico dos alunos. Professores Livro de 

literatura  

Testes da 

psicogênese 

Todo início de 

bimestre 

1 ao 6 Segunda etapa: preparação de material didático (jogos, atividades, 

cartazes, textos, etc.). 

Coordenação 

e Professores 

Currículo em 

movimento  

Livros didáticos 

Todo início de 

bimestre. 

1 ao 6 Terceira etapa: reagrupamento dos alunos. Professores Materiais 

produzidos 

pelos 

professores e 

coordenação 

Semanalmente

. 

 

 

 



7 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será diagnóstica e processual, para que o professor possa rearticular sua 

prática de acordo com as necessidades da turma. Serão observados os seguintes 

aspectos: participação, interesse, desempenho, engajamento e colaboração. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRETTO, E. S. S.; MITRULIS, E. Trajetória e desafios dos ciclos escolares no país. 

Estudos Avançados. n. 42, p. 103-140, 2001. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996. 

_______. Lei Federal nº 13.257 de 08 de março de 2016.  

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. Brasília DF, 

2014.  

FREITAS, L. C.Ciclos, seriação e avaliação - confronto de lógicas. São Paulo: Moderna, 

2003. 

GERALDI, 1984.O texto em sala de aula. Cascavel: ASSOESTE, 1984. 
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Anexo “G” 
 

Estrutura de Projeto Integrador  

XADREZ 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

Título do Projeto: Xadrez Interventivo. 

Etapas: 3º, 4º e 5º anos. Total de estudantes envolvidos: 

475 

Áreas de conhecimento: Linguagem, Matemática, Ciências Humanas e Ciências Naturais. 

Equipe responsável: Professores  

 

JUSTIFICATIVA 

Visando atender a necessidade de avanço na aprendizagem devido à 

defasagem da mesma, é apresentado o Projeto Pedagógico Xadrez Interventivo na 

Escola Classe 55 de Ceilândia.  

Este projeto visa, com a compreensão do jogo de xadrez, ampliar a 

capacidade cognitiva obtendo como resultado o avanço na compreensão da leitura e 

do raciocínio matemático além de instigar e divertir os participantes competidores. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• Que benefícios apresenta o estudo do xadrez? 

• Que fatores apontam a necessidade de se trabalhar o xadrez na escola? 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Incentivar alunos com dificuldades na aprendizagem a conhecer e 

desenvolver o jogo de xadrez visando ampliar a capacidade 

cognitiva melhorando a aprendizagem das disciplinas trabalhadas 

em sala.  
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ESPECÍFICOS 

 

1. Conhecer a história do jogo de xadrez;  

2. Conhecer a composição do tabuleiro: fileiras e colunas;  

3. Decifrar e nomear cada peça com seus movimentos;  

4. Propiciar o espírito de competição sadia e respeitável entre os 

competidores; 

5. Envolver a interdisciplinaridade no desenrolar das fases do 

projeto.  

 

CONTEÚDOS 

O xadrez pedagógico pode ser desenvolvido nas escolas como política pública 

das secretarias municipais ou estaduais de educação como tema transversal a partir 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação acional - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 e 2 

História do xadrez, apresentação do tabuleiro e nome de cada peça.  
 

Professores Tabuleiro 
gigante de 
xadrez e mapa 
mundi. 

Abril 

3 ao 5 

Forma de movimento e captura dos peões. Trabalhar jogo só com 
peões.  
 

Professores Tabuleiro 
gigante de 
xadrez e 
tabuleiros para 
cada dupla de 
alunos 

Maio 

3 ao 5 

Aula de revisão com os peões e introdução do movimento e captura 
com o cavalo.  
 

Professores Tabuleiro 
gigante de 
xadrez e 
tabuleiros para 
cada dupla de 
alunos 

Maio 

3 ao 5 

Revisão com peões e cavalos e introdução do movimento e captura 
com os bispos.  
 

Professores Tabuleiro 
gigante de 
xadrez e 
tabuleiros para 
cada dupla de 
alunos 

Junho 

3 ao 5 

Revisão com peões, cavalos, bispos e introdução do movimento e 
captura com as torres. 

Professores Tabuleiro 
gigante de 
xadrez e 
tabuleiros para 
cada dupla de 
alunos 

Junho 

3 ao 5 Revisão com peões, cavalos, bispos e torres e introdução do Professores Tabuleiro Junho 
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movimento e captura com a dama. gigante de 
xadrez e 
tabuleiros para 
cada dupla de 
alunos 

3 ao 5 

Revisão com peões, cavalos, bispos, torres e dama e introdução do 
movimento e captura do rei. 

Professores Tabuleiro 
gigante de 
xadrez e 
tabuleiros para 
cada dupla de 
alunos 

Junho 

3 ao 5 

Culminância de todas as peças e trabalhar a explicação do que é 
xeque e xeque-mate.  

Professores Tabuleiro 
gigante de 
xadrez e 
tabuleiros para 
cada dupla de 
alunos 

junho 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio de jogos o final de cada bimestre;  

Também poderão ser realizadas por meio de testes de perguntas onde o aluno 

responderá mostrando a evolução de sua aprendizagem;  

A participação e o interesse do aluno serão avaliados a cada aula.  

 

REFERÊNCIAS 

JÚNIOR, F. de C. Iniciação ao Xadrez. Ed: Summus. São Paulo, 1992.  
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Anexo “H” 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

Título do Projeto: Semana de Educação para a Vida 

Etapas: Educação infantil, Ensino Especial e Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Total de estudantes envolvidos: 
700 

Áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências Naturais 

Equipe responsável: Coordenação e Professores 
 

 

JUSTIFICATIVA 

Em cumprimento à lei 11.988, de 27 de julho de 2009,(Ministério da 
Educação – MEC) que tem por objetivo ministrar conhecimentos relativos às matérias 
não constantes do currículo obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, 
educação em e para os direitos humanos, educação para o trânsito, sexualidade, 
prevenção contra doenças transmissíveis, direito do consumidor, Estatuto da Criança e 
do Adolescente e demais temas transversais, a Escola Classe 55 de Ceilândia 
realizará a SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA, conforme o Calendário Oficial 
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
✓ Como conscientizar nossos alunos e a comunidade local sobre à dignidade da 

pessoa humana? 
✓ Como possibilitar conhecimentos sobre o ser, o saber e o agir humanos? 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

 
Promover a reflexão e a conscientização dos alunos no que se refere à 
dignidade da pessoa humana. Contribuindo para a formação, 
construindo um saber cada vez mais humanizado, para que suas ações 
se realizem de forma amiga e solidária. 
 

ESPECÍFICOS 

1. Compreender o papel de cidadão consciente e participativo.  

2. Repensar e avaliar as atitudes diárias e a suas 

consequências no meio ambiente em que vivemos.  

3. Estimular a mudança de atitudes e a formação de novos 

hábitos que promovam a saúde física e mental. 

4. Reconhecer que os cuidados com o Meio Ambiente 

promovem a qualidade de vida para os seres vivos.  
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CONTEÚDOS 

• Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos 

(preservação do ambiente em que vive);  

• Poluição do meio ambiente;  

• Água – importância e uso sustentável;  

• Relação dos seres vivos com o ambiente: falta de alimento, desmatamento, captura, 

predação, situações ambientais, extinção.  

• Lixo: separação, reutilização e processo de reciclagem.  

• Direitos e Deveres 

• Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Relatos espontâneos.  

• Opiniões e comentários.  

• Leitura, interpretação e produção oral de textos.  

• Contação de histórias.  

• Roda de conversa: regras para escuta, fala e manutenção do tema.  

• Manuseio e identificação de suportes.  

• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras.  

• Reconto e reescrita de histórias.  

• Produção escrita de texto, por meio de diversos gêneros textuais, preferencialmente 

em situações reais de uso.   

• Leitura e escrita de listas.  

• Textos: verbal, não verbal e multimodal.  

• Poemas: (versos e estrofes).  

• Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto trabalhado.  

• Ilustração (desenho ou colagem de figuras) de poemas, filmes, como forma de 

interpretação do tema abordado.  

• Debates: espontâneo e planejado (escuta organizada e apresentação de 

argumentos).  

• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) na leitura e na escrita.  

• Estruturas silábicas e outras, na produção escrita.   

• Criação livre de desenhos, pinturas, recorte, colagem e modelagem.  

