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APRESENTAÇÃO 

A Escola Classe 62, representada pelos diversos segmentos da comunidade escolar, 

no intuito de oferecer uma educação de qualidade  a todos  os  alunos, desta Instituição  Educacional, 

de acordo com  o Projeto Político  Pedagógico Professor Carlos Mota,  da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, e as concepções de Educação Básica  e gestão democrática, inscritas na  LDB,   

defende os princípios norteadores  Sustentabilidade Humana, Diversidade e Cidadania, como 

concepção e eixo central da ação pedagógica,  descrita nesta Prosposta Pedagógica, no qual a 

organização escolar pressupõe, do ponto de vista filosófico,  a construção de uma  educação integral.  

  Optamos pelo exercício desses princípios onde as  diretrizes curriculares  o currículo 

em movimento, os mine projetos pedagógicos, por meio de uma prática pedagógica  adequada, 

interdisciplinar, contextualizada,  que valoriza as  diversas formas de manifestação cultural, a 

preparação para o exercício da  cidadania,    à construção da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico, com foco nos resultados; que Possibilitem uma aprendizagem significativa, estruturada 

sobre o desenvolvimento da pessoa humana, o fortalecimento dos laços de solidariedade e de 

tolerância recíproca, a formação de valores,  a formação ética vinculada  a educação para a  vida,  

ao  mundo do trabalho e à prática social,  relacionando sempre  a teoria à prática.    

  Nesta proposta constam ações coletivas a serem coordenadas e executadas, durante 

os anos de 2020 e 2021 pela Diretora, Vice-Diretora,  Supervisora Pedagógica, Secretária Escolar, 

Professores, Equipe de Apoio à Aprendizagem,  as Coordenadoras,   os Professores e  demais 

funcionários educadores lotados na nossa escola, de acordo com as suas funções, e  conforme Plano 

de Ação.  Após esse  período   a mesma  poderá ser avaliada e se for  necessário   reestruturada, ou   

sejam feitos  ajustes. 

Temos consciência das necessidades que a escola apresenta, bem como de alguns 

ajustes ou implementação que precisamos  providenciar em parceria com os  órgãos  competentes. 

Para que, então, toda a comunidade escolar  tenha   melhores  condições  de trabalho,  ampla 

participação, e  num esforço coletivo possam decidir sobre quais  ações  nortearão todo o processo 

educativo, na  perspectiva  de uma  educação de qualidade, que aconteça num ambiente físico, 

administrativo,  pedagógico adequado e favorável  à  aprendizagem  dos alunos. 

Esta proposta foi elaborada de forma coletiva, com a criação de grupos de trabalho. 

Apresentamos como missão oportunizar aos alunos uma  educação integral. Educar pessoas que 

sejam capazes de pensar, aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a 

ser autônomo, ter confiança em si mesmos, transformar a realidade, saber avaliar-se e sobretudo  

ao final de cada ano letivo  demonstrar  sucesso na aprendizagem. O histórico da instituição foi 
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elaborado ouvindo relatos de funcionários que já trabalham aqui desde sua inauguração, em 

pesquisa a documentos e com base nas propostas anteriores a esta. Ao diagnosticar a realidade da 

escola, tivemos uma visão de tudo que precisa ser melhorado, aprimorado na Instituição para, a 

partir daí, traçarmos objetivos e metas a serem alcançadas. Por fim, apresentamos os projetos a 

serem desenvolvidos ao longo do ano letivo que contribuirão na construção de uma aprendizagem 

significativa. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1-MISSÃO 

 A Escola classe 62 de Ceilândia, tem como propósito principal oportunizar aos alunos  uma  

educação integral. Educar pessoas que sejam capazes de pensar, aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender a conviver, aprender a ser autônomo, ter confiança em si mesmos, transformar a 

realidade, saber avaliar-se e, sobretudo ao final de cada ano letivo  demonstrar  sucesso na 

aprendizagem. 

 

2-BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 A Escola Classe 62 foi inaugurada  no dia  17 de agosto de 1991, pelo  então 

Governador  Joaquim Roriz e pela Secretária de  Educação  Eurides Brito.Foi criada pelo Ato 3708, 

de 11/03/1992, regularizada pela Portaria 51, de 25/06/1993 e posteriormente recredenciada pela 

Portaria nº 03, de 02/01/2004. Localizada em área urbana, na QNQ 01 – Área Especial – Setor “Q” , 

Ceilândia – DF, foi construída provisoriamente com placas de cimento e sem estruturas básicas 

como muro, quadra de esporte, parquinho e com as dependências físicas insuficientes para atender 

a demanda de alunos. 

 Foi instituída inicialmente com  o propósito de  atender às reivindicações dos  

moradores do Setor  “Q”,   os quais  tinham os seus  filhos estudando no chamado  “turno da fome”, 

onde havia apenas 02 horas de aula, por  turma, em cada  dia letivo.  Dessa forma, em cada  turno  

eram atendidas duas turmas na mesma sala de aula. 