• Técnicas  artísticas  com  variados instrumentos e materiais (pincéis, lápis, giz 

de cera, papéis, tintas).  

• Releitura e desenhos de observações  

(paisagens, objetos, pessoas).  
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos 
Cronograma 

3 

• Assistir filmes relacionados ao tema: FAMÌLIA 

• Sugestão: Dumbo 

Professores   TV 
maio 

1 ao 4 

• Ginástica com a fisioterapeuta no horário de coordenação 

• Contação e dramatização de história para os alunos:  

A ILHA DOS SENTIMENTOS. 

Professores  

Fisioterapeuta 

coordenação 

Humano  

maio 

1 ao 4  

• Apresentação teatral da peça: “O casamento de Dona 

Baratinha”. 

Equipe do 

SOE e SEAA 

Projetor 

Caixa de som 

microfone 

maio 

1 ao 4 

• Palestra sobre:  

Apresentação da Proposta Pedagógica para a comunidade. 

• Palestra sobre: Responsabilidade Familiar. 

• Ornamentação da Escola. 

• Organização das exposições. 

Direção  

Coordenação  

Professores 

Projetor 

Caixa de som 

Microfone 

Cartolina 

Cola e tesoura 

maio 

1 ao 4 

• Festa da Família 

• Apresentações dos alunos. 

• Almoço para a comunidade. 

Comunidade 

escolar 

Diversos 

maio 
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será feita através de registro por parte dos professores das turmas, através da 

observação contínua e do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos frente as 

atividades propostas durante a realização deste projeto.  Tendo em vista que o tema 

abordado é de extrema importância nos dias atuais para o bem comum da sociedade, 

optou-se em desenvolver um trabalho pedagógico que desperte a criticidade das crianças 

em relação ao tema, bem como a criatividade e o senso de responsabilidade individual e 

coletivo no que se refere às atitudes que devem ser desenvolvidas, não somente para esta 

geração, como também para as futuras.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996. _______. Lei 

Federal nº 13.257 de 08 de março de 2016.  

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

- SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. Brasília DF, 

2014.  
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Anexo “I” 

Estrutura de Projeto Integrador  

FESTA DO CERRADO 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

Título do Projeto: FESTA DO CERRADO/2020 

Etapas: Educação infantil, Ensino Especial e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 

Total de estudantes envolvidos: 

700 

Áreas de conhecimento: Linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. 

Equipe responsável: Direção, Coordenação, Professores e Auxiliares 

 

JUSTIFICATIVA 

Acreditamos que as atividades que serão desenvolvidas neste projeto poderão atuar para 

uma maior aproximação entre os alunos e o ambiente, e que resultará numa valorização da 

nossa própria natureza. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• O que é o cerrado? E onde ele está localizado? 

•  Por que muitos animais do cerrado estão desaparecendo? 

• Onde o cerrado está localizado? 

• Por que as árvores do cerrado são tortas? 

• Precisamos conservar o cerrado? 
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OBJETIVOS 

GERAL • A Festa do Cerrado, tem por objetivo proporcionar uma vivência 

dos alunos com o mesmo, sobretudo com a fauna e com a flora. 

ESPECÍFICOS 

• Conhecer a biodiversidade do cerrado 

• Conhecer a importância da preservação desse bioma. 

• Identificar as atividades que ameaçam o desaparecimento do 

Cerrado. 

• Propiciar oportunidades de reflexão sobre valores indispensáveis 

a mudanças comportamentais; 

• Culminância do projeto: Festa do cerrado com a comunidade 

escolar prestigiando os trabalhos, murais e apresentações dos 

alunos. 

 

 

CONTEÚDOS 

 

• Experimentar situações de produção oral e escrita de textos de acordo com a 

etapa.  

• Danças de diferentes matrizes culturais. 

• Aspectos corporais: percepção da diferença entre os corpos. 

• Canto individual, coletivo, coral, duplas, trios. 

• Diversidade musical e cultural do DF. 

• Biodiversidade (descrever características e animais, ciclo de vida, ambientes 

alimentação etc.). 

• Desiquilíbrios ambientais e seus impactos nas populações de animais. 

• Causas da devastação. 

• Importância do bioma. 

• Preservação do ambiente. 

• Práticas de conservação e desenvolvimento de atitudes sustentáveis. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 ao 7 

 

O projeto, pela sua dimensão multidisciplinar, integrará experiências 

de aprendizagem relativas às diferentes áreas de conhecimento, bem 

como será desenvolvido envolvendo todas as séries e turmas de 

alunos da instituição, de acordo com os objetivos e as atividades 

propostas. As atividades serão realizadas durante o mês de maio e 

junho, culminando em um sábado que será nossa festa com comidas 

típicas do CERRADO e várias apresentações das crianças. Os alunos 

devem ser incentivados a participarem das atividades, incluindo coleta 

de material e pesquisa de campo direcionada as próprias famílias. 

Para informações aos alunos sobre o CERRADO, os professores 

utilizarão vídeos, exposição oral, revistas, panfletos e outros recursos 

informativos.   

Direção, 

Coordenação, 

Professores e 

Auxiliares 

Trabalhadores 

em Educação, 

corpo discente, 

comunidade (pais 

e responsáveis), 

colaborarão na 

organização, 

limpeza, 

atendimento. 

Alunos nas 

atividades 

interdisciplinar de 

apresentações. 

 

julho 

5 ao 7 

Culminância do projeto com a realização da nossa festa com comidas 

típicas e várias apresentações de alunos com músicas típicas. 

Direção, 

Coordenação, 

Professores e 

Auxiliares 

Será utilizado o 

recurso do 

próprio projeto.  
julho 
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AVALIAÇÃO  

Observação da participação e desenvoltura do educando, durante festividade. Apresentação 

corporal e teatral do aluno. Valorização dos objetos escolares adquiridos com seus próprios 

recursos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996. _______. Lei 

Federal nº 13.257 de 08 de março de 2016.  

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

- SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. BrasíliaDF, 

2014.  
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Anexo “J” 

Estrutura de Projeto Integrador  

LEITURA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia. 

Título do Projeto: Projeto de Leitura  

Etapas: Educação infantil, Ensino Especial e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 

Total de estudantes envolvidos: 

700 

Áreas de conhecimento: Linguagem, Matemática, Ciências Humana e Ciências Naturais 

Equipe responsável: Coordenação e Professores 

 

JUSTIFICATIVA 

As novas mídias e as transformações sociais têm afastando os discentes do ato 

de ler. Os videogames, computadores e TV, aliado a falta de estímulo escolar e familiar, têm 

produzido um novo comportamento nos nossos estudantes que não prioriza o interesse pela 

leitura. Com isto, são acentuadas a várias dificuldades, tais como: erros ortográficos, 

vocabulário precário, dificuldade de compreensão, produções pobres, entre outros.  

Diante destas modificações produzidas junto à coletividade, faz-se necessário que a escola 

busque resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e transformação da prática social, 

com vista à emancipação do indivíduo e promoção da cidadania. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• Como fazer o aluno compreender que a leitura é um agente de transformação pessoal e 

coletiva   

• A leitura é um instrumento chave para alcançar as competências necessárias a uma vida 

de qualidade, tanto no universo educativo quanto social   

• O hábito de leitura depende só do educando  
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OBJETIVOS 

GERAL 

 

Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e 

criativo do aluno. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a 

estabilização de formas ortográficas;  

2. Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, 

buscando efetivar enquanto processo a leitura e a escrita.  

3. Estimular o desejo de novas leituras;  

4. Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da 

imaginação;  

5. Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens;  

6. Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de 

alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua 

formação crítica e emancipadora, mostrar que a leitura abrange 

vários temas e é interdisciplinar. 

 

 

CONTEÚDOS 

• O Projeto de Leitura acontecerá uma vez por semana, sempre integrado as aulas, 

interagindo com as demais disciplinas.  

• Usar textos diversos, livros, revistas, jornais, periódicos, cartolina, papel sulfite, pincel 

atômico, ou seja, o que for necessário para atividade planejada.  

• Realizar momentos de palestras para os alunos, com Profissionais capacitados, visando 

uma maior conscientização sobre a importância da leitura. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 ao 5 

• Planejar e informar os docentes acerca do  

Projeto. 

• Esclarecer aos professores, sobre a existência do projeto 

leitura, e solicitar sugestões.  

Coordenação  

 Currículo em 

movimento 

Livros didáticos 

Março 

1 ao 5 
• Entregar cronograma: Passar aos docentes o cronograma do 

projeto  
Coordenação  

Mídia impressa 

e digital  
Março 

1 ao 5 

• Possibilitar a vivência de novas emoções, através do exercício 

da fantasia por intermédio dos fantoches.  

• Dramatizar histórias de domínio público. 

Coordenação 

Docentes  

Fantoches;  

Caixa de som; 

Microfone.  

Maio 

1 ao 5 

• Possibilitar novas leituras, pelos discentes, através do Varal de  

História e o Baú da Camilinha (site). 

• Recontar as Histórias de domínio geral, através de 

apresentações.  

• Levar livros infantil para ler com a família. 

 

Coordenação  

Contador de 

História no 

Varal pelo  

Site, TV, som,  

Bonecos de 

pano.  

Julho 

1 ao 5 
• Despertar os discentes para importância do folclore, por 

intermédio das histórias.  

Coordenação; 

Docentes;  

Caixa de som;  

Microfone;  

Agosto 

setembro 
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• Realizar uma peça teatral, com os personagens do  

Folclore Brasileiro.  

Roupas 

Características.  

1 ao 5 

• Proporcionar ao aluno através da leitura semanal, a 

oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e 

culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora.  

• Uma vez por semana o docente apresentara textos diversos, 

livros, revistas, jornais, periódicos, cartolina, papel sulfite, 

pincel atômico, ou seja, o que for necessário para atividade 

planejada. Sempre integrando o projeto leitura com as demais 

disciplinas.  

Docentes  

O que for 

necessário para 

atividade 

planejada  

Fevereiro  a 

Dezembro. 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita através de registro por parte dos professores das turmas 

acima, através da observação e do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos frente às 

atividades propostas durante a realização deste projeto.   

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996. _______. Lei 

Federal nº 13.257 de 08 de março de 2016.  

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

- SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. Brasília DF, 

2014.  
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Anexo “K” 

Estrutura de Projeto Integrador  

SEMANA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

 

Título do Projeto: SEMANA DISTRITAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Etapas: educação infantil – 1º e 2º período Total de estudantes : 330 

Áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humana e Ciências Naturais. 

Equipe responsável: direção, coordenação e professores regentes 

 

JUSTIFICATIVA 

Em cumprimento ao Calendário Oficial da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, que prevê o dia distrital da EDUCAÇÃO INFANTIL, 25/08/2020 do ano 

corrente, a Escola Classe 55 de Ceilândia, desenvolverá atividades pedagógicas que 

resgatem as BRINCADEIRAS INFANTIS como fonte de prazer para o desenvolvimento 

humano.  Recordar brinquedos e brincadeiras tradicionais (folclóricas), muitas vezes, traz à 

lembrança tempos difíceis em que havia poucos e raros brinquedos. Isto pode ser levado 

em consideração e comparado com os dias atuais, diante da variedade de brinquedos que 

estão disponíveis. Resgatar a história de jogos tradicionais infantis, como expressão da 

história e da cultura, pode revelar estilos de vida, maneiras de pensar, sentir e falar, e, 

sobretudo, maneiras de brincar e interagir. Configurando-se em presença viva de um 

passado no presente.  
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PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ Como as crianças de hoje brincam?  

✓ As crianças conhecem e vivenciam as brincadeiras antigas?  

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Resgatar brincadeiras esquecidas ou desconhecidas pelas 

crianças, por meio das obras de Ivan Cruz.  

 

ESPECÍFICOS 

1. Conhecer a vida e a obra do artista plástico Ivan Cruz;  

2. Vivenciar brincadeiras antigas e atuais;  

3. Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da 

pintura e da colagem.  

4. Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e 

demais situações de interação.   

5. Explorar a música como forma de expressão e interação com 

outros.  

6. Desenvolver o senso crítico, a socialização, a aceitação a regras 

impostas pela brincadeira, espírito cooperativo, etc.  
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CONTEÚDOS 

 

O eu, o outro e o nós. 

 

• Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa.  

• Identificação e nomeação das principais partes do corpo (cabeça, braços, mãos, 

pernas, pés, barriga, partes do rosto, entre outras).  

• Experimentação de movimentos corporais, distinguindo seu próprio corpo do mundo e 

dos objetos e estabelecendo a imagem do seu corpo.  

• Construção de uma imagem corporal e pessoal por meio das interações com adultos, 

crianças, natureza e cultura, contribuindo para a formação da identidade corporal e 

para sua valorização. 

• Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos.  

• Ampliação das relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo.  

• Conhecimento das diversas manifestações culturais, do seu grupo de origem e de 

outros grupos, demonstrando atitudes de interesse, de respeito e de participação, 

valorizando a diversidade.  

• Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.  

• Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, dos 

materiais e referência dos adultos, de modo a construir gradualmente sua 

independência e autonomia.  

• Reconhecimento da importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros 

materiais disponibilizados no grupo.  

• Participação de forma ativa da organização da sala e de outros ambientes após a 

realização das atividades.  

• Desenvolvimento gradativo da atenção em momentos de escuta, da argumentação e 

do posicionamento dos pares.  

 

Corpo, gestos e movimentos. 

 

• Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas 

(brincar de esconder o rosto com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que 

seja buscado, etc.).  

• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras.   
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• Conhecimento das partes do corpo de modo a adquirir consciência de suas 

potencialidades (força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

• Interação com outras crianças por meio do movimento.  

• Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais, danças, 

ginásticas, jogos etc.  

• Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, 

intenções e ambientes, desenvolvendo a independência.  

• Percepção de seus limites e potencialidades corporais.  

• Participação, reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, 

como brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções 

tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, barramanteiga, corda, 

pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e demais manifestações que 

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras.  

• Manuseio de materiais diversificados para brincadeiras (brinquedos industrializados, 

convencionais e artesanais), materiais não estruturados (papelão, tecidos, pneus e 

outros materiais reaproveitáveis), fantasias e adereços.  

• Participação em brincadeiras por meio da ação corporal, em que se utilizem os 

conceitos de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco.  

• Percepção de sua dominância lateral em ações habituais e brincadeiras.  

• Reelaboração das brincadeiras e jogos, incluindo a criação de outros gestos e regras, 

em substituição e acréscimo aos tradicionais.  

• Participação em brincadeiras, jogos e ginásticas para que o equilíbrio corporal seja 

desenvolvido (andar em linha reta, sobre uma corda estendida no chão da sala, 

andar sobre o meio-fio, rolar etc.).  

• Desenvolvimento das habilidades locomotoras de caminhar, correr, galopar, saltar, 

saltitar, pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, 

por meio de brincadeiras, de jogos, ginásticas, danças, etc.   

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

• Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões.  

• Relatos de experiências vividas.  

• Criação, reconhecimento e auto expressão nas brincadeiras de faz de conta, 

lançando mão da imaginação e memória.  
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• Realização de leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc.  

• Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências 

e registrando lugares, pessoas e objetos.  

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

• Realização de contagem oral em situações diversas.  

• Identificação de quantidades (oral e escrita numérica).  

• Desenvolvimento das noções matemáticas de altura (alto/baixo), largura (largo/fino), 

comprimento (comprido/curto), tamanho (grande/pequeno), peso (pesado /leve), 

volume (cheio/ vazio), distância (longe /perto), temperatura (quente/frio) e tempo 

(rápido/ devagar), de maneira lúdica.  

• Representação espacial (posição de pessoas e objetos: dentro / fora; em cima 

/embaixo; esquerdo/direito; frente/ atrás /ao lado, etc.).  

• Identificação de pontos de referência para deslocar-se e situar-se no espaço.  

• Orientação espacial em relação a objetos e pessoas.  

• Exploração de relações de medida, direção e posição no espaço.  

• Exploração do espaço através de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 

  

Traços, sons, cores e formas 

 

• Criação de letras musicais, expressando-as por meio de movimentos corporais.  

• Experiência com forma/tamanho - objetos, pessoas, materiais, etc.  

• Exploração e reconhecimento de diversos materiais, texturas, espessuras e suportes 

(giz de cera, pincéis, tintas, areia, água, argila, carvão, papéis diversos, massinha, 

colagens, papelão, jornais, parede, chão, caixas, madeiras, entre outros).  

• Utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, escultura, modelagens, dobraduras, recortes, manipulação de 

papéis (lápis, gizão de cera e canetas grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas 

e formatos variados, colas líquidas e em bastão, tintas variadas (a dedo), com pincéis 

grandes, entre outras). 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2 e 4  

• Abertura: apresentar imagens para resgatar o universo das 

brincadeiras infantis.  

• Vivenciar as brincadeiras retratadas no recreio. 

• Circuito psicomotor: correr, andar, pular, abaixar, levantar etc. 

   

Coordenação;  

Professoras 

regentes.  

Data show, 

Notebook, 

Corda, Bola, 

Cones. 

agosto 

1, 3, 4 e 6  

 

• As crianças já vivenciaram as brincadeiras antigas? Quais?  

• Banho de Mangueira e Roda de conversa: como as crianças 

brincam hoje? 

Professoras 

regentes.  

Tinta guache, 

lápis de cor, 

Giz de cera, 

Sucatas etc. 

agosto 

3 

 

• Cineminha com pipoca (filme: a escolher).  

• Atividade artística relacionada ao filme (mosaico)  

Professoras 

regentes.  

Televisão,  

Aparelho de 

DVD, Folhas,  

Tinta guache;  

agosto 

2, 4 e 6  

• Passeio a escolher para brincadeiras ao ar livre, dirigidas ou 

não.  

Direção;  

Coordenação;  

Professoras 

regentes.  

Ônibus;  

Recursos 

financeiros;  

Lanche;  

agosto 
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Viseiras.  

2, 4, 5 e 6  

• Culminância:  exposição  dos trabalhos;  

• Apresentação musical dos alunos de acordo com o tema 

brincadeiras;  

• Gincana; 

• Vivenciando brincadeiras em família.  

 

Coordenação;  

Professoras 

regentes.  

Murais com as 

atividades; 

Equipamento 

de som; Corda; 

Bolas;  

Bambolês.  

agosto  



4 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita através de registro por parte dos professores das turmas 

acima, através da observação e do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos frente 

às atividades propostas durante a realização deste projeto. 

 

 

REFERÊNCIAS 
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2012. Disponível em: <http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2012/06/lein%C2%BA-

4751-2012-da-gest%C3%A3o-democr%C3%A1tica.pdf>. Acesso em: 22 jul.  2016.  

(SEEDF). Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Subsecretaria de 

Educação Básica. Diretrizes pedagógicas – Bloco Inicial de Alfabetização. 2. ed.rev. 
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Anexo “L” 

Estrutura de Projeto Integrador  

INCLUSÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: INCLUSÃO 

Etapas: Educação Especial, Ed. Infantil e 1º ao 5º. Total de estudantes: 700 

Áreas de conhecimento: Linguagens, ensino religioso, ciências humanas e matemática. 

Equipe responsável: SALA DE RECURSOS 

 

JUSTIFICATIVA 

As lutas pela igualdade e respeito à diversidade têm acontecido de forma 

constante em qualquer setor da sociedade, e talvez o mais importante, está no ambiente da 

escola, em que este pode representar como o lugar da verdadeira mudança, das falas 

diversas, das discussões que se tem como fundo a inclusão. E dentro da instituição tem-se 

o dia 20/09 para se colocar em discussão e evidência toda esta diversidade. Lógico que 

este não deveria ser o único dia, porque esta luta é diária, mas será abordado neste dia por 

ser uma data nacional em que todos estão sendo informados o porquê deste dia e é um dia 

de mobilização nacional. 

Têm acontecido muitas discriminações, preconceito e exclusão e estes dilemas 

precisam ser desnaturalizados e descontruídos dentro da instituição escolar para que se 

tenha o respeito e a inclusão. Assim sendo, pensou-se em um projeto voltado para estas 

questões em que o Projeto Político Pedagógico da escola possa contribuir e instrumentalizar 

todos da comunidade escolar. E de acordo Elvira de Souza Lima (2006, p.17): 
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A diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos em 

suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em 

suas formas de perceber o mundo. Algumas dessas diversidades provocam impedimentos 

de natureza distinta no processo de desenvolvimento das pessoas (as comumente 

chamadas de “portadoras de necessidades especiais”). Como toda forma de diversidade é 

hoje recebida na escola, há a demanda óbvia, por um currículo que atenda a essa 

universalidade. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• Será que a comunidade escolar sabe o verdadeiro sentido da inclusão? 

• Na escola, em seu ambiente, a diferença é tratada com olhar da exclusão e do 

desrespeito? 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Envolver alunos e funcionário em discussões a respeito da 

diversidade e seus dilemas, buscando sempre a transformação da 

escola em um lugar da liberdade, do respeito e da boa convivência, sem 

que se interfira nas diferenças, buscando a inclusão em todos os 

sentidos. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Promover ambiente de respeito na escola, para que a 

diferença não seja tratada na óptica da exclusão, e do 

desrespeito. 

2. Desenvolver, a partir dos conteúdos ministrados a respeito de 

DIVERSIDADE atividades que primem pela equidade, respeito 
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e valorização dos seres humanos. 

3. Desenvolver atividades a partir da Lei Federal nº 11.133, de 14 

de julho de 2005, que trata sobre o Dia Nacional de Luta de 

Pessoas com Deficiência. 

 

CONTEÚDOS 

• Língua portuguesa – Ler e discutir acerca de diversos tipos de textos inclusive de 

literatura infantil, para posteriormente refletir, construir novos textos e se expressar a 

favor da diversidade. 

• História – Estudar as dimensões sociais, políticas e culturais como meio para construir a 

noção de identidade do educando.  

• Geografia - Refletir criticamente sobre nossa espacialidade geográfica fundamentando-

se numa visão histórica, social, política, cultural e econômica. 

• Artes - Incentivar e valorizar a criação artística regional através de suas diversas 

manifestações como dança, dramatização, músicas e artesanato. 

• Ensino Religioso – Procurar desvendar os saberes e as verdades dos mitos e dos ditos 

populares com base nos valores e questões éticas. 

• Matemática- Pesquisar dados, elaborar gráficos e realizar estimativas de informações 

relacionadas à temática do projeto. 

• Ciências Humanas- Estudar as causas de algumas “diferenças” (deficiências genéticas, 

hereditariedade, doenças e sequelas). 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 

• Contação de Histórias e filmes relacionados ao tema. 

• Valorização e respeito pela cor da pele de cada um a espeito 

dos filmes por meio de desenhos artísticos 

 

Sala de 

Recursos e 

Professores 

regentes 

 

DVDs, papel, 

lápis, giz de 

cera, tinta e 

materiais 

diversos de 

pintura. 

2 dias 

2 

• Abordar a valorização das diferenças e o preconceito;  

• Leitura do texto: O cabelo de Lelê (presente na coleção de cada 

escola), abordando a importância de gostarmos de nós mesmos 

e conhecermos nossas origens. 

• Percepção de que, em cada família, existem pessoas com a cor 

da pele diferentes, devido à mistura de raças; 

• Realização de painel com os alunos. 

  Professores 

regentes 

 

DVD, livro de 

literatura, 

tesoura, papeis 

diversos, giz de 

cera, lápis de 

cor,  

 

1dia 

3 

• Culminância: Será contada a história “Menina bonita do laço de 

fita”, com o uso de fantoches, cartazes ilustrados e canção nos 

momentos das falas. 

Professores 

regentes e 

sala de 

Microfone, som, 

cds, TNT, 

tesoura e cola 

1 dia 



3 
 

• Apresentação do encarte da história. 

• Distribuição de fantoches da menina. 

• Brincadeiras e músicas diversas. 

• Exposição de materiais confeccionados durante o projeto. 

recursos 

 

quente. 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação se dará pelo envolvimento do aluno nas atividades propostas.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

- SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

BrasíliaDF, 2014.  
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Anexo “M” 

Estrutura de Projeto Integrador  

RECREIO DIRIGIDO 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

 

Título do Projeto: Recreio Dirigido 

 

Etapas: Ed. Especial, Ed. Infantil e 1º ao 5º ano. Total de estudantes: 700 

Áreas de conhecimento: linguagem Corporal, Integração, Disciplina, Educação 
Artística. 