 A Escola Classe 62 de Ceilândia, é uma escola pública que busca uma educação 

integral, levando-se em consideração as características individuais de cada educando em sua  

primando  pela  ética e  consciência nos aspectos cognitivo, físico e afetivo. Tem como lema na sua 

bandeira “UMA CONVIVÊNCIA COM AMOR”, pois entendemos que o saber conviver  é um dos 

pilares da educação que contribui para a formação do caráter e também para as aprendizagens. Esse 

princípio também é encontrado na letra do Hino da nossa escola, escrito pela professora Iolanda e 

musicalizada pelo professor Humberto. 

Desde a sua inauguração a escola foi dirigida por 05 ( cinco) diretores:  a pPrimeira 

diretora foi a Professora Maria de  Fátima Braga Silva, Matricula 65.710-7, n o período  1991   ; a  

2ª  Professora Vera  Lúcia  Moreira , Matricula 65.203-2,   no período de  15 de Abril de  1992  a  
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15 de Setembro  de 1992, (5  meses);   a 3ª Professora  Maria da Abadia  B. Bravo,  no período  1993 

a 1994; Professora  Lucilene Costa  e Silva , Matrícula 41.305-4, no período  1995; de 1996 a 2016 

pela Professora Helena Alves Bento, no período de 2017 a 2019 tivemos o professor Ely Pinto 

Rabelo e professora Cláudia Lopes Cançado Paranhos, e atualmente a diretora Valerya Michely 

Parra de Araújo Melo e a professora Sandra Alves Ferreira. 

 Ao longo desses  anos  atendeu a  várias modalidades de ensino, que se apresentaram 

com várias  nomenclaturas, tais como: CBA INICIANDO, CBA  CONTINUANDO, CBA 

CONCLUINDO, CLASSE DE ENSINO ESPECIAL, Ensino Fundamental 1ª Série, 2ª Série, 3ª 

Série, 4ª Série, 5ª Série e 6ª Série; Classe de Alfabetização 1,  e Classe de Alfabetização 2; 

Reintegração Alfabetização; REINTEGRAÇÃO 1 e   REINTEGRAÇÃO 2; Fase Preparatória de 

Alfabetização (Pré-Escolar); Período  Único de Alfabetização (P.U.A.); Aceleração;  Classe de 

Aceleração (Alfabetização), Classe de Aceleração (1ª a 4ª Série; Pré-Escolar (Quanto Mais Cedo 

Melhor). 

Em 2005 foi implantado o Bloco Inicial de Alfabetização, começando por Ceilândia, 

e a nossa escola naquele ano atendeu  o BIA I, BIA II, e BIA III.  No final daquele ano esta 

Instituição de Ensino deixou de atender  as séries  finais (5ª e 6ª Séries) do Ensino Fundamental. 

A Escola Classe 62 de Ceilândia, sempre abriu as suas portas nos finais de semana 

para a comunidade, disponibilizando o uso   da quadra de esportes para treino de  grupos    de 

capoeira, esporte da comunidade, eventos religiosos,  sociais, casamentos, aniversários, palestras e 

outros. Em 2006, no mês de Julho, teve início o Projeto do  MEC,  Escola Aberta,  nos finais de 

semana,   com várias oficinas envolvendo  lazer, esportes e cultura. A escola destacou-se no trabalho 

realizado, sendo considerada pela representante do MEC como a melhor escola aberta naquela 

ocasião.     

  O Coral Infanto Juvenil da Escola Classe 62 foi criado em 1993, com o objetivo de 

ajudar os alunos a melhorar a disciplina, auto estima, socialização e concentração. Ao longo dos  23 

(vinte e três) anos destacou-se em apresentações internas e externas, ganhando repercussão até 

mesmo na mídia. 

 Nos meses de Março e Abril de 2010, participou do musical Língua Mãe, que reuniu 

120 crianças ( 60 do Brasil, sendo todos representantes da E. C. 62,  30 de Angola, da cidade de 

Luanda,  e 30 crianças  de Portugal, da Cidade do Porto),  sob a regência do músico Naná 

Vasconcelos e Maestro  Gil Jardim, acompanhados da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional,  

culminando  num belíssimo  musical no dia 20/04/2010, na sala Villa Lobos, do Teatro Nacional. 
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3- MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

A Escola Classe 62 de Ceilândia foi inaugurada em agosto de 1991, atualmente possui 622 

alunos regularmente matriculados e distribuídos em 15 salas totalizando 30 turmas atendidas nos 

turnos matutino e vespertino, destas 02 são de Classe Especial, atendendo o nível fundamental I (1º 

ao 5º anos). Os estudantes se encontram na faixa etária de 06 a 12 anos. Temos a seguinte 

organização das turmas: 

- 02 turmas de Classe Especial (TEA); 

- 02 turmas do 1º período da educação infantil; 

- 02 turmas do 2º período da educação infantil; 

- 03 turmas de 1º ano; 

- 04 turmas de 2º ano; 

- 06 turmas de 3º ano; 

- 06 turmas de 4º ano; 

- 05 turmas de 5º ano. 