Equipe responsável: Orientação Educacional 

 

JUSTIFICATIVA 

Devido aos constantes conflitos que se encontram e que presencia-se no 

dia a dia das crianças principalmente durante o recreio , percebe-se a importância da 

realização de um projeto que resgate alguns valores que devem fazer parte da vida 

social de um ser humano. Busca-se desenvolver competências nas crianças, 

mostrando - lhes como é possível serem verdadeiros amigos, como aceitar e respeitar 

as diferenças do outro, como lidar com as adversidades de sentimentos. O ambiente 

escolar tem sem dúvida uma função importante de estar instruindo, mostrando 

caminhos, apresentando soluções, proporcionando meios de aprendizagem e reflexão 

sobre a problemática aqui apresentada. Por tanto se faz necessário que a escola e a 

família busquem e promovam um ambiente de aprendizagem constante para o 

educando, visando suas necessidades e seu total desenvolvimento. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 

• Como se ter um Recreio saudável? 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Realizar um recreio saudável, diminuindo 

consideravelmente a violência e correrias, bem como o alto índice 

de acidentes. Acreditando assim em uma forma de educação 

preventiva.  

 

ESPECÍFICOS 

1. Promover ambiente de respeito e interação durante o 

recreio. 

2. Desenvolver atividades lúdicas que primem pelo bem estar 

físico e motor do educando. 

 

CONTEÚDOS 

• Artes - Incentivar e valorizar a criação artística através de suas diversas 

manifestações como dança, dramatização, músicas e artesanato. 

• Educação física-realização de atividades lúdicas direcionadas envolvendo o corpo 

em movimento. 

• Português- Interpretação de texto (através da peça teatral). 



 
SEEDF/CREC/EC55 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 

• Apresentação teatral (produzida 
pela orientadora educacional) 
onde será ressaltado as regras 
para um recreio saudável e 
divertido. 

Orientadora e 
Coordenação 
Pedagógica. 

Microfone, som, 
fantasias 

1 dia 

2 

• Estudo dos slides (produzidos 
pela orientadora a respeito das 
Regras do Recreio) onde serão 
discutidos o que se deve ou não 
fazer no Recreio; o que se pode 
fazer para melhorar a convivência 
durante esse período. 

• Apresentar os alunos do 4º e 5° 
anos como monitores auxiliadores 
durante esse processo. 

• Durante o recreio terá música e 
serão realizadas brincadeiras 
diversas. 

Professores 
Regentes, e 
Orientadora 
Educacional, alunos 
do 4º e 5º anos. 
 

DVD, Data 
show. 

1 dia 

 



 
SEEDF/CREC/EC55 
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Anexo “N” 

Estrutura de Projeto Integrador  

Coletiva criativa  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: Coletiva Criativa 

Etapas: Professores Total de estudantes: 

Áreas de conhecimento: formação de Professores 

Equipe responsável: Professores, Gestores e equipe pedagógica. 

 

JUSTIFICATIVA 

Este é um espaço separado para a formação continuada em coordenação 

pedagógica, isso implica em ser realizado no contexto educativo do tempo e espaço de 

trabalho numa contínua dinâmica de construção do desenvolvimento profissional. Levando 

nossos profissionais da educação a reflexão e reciclagem, situando-os num processo de 

ajuda constante e apoio necessário à sua prática educativa. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• Por que capacitar os profissionais da educação? 

• Necessitamos de um espaço para formação? 

• Como essa formação pode contribuir efetivamente com a prática educativa? 

 



 
SEEDF/CREC/EC55 
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OBJETIVOS 

GERAL 

Oportunizar novos conhecimentos, valorizar a consciência lúdica na 

prática educativa cotidiana, bem como ampliar o acervo e repertório de 

jogos e materiais pedagógicos, além de ser momento de descontração e 

coletividade. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Aprofundar e sistematizar de forma teórico-prático conhecimentos 

na área da ludicidade e da educação. 

2. Apresentar práticas pedagógicas na perspectiva lúdica por meio 

de jogos. 

3. Organizar, planejar e sistematizar oficinas pedagógicas lúdicas. 

 

ESTRATÉGIAS 

Às quartas-feiras acontece as coordenações coletivas, momento este que 

oportuniza a equipe pedagógica e professores a avaliarem os pontos positivos e negativos, 

além de propiciar reflexão e mudanças de práticas. Neste contexto, acontece a coletiva 

criativa, no qual separamos uma quarta-feira por bimestre para que o grupo de professores 

de cada etapa apresente estudos, oficinas, palestras entre outros com vistas a formação 

pedagógicas dos profissionais da IE. 
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PLANO DE AÇÃO  

As outras atividades serão construídas ao longo do ano de 2020. 

Objetivos

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1-3 

 

• Apresentar os projetos específicos que constam na Proposta 

Pedagógica da EC 55 de Ceilândia. 

• Discussão, reflexão e adaptações nos projetos para o ano de 

2020. 

EEAA 

SOE 

Gestão 

Data show 

Som 

 

Março 

1-3 

 
• Concepções avaliativas. 

Gestão 

Coordenação 

EEAA 

SOE 

Gestão 

Folha impressa Março 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação ocorrerá com a participação e interesse do púbico. 

 

REFERÊNCIAS 

PARO, V. H. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ed. Ática, 1997.   

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nova LDB. (Lei n.9.394/96). 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.  

_______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

adaptações curriculares. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1999.  

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. Secretaria de 

Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral, 2013.  

_______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Institui a Lei de Diretrizes e Bases 

 da  Educação  Nacional.  Disponível  em:  < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394>. Acesso em: 23 jul. 2016.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394
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Anexo “O” 

Estrutura de Projeto Integrador  

Interventivo 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: Interventivo 

Etapas: Ensino Fundamental séries iniciais Total de estudantes: -  

Áreas de conhecimento: Alfabetização, Letramento e Matemática  

Equipe responsável: Professores, equipes e gestores 

 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto foi vislumbrado após análise dos diagnósticos feitos na escola, por 
meio do teste da Psicogênese. Foram observadas algumas dificuldades entre os alunos do 
1º ao 5º ano nos eixos integradores – Alfabetização, Letramento e Matemática. Serão 
trabalhadas atividades com a participação de todos os alunos que apresentam deficiências 
no processo de ensino-aprendizagem, com métodos lúdicos para que o ensino se torne 
mais prazeroso e eficaz. Será mais um passo dado em prol do aluno, evitando que ele se 
desmotive e consiga vencer suas dificuldades de aprendizagem.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• ? Porque muitos de nossos alunos passam pelo pré-escolar e vão do 1º ao 5º ano 

sem muitas das vezes adquirir os requisitos básicos para cada etapa? 

• De que forma a leitura, a escrita e a produção de textos terá significado para os 
alunos 

• Como intervir no processo-ensino-aprendizagem para ajudar alunos com 
dificuldades? 
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OBJETIVOS 

GERAL 

Contribuir no processo de Alfabetização, Letramento e 

Matemática dos alunos através de atividades lúdicas, que cooperem 

para o avanço pedagógico. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Adquirir competências na leitura e escrita. 

2. Escrever ortograficamente correto. 

3. Saber interpretar vários tipos de textos. 

4. Vivenciar situações que envolvam estruturas lógico-matemático. 

5. Realizar contagens. 

6. Compreender e aplicar as 4 operações. 

 

CONTEÚDOS 

Língua Portuguesa 

• Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais. 

• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente a Narrativa em 

sua organização interna: conto popular, folclore, lendas, fábulas etc. 

• Bilhetes e convites - leitura e produção de acordo com o contexto.  

• Vocabulários – ampliação a partir da compreensão de significados contextualizados. 

• Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a estrutura e a 

apresentação de cada gênero.  

Matemática 

• Vivenciar situações que envolvam estruturas lógicos-matemáticas. 

• Elaborar situações contextualizadas para escrita numéricas. 

• Registro, leitura e escrita numérica de quantidades. 

• Realizar contagens. 

• Elaborar situações contextualizadas para comparação entre números, ordenação 

crescentes e decrescentes, antecessor e sucessor, maior que, igual que, menor que. 

• Interpretar, resolver e formular situações-problemas envolvendo as quatro operações. 
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ESTRATÉGIAS 

• Os alunos terão atendimentos individualizado e em grupo de forma contextualizada com 

atividades lúdicas para ajudar a compreender questões das quais apresenta dificuldade. 

• Os alunos poderão ser atendidos em horário contrário da Regência de Classe. 

• As atividades poderão ser desenvolvidas individualmente ou em grupo. O professor dará 

assistência e atenção de forma a contemplar a dificuldade trabalhada. 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será diagnostica e processual, para que o professor possa articular 

sua prática de acordo com as necessidades dos alunos com dificuldades. Serão observados 

os seguintes aspectos: participação, interesse, desempenho, engajamento e colaboração. 

 

REFERÊNCIAS 

PARO, V. H. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ed. Ática, 1997.   

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nova LDB. (Lei n.9.394/96). 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.  

_______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

adaptações curriculares. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1999.  

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. Secretaria de 

Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral, 2013.  
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Anexo “P” 

Estrutura de Projeto Integrador  

Reforço 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: Reforço 

Etapas: Todos os alunos que apresentar 

defasagem de aprendizagem. 

Total de estudantes:  

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Professores 

 

JUSTIFICATIVA 

Visando atender a necessidade de avanço na aprendizagem, devido à 

defasagem da mesma, a Escola classe de Ceilândia, apresenta o projeto Reforço. 

Este projeto objetiva trabalhar as dificuldades específicas de cada grupo, 

propondo uma ação direta a fim de facilitar ao aluno a transposição do nível psicogenético 

em que se encontra. Contemplando todos os alunos, participantes de grupos singulares, 

busca-se uma forma de atuação individualizada (no que se refere ao reforço escolar) e de 

forma contínua nas questões pertinentes as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• Como trabalhar as dificuldades de cada aluno? 

 



 
SEEDF/CREC/EC55 

 

3 
 
 

OBJETIVOS 

GERAL 

Trabalhar com os alunos em conformidade com o nível de 

conhecimento e de maturação da idade. Incentivar alunos com 

dificuldades na leitura, escrita e no raciocínio lógico a conhecer e 

desenvolver habilidades que aprimoram a aprendizagem. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Interagir com os alunos que apresentam o mesmo nível 

psicogenéticos. 

2. Conhecer e ampliar o vocabulário. 

3. Decodificar palavras em textos escritos.  

4. Compreender e interpretar textos orais, escritos e não verbais. 

5. Reconhecer letras, palavras e sílabas. 

6. Perceber a necessidade e o prazer de ler de acordo com as 

diferentes dimensões da leitura (contextual, intertextual e 

infratextual). 

 

ESTRATÉGIAS 

As atividades serão desenvolvidas uma vez por semana, tem como público alvo 

os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua, considerando a participação, interesse, desenvolvimento das 

atividades, observação diária do desempenho e o avanço na leitura, escrita e raciocínio 

lógico do aluno. 
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Estrutura de Projeto Integrador  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: “Semana do Uso Sustentável da Água”. 

Eixos integradores: “Alfabetização, Letramento e Ludicidade”. 

Etapas: Séries Iniciais Total de estudantes envolvidos: 

700 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Ciências e Conhecimentos Gerais. 

Equipe responsável: 

DIREÇÃO:  

➢ Leonardo Mauro de Jesus - Matrícula: 204917-1. 

➢ Lucirene de Moraes Souza – Matrícula: 200739-8. 

 

COORDENADORAS 

PROFESSORES SÉRIES INICIAIS 

➢ O envolvimento foi completo por parte da equipe pedagógica. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tema “Uso Sustentável da Água” propõe ajudar a toda a comunidade escolar a ter 
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uma visão ampla que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta d’agua.  O 

trabalho deverá ser desenvolvido visando proporcionar uma grande diversidade de 

experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as 

questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma 

atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 Diante do tema e das experiências já vividas pelos alunos no seu âmbito familiar, 

como podemos contribuir para a formação de cidadãos conscientes e aptos para decidirem 

e atuarem diante da realidade em que o mundo vem enfrentando com a poluição e a 

escassez de água? Para isso, é necessário que mais do que informações e conceitos, 

atitudes e formação de valores, que serão apreendidos na prática do dia-a-dia e no meio 

social. 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 
➢ Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais 

dos problemas que o Brasil vem enfrentado com a poluição e a 
falta de água. 

➢ Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada em poluída. 

➢ Levar os alunos a entenderem que o equilíbrio e o futuro do 
planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. 
 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Perceber as interferências negativas e positivas que o homem 
pode fazer na natureza, a partir de sua realidade social. 

2. Adotar por meio de atitudes cotidianas medidas de valorização da 
água, a partir de uma postura crítica. 

3. Criar oportunidade para os estudantes conhecerem o ambiente 
que vivem e se sentirem parte integrante desse;  

4. Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada, nem 
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poluída, etc. 

5. Introduzir temas pertinentes e atuais, como a escassez de 
recursos naturais. 

 

CONTEÚDOS 

 

LINGUA PORTUGUESA: 

1º, 2º e 3º ANOS 

• Entrevista, relatos de curiosidades e reportagens; 

• Descrição oral; 

• Roda de conversa; 

• Escuta, leitura e reconto oral; 

• Texto verbal e não verbal; 

• Ilustração de desenhos; 

• Produção textual; 

• Relatos orais; 

• Relatos espontâneos. 

• Recontos e reescrita. 

4º e 5º ANOS 

• Debates: espontâneo, temático, intencional e planejado; 
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• Entrevista; 

• Técnica de discussão em grupo; 

• Planejamento e produção de textos orais; 

• Relatos; 

• Textos: verbais, não verbais e multimodo; 

• Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual; 

• Reportagens; 

• Transcrição de diálogos; 

• Concordância nominal e verbal em situações contextuais. 

 

ARTE VISUAL 

1º, 2º e 3º ANOS 

• Desenho, pintura, colagem, escultura, modelagem e construções a partir de vivencias 
relacionadas a questões ambientais; 

• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais; 

• Exposições; 

• Leitura de imagens; 

• Espaços culturais. 

4º e 5º ANOS 

• Desenhos, pinturas, construções e esculturas temáticas; 
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• Desenho, pintura, colagem, escultura, modelagem e construções a partir de temas. 
Contextos, objetos e imagens; 

• Leitura de imagens; 

• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais. 

 

ARTE: MÚSICA 

1º, 2º e 3º ANOS 

• Canto individual, coletivo, conto coral, duplas, trios com e sem acompanhamento; 

• Variações rítmicas; 

• Montagem de espetáculos e apresentações. 

• Eventos para datas comemorativas, culminância de projetos, atividades artísticas 
culturais, dentre outros. 

• Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

4º e 5º ANOS 

• Canto individual, coletivo, conto coral, duplas, trios com e sem acompanhamento; 

• Variações rítmicas; 

• Análise da estrutura musical; 

• Participação com execução musical em espetáculos na escola; 

• Composição e processos de montagem de espetáculo. 

CIENCIAS DA NATUREZA 
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1º, 2º e 3º ANOS 

• Uso responsável dos materiais e modos de descarte; 

• Relação dos ambientes sujos com doenças; 

• Água como fluido essencial à vida; 

• Importância da água e da luz para o desenvolvimento das plantas; 

• Desiquilíbrio ambientais e seus impactos; 

 

4º e 5º ANOS 

• Transmissão e prevenção de doenças causadas por micro-organismos; 

• Equilíbrio ecológico.  

• Discutir e explicar os impactos da retirada da cobertura vegetal na conservação dos 
solos, dos cursos de água. 

• Reconhecer que a taxa de consumo dos recursos naturais está além da capacidade 
ambiental e humana de renovação desses recursos. 

• Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronogram

a 

 

01 ao 07 
➢ Conversar com as crianças sobre a importância da relação 

delas com a natureza. 

➢ Roda de conversa a respeito do tema: Uso sustentável da Água. 

➢ Confeccionar cartazes pelo professor para confecção do mural 

central da escola. 

coordenadoras 

professoras 

Folhas/pinceis/ 

lápis diversos/ 

papeis/diversos, 

filme/canções. 

março 

01 ao 07 ➢  Trabalhar o tema: “Uso consciente da água”- com atividades de 

rodinha, textos, contação de histórias, desenhos, produção de 

cartazes. 

coordenadoras  

professoras 

Folhas/pinceis/ 
lápis/diversos/ 
livros 

março 

01 ao 07 ➢ Vídeos informativos e lúdico, relacionados com o tema: Uso 

consciente da água- hábito de consumo, caça vazamentos, 

sistema de esgotamento sanitário. 

➢  Vídeo da Turma da Mônica: Como economizar água.  

Direção  

coordenadoras  

professoras 

Desenhos/livros

/CD/folha. 

março 
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01 ao 07 ➢ Contação de história pelas coordenadoras e orientadora 
educacional. 

➢ Visitação ao ônibus da CAESB, que será estacionado na 
escola. 

coordenadoras  

professoras 

 
março 

01 ao 07 ➢ Culminância da semana: 

➢ Apresentação musical de todos os alunos da escola, no palco 

da escola. 

➢ Exposição dos materiais confeccionados durante a semana. 

coordenadoras 

professoras 

 
março 
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação deste projeto será realizada em duas etapas:  

No primeiro momento, a avaliação será realizada pelas professoras regentes, baseada nas 

observações quanto ao desenvolvimento individual dos alunos em cada ação do projeto, por 

meio de registros pessoais sobre:  

✓ A participação dos alunos na visitação ao ônibus da CAESB;  

✓ O desenvolvimento da oralidade durante o reconto d filme e na roda de 

conversa (debate);  

✓ Participação na construção dos murais das atividades das crianças;  

✓ O desenvolvimento do desenho sobre a “Acriança na Natureza;  

✓ A participação na construção e na apresentação dos trabalhos sobre o tema.  

No segundo momento, o grupo de professoras farão uma avaliação coletiva juntamente com 

a coordenação local, sobre os pontos positivos e negativos observados durante a execução 

do projeto, expondo assim os resultados alcançados por cada uma das turmas. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996. _______. Lei 

Federal nº 13.257 de 08 de março de 2016.  

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação  

- SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. BrasíliaDF, 

2014.  

CAPRA F. et al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo 
sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006. COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 
O DESENVOLVIMENTO. Relatório Brundtland, 1987. CORNELL, Joseph. A alegria de 
aprender com a natureza: atividades ao ar livre para todas as idades. São Paulo: 
Melhoramentos, 1997. 

IPA BRASIL. O Direito de Brincar de todas as crianças. Disponível em: . Acesso em: 24 de 
Maio. 2017. KINNEY, L.; WHARTON, P. Tornando visível a aprendizagem das crianças. 
Porto Alegre: Artmed, 2009. KISHIMOTO, Tizuko  
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Morchida. Brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil. In: Anais do I Seminário 
Nacional: Currículo em Movimento, perspectivas atuais. Belo Horizonte, 2010. 

BRASIL. Constituíção: República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90, de 13 de julho de 1990. 

BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado da Criança. Plano 
Distrital pela Primeira Infância. Brasília/DF, 2013. 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO. Relatório 
Brundtland, 1987. 

CORNELL, Joseph. A alegria de aprender com a natureza: atividades ao ar livre para todas 
as idades. São Paulo: Melhoramentos, 1997. 
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Estrutura de Projeto Integrador 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 55 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: “Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF”. 

Eixos integradores: “Alfabetização, Letramento e Ludicidade”. 

Etapas:  3º, 4º e 5º anos Total de estudantes 

envolvidos:300 

Áreas de conhecimento: Linguagens, Ciências naturais e humanas. 

Equipe responsável: 

DIREÇÃO:  

➢ Leonardo Mauro de Jesus - Matrícula: 204917-1. 

➢ Lucirene de Moraes Souza – Matrícula: 200739-8. 

 

Executores: coordenadoras e professores séries iniciais. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A missão da escola é ser formadora e educadora, dessa forma faz-se necessário, 

portanto, uma educação preventiva e a conscientização de todos: alunos, pais, professores, 

enfim, toda a comunidade escolar, sobre os efeitos e consequências maléficas causadas por 

essas substâncias à vida humana em todos os seus aspectos físico, psíquico e social. O 

projeto visa a luta pela valorização da vida como um bem social a serviço da construção de 
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uma sociedade mais digna e justa. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O uso e abuso de drogas representa uma questão social complexa, por esse motivo é 

preocupante para as Instituições de Ensino, principalmente as escolas de ensino 

fundamental, públicas e/ou privadas o uso de drogas por seus alunos, fazendo-se 

necessário uma vigilância constante, assim como informação, orientação e prevenção 

quanto aos prejuízos que as drogas podem trazer para seus usuários. 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

 

Valorização da vida como um bem social a serviço da construção 
de uma sociedade mais digna e fraterna. 

  

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

• Sensibilizar os professores para a abordagem da questão. 

• Facilitar às famílias a conversação com as crianças e com 

os jovens. 

• Desenvolver a espontaneidade e a auto-estima dos alunos 

para facilitar a comunicação com os pais, não só de modo 

geral, mas em especial sobre a questão das drogas. 

• Mobilização da opinião pública escolar, mediante 

campanhas de alerta. 

• Tratar a difusão dos conhecimentos sobre drogas. 
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CONTEÚDOS 

 

• Pesquisas e relatórios sobre os assuntos estudados. 

• Confecção de murais com base nas pesquisas feitas, contendo informações sobre os 

diversos tipos de drogas, seus efeitos e consequências maléficas à vida. 

• Palestras com questionamentos com profissionais da Polícia Militar. 

• Criação e apresentação de peças teatrais. 

• Cinema - Filmes que abordem o narcotráfico - O tráfico de drogas. 

• Vídeos. 

• Entrevistas com ex-viciados. 

• Depoimentos de ex-viciados. 

 

AVALIAÇÃO  

  

 A avaliação será a partir da participação de cada aluno nas atividades propostas. 

 

 

REFERÊNCIAS 

Drogas nas escolas: versão resumida/ Miriam Abramovay, Mary Garcia Castro. – Brasília: 

UNESCO, Rede Pitágoras, 2005. 
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Anexo “Q” 

Estrutura de Projeto Integrador  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 55 de Ceilândia 

Título do Projeto: Plano de Ação Serviço Especializado De Apoio À Aprendizagem 

Etapas: Todas 
Total de estudantes envolvidos: De acordo com a demanda durante o 
ano letivo 

Áreas de conhecimento: De acordo com a necessidade do estudante atendido 

Equipe responsável: Serviço Especializado De Apoio À Aprendizagem 

 

JUSTIFICATIVA 

Por um longo tempo, consideramos que os problemas de aprendizagem eram 

aqueles de fundo biológico, desconsiderando os fatores afetivos, sociais, culturais, que 

sabemos interferem na aprendizagem. Por apresentar dificuldade de aprendizagem não 

vinculadas a uma causa orgânica específica, alunos com dificuldades cognitivas, 

psicomotoras e de comportamento são frequentemente negligenciados ou mesmo excluídos 

dos apoios escolares. Hoje, no Distrito Federal, existem programas para o atendimento aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem da Rede Pública de Ensino. Isto foi possível 

depois de muitas mudanças ocorridas em seu processo. Atualmente, a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, composta por pedagogos e psicólogos é 

caracterizada como um serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, que 

promove ações preventivas, institucionais e interventivas nas Instituições de Ensino, visando 

o desenvolvimento dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, com ou sem 

necessidades educacionais especiais, favorecendo o desempenho escolar desses alunos, 

visando à concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino 

aprendizagem através de intervenções avaliativas, preventivas e 

institucionais das queixas escolares, visando uma cultura de sucesso 
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escolar. 

ESPECÍFICOS 

1. Sensibilizar as famílias para maior participação no processo 

educacional dos estudantes; 

2. Contribuir com a formação continuada do corpo docente da 

Instituição Educacional; 

3. Promover ações interventivas através do Procedimento de 

Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares (PAIQUE); 

4. Orientar professores como trabalhar o aluno atendido no SEAA; 

5. Acompanhar o processo de aprendizagem do aluno em diversos 

contextos (sala de aula, escola, família etc); 

6. Oportunizar pais, alunos e todos envolvidos no processo 

educativo a participar de grupos de vivência, debates e oficinas; 

7. Articular ações com os profissionais do SOE e da Sala de 

Recursos, quando se tratar dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. 

 

AVALIAÇÃO  
1. Mapeamento Institucional; 

2. Preenchimento da ficha perfil por turma; 

3. Observação no contexto escolar; 

4. Assessoria ao trabalho coletivo dos professores; 

5. Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem; 

6. Análise de documentação no dossiê do aluno; 

7. Análise e leitura de documentos relacionados ao SEAA; 

8. Executar o Procedimento de Avaliação das Queixas Escolares – PAIQUE 
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Equipe de Apoio SOE, EEAA 

 

CRE: CEILÂNDIA 

Unidade Escolar:        ESCOLA CLASSE 55                                                                                  Telefone: 39016863 

Psicólogo responsável:     IRACEMA DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA                                  Matrícula SEEDF: 292672                   
CRP: 01/15362 
 

E-mail:        iracema1965@yahoo.com.br                                                                                       Celular: 985369581 
 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO/VESPERTINO 
 

Pedagogo responsável:       FRANÇOISE BERNARDES DA SILVA                                              Matrícula SEEDF:   30.666-5                    
 

E-mail:       francoise.bernardes@edu.se.df.gov.br                                                                       Celular: 991136121 
 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO/VESPERTINO 
 

Orientador (a) Educacional:     SILVIA DE ATAÍDES FELIX SILVA                                                  Matrícula SEEDF: 0212904-

3 

E-mail:          silvia.felix@edu.se.df.gov.br                                                                                        Celular: 993232183 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO/VESPERTINO 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO – 2020 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

A Escola Classe 55 de Ceilândia foi inaugurada em 12/10/1986. Está localizada na QNO 20, Conjunto C, Área Especial, 

Expansão do Setor “O”.  Funciona nos turnos matutino e vespertino, atendendo alunos da Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano).   Atualmente estão matriculados 721 alunos, sendo 215 (Educação Infantil), 467 (Ensino Fundamental) e 

39 (Ensino Especial).  Estão distribuídos em 37 turmas (18 no matutino/19 no vespertino). O corpo docente é composto por 

professores, sendo a maioria efetivos , nível superior completo e entre 5 e 25 anos de trabalho. A equipe gestora é composta por 

diretor, vice-diretora, assistente pedagógica e chefe de secretária. Compõem os Serviços de Apoio: Serviço de Orientação 

Educacional- SOE e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA (Pedagoga e Psicóloga). Atualmente não conta com o 

Atendimento Educacional Especializado- AEE. 
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1- 

Mapeamento 

Institucional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta1: 

Estratégia 1.21- 

Promover a 

igualdade de 

oportunidades 

educacionais 

entre as crianças 

de diferentes 

classes sociais, 

territórios 

geográficos e 

etnias, 

expandindo o 

acesso aos bens 

culturais 

 

 

 

Atender aos 

desafios de 

conhecer o 

campo de 

atuação e fazer 

da comunidade 

escolar 

pertencentes a 

mesma, 

buscando seus 

direitos e 

cumprindo seus 

deveres para o 

bom andamento 

das atividades 

escolares. 

 

 

 

Entrevista com a 

equipe diretiva e 

professores; 

Análise 

documental da 

I.E; 

Estudo dos 

documentos 

oficiais da SEDF. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário 

criado a partir 

da OP do 

EEAA. Direção 

e Professores 

registrarão sua 

visão a cerca 

da escola, 

ressaltando 

suas 

concepções de 

ensino e 

metodologias 

utilizadas em 

suas aulas. 
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2- Assessoria 

ao Trabalho 

Coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 2:  

Estratégia 2.12- 

Criar 

mecanismos 

para o 

acompanhament

o individualizado 

dos alunos do 

ensino 

fundamental, 

atentando para 

as 

especificidades 

do estudante de 

forma a garantir 

 

 

 

 

Facilitar e 

incentivar a 

construção de 

estratégia e/ou 

alternativas de 

ensino, de forma 

a superar os 

obstáculos na 

aquisição do 

conhecimento dos 

estudantes com 

dificuldades de 

aprendizagem, e 

com 

necessidades 

 

 

Participações em 

reuniões 

pedagógicas. 

Acompanhament

o ao trabalho 

desenvolvido nas 

coordenações 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoga/SOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAA/SOE 

 

          Todo ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODO ANO 
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a qualidade do 

atendimento. 

 

 

Estratégia 2.14- 

Reorganizar, por 

meio de amplo 

debate com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação 

 

 

educacionais 

especiais, 

visando à 

melhoria na 

qualidade do 

ensino e o 

sucesso escolar. 

 

Adequar os 

recursos 

utilizados para 

sua formação ao 

conteúdo dado, 

considerando as 

potencialidades 

do aluno. 

Promover a 

consolidação de 

uma cultura de 

Incentivar o 

trabalho em 

equipe para a 

diminuição das 

queixas 

escolares e 

prevenção ao 

fracasso escolar. 

 

Participações no 

Conselho de 

Classe. 

 

Mapeamento das 

turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

LETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Maio 

 

 

Os professores 

suas 

considerações 

em instrumento 

elaborado para 

verificar: 

relevância do 

conteúdo de 

formação, 

estratégia 

utilizada, 

organização do 

espaço/tempo, 

material de 

apoio 

disponibilizado. 
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3- 

Acompanhame

nto do 

Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

 

 

Estratégia 2.23- 

Promover ações 

de prevenção e 

enfrentamento a 

medicalização 

indevida da 

educação e da 

sociedade, 

buscando 

entender e 

intervir em 

diferentes fatores 

sociais, políticos, 

econômicos, 

pedagógicos e 

psicológicos que 

sucesso escolar. 

 

 

 

 

Conscientizar a 

comunidade 

escolar quanto ao 

uso 

indiscriminado de 

medicamentos  

 

 

Prevenção ao 

stress e as 

doenças 

psíquicas 

relacionadas ao 

Palestra 

 

 

 

Palestra 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar estudos 

sobre as 

concepções do 

 

 

 

 

 

 

 

SEAA/SOE 

 

 

 

 

 

 

 

Março a 

Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro a 

Dezembro. 

 

 

 

 

Feedback dos 

envolvidos no 

processo 

ensino 

aprendizagem; 
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impliquem 

sofrimento de 

estudantes e 

profissionais  da 

educação. 

 

 

Meta4. 

Estratégia 4.6 

Ampliar  a 

formação 

continuada dos 

profissionais das 

escolas 

regulares do DF, 

nas diferentes 

áreas de 

atendimento aos 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

Contribuir para a 

ressignificação da 

práxis pedagógica 

do professor com 

vistas às 

aprendizagens. 

 

 

 

 

 

desenvolvimento 

e aprendizagem  

nas coletivas 

 

Assessoramento 

a gestão no 

Conselho Classe. 

 

 

 

 

 

 

Sistematização 

do PAIQUE 

 

 

 

 

 

 

SEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro a 

Dezembro. 

Registro em ata 

e/ou formulário 

próprio. 
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estudantes com 

deficiência, 

transtorno global 

do 

desenvolvimento 

e altas 

habilidades ou 

superdotações. 

 

 

 

Meta 5 

Estratégia 5.6 

Estimular as 

unidades 

escolares à 

criação de seus 

respectivos 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

intervenções junto 

ao estudante 

individualmente 

ou em grupo. 

 

Contribuir para a 

análise das 

rupturas e para 

reformulação do 

processo de 

ensino e 

aprendizagem. 

 

 

Devolutivas 

junto ao 

trabalho 

docente, equipe 

gestora, bem 

como 

Coordenação 

Intermediária 
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instrumentos de 

avaliação 

acompanhament

o, considerando 

o sentido 

formativo da 

avaliação 

implementando 

estratégias 

pedagógicas 

para alfabetizar 

todos os alunos 

e alunas até o 

final do terceiro 

ano de Ensino 

Fundamental. 
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AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (SEAA – SOE) - 2022 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Conhecer e caracterizar a 

clientela atendida pela 

escola. 

 

 

Sensibilizar a 

comunidade escolar com 

vistas ao respeito as 

diferenças  

 

 

 

Estimular uma cultura de 

Mapeamento das turmas; 

 

 

Semana Distrital de 

conscientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva ao alunos com 

Necessidades 

Educacionais Especiais 

(Lei Distrital 

nº5.714/2016) 

 

Participação nos 

Pedagoga/SOE 

 

 

Pedagoga/SOE 

 

 

 

 

 

EEAA/SOE 

 

Março/Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ano letivo 

Instrumento próprio dos 

serviços. 

 

 

Registro em ata. 

 

 

 

 

Registro em ata. 
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paz, prevenindo as 

ocasiões de práticas de 

Bullyng. 

 

Buscar maior interação 

escola x família 

Conselhos de Classe 

 

 

 

Palestras 

 

 

 

 

EEAA/SOE 

 

 

 

 

 
 
 
DATA: 12/04/2020 
 

________________________________________ 
Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s) 

Assinatura com carimbo 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

________________ 
_____________________ 

Psicóloga Responsável/matrícula 
Assinatura com carimbo/CRP 
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________________________________________  

Orientador (a)Educacional Responsável 
Matrícula/ Assinatura com carimbo 
 
 

______________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 
 
 
 