A instituição possui os Serviços de Apoio da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

(EEAA), o Atendimento Educacional Especializado (AEE/Sala de Recursos) e Serviço de 

Orientação Educacional (SOE). Estes apresentam o propósito de adequar e inserir os estudantes na 

perspectiva de uma educação inclusiva, com a finalidade de valorizar aspectos de seu 

desenvolvimento e potencializar as aprendizagens no âmbito acadêmico e cultural, promovendo 

ações baseadas em levantamentos de dados, observações, discussões, planejamento e intervenções 

conjuntas de toda Equipe Diretiva, Coordenação Pedagógica, Serviços de Apoio e corpo Docente 

para auxiliar nas demandas emergentes e obter o bom andamento das ações cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-Contexto Educacional 
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Situada na periferia da Ceilândia Norte, a Escola Classe 62, hoje atende à 622 alunos, 

nos turnos matutino e vespertino, sendo 15 turmas em cada turno.  

TURMAS 2020  

MATUTINO VESPERTINO 

 

SALA 

 

TURMA 

 

Al 

 

PROFESSOR(A) 

 

SALA 

 

TURMA 

 

Al 

 

PROFESSOR(A) 

 

01 

 

3º D 

 

15 

 

CLAUDIA 

 

01 

 

1º B 

 

15 

 

GEOVANA 

 

02 

 

1º A 

 

28 

 

PERLA 

 

02 

 

2º C 

 

15 

 

ELVIRA 

 

03 

  

2º PER A 

 

28 

 

ADRIANA 

 

03 

 

2º PER B 

 

28 

 

LUCIENE 

 

04 

 

1ºPER A 

 

16 

 

GLÓRIA 

 

04 

 

1º PER B 

 

26 

 

SHIRLEY 

 

05 

 

2º B 

 

28 

 

LUCIANA 

 

05 

 

1º C 

 

28 

 

LUANA 

 

06 

 

3º A 

 

30 

 

RAQUEL LUIZA 

 

06 

 

3º E 

 

20 

 

ELVIRA 

 

07 

 

3º B 

 

20 

 

ILZA 

 

07 

 

2º D 

 

22 

 

NAYARA 

 

08 

 

3º C 

 

21 

 

LUIZA 

 

08 

 

3º F 

 

21 

(GISELE) 

 LUZINETE 

 

09 

 

2º A 

 

28 

 

CLEONICE 

 

09 

 

4º D 

 

17 

 

CIBELY 

 

10 

 

4º A 

 

30 

 

ANDRÉIA 

 

10 

 

4º F 

 

18 

 

SUETÂNIA  

 

11 

 

4º B 

 

22 

 

RAQUEL 

 

11 

 

4º E 

 

33 

 

JOZÍRIA 

 

12 

 

4º C 

 

18 

 

IDENÊ 

 

12 

 

5º C 

 

24 

 

RENATA 

 

13 

 

5º A 

 

20 

 

CLÉSIO 

 

13 

 

5º D 

 

18 

 

MARINA  

 

14 

 

5º B 

 

36 

 

ELY 

 

14 

 

5º E 

 

36 

 

TIAGO  

 

15 

Classe 

EspeciaL 

 

02 

 

LÚCIA 

 

15 

Classe 

Especial 

 

02 

 

VERA LÚCIA 

 

O perfil sócio econômico da comunidade atendida é constituído de famílias de classe 

baixa e média, a maioria moradores do próprio setor, porém, atendemos também muitas crianças do 

setor Sol Nascente e da Expansão do Setor O. 

Muitas crianças são criadas por um só genitor, pelos avós ou outro membro da 

família. Temos alguns relatos de famílias muito carentes e com vulnerabilidade social. 

Em 2016 foi aplicado um questionário onde se apurou que a maioria da comunidade 

escolar é composta por católicos e evangélicos. 
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3.2-Perfil dos Profissionais da educação 

Para atender toda esta demanda contamos com 71 (setenta e uma) pessoas, 

distribuídas  nas  seguinte funções: - 41 (quarenta ) Professores  (sendo 29 efetivos e  12   contratos 

temporários),  exercendo suas funções em várias  áreas, quais sejam:   Diretor ( Valerya Michely 

Parra de Araújo Melo) ;  Vice-Diretora (Sandra Alves Ferreira)  01 professora pedagoga ( Tereza 

Neuma Reinaldo Moura ); 02 Professoras Orientadoras Educacional ( Eudna Pereira da Silva e 

Rebeca Carvalho de Melo Braz); nenhuma professora da sala de recursos. O grupo de professores 

em sua totalidade possui formação superior e a grande maioria possui alguma especialização. 

Na secretaria contamos com o efetivo de 4 profissionais assim distribuídos: Chefe de 

secretaria (Neide de Almeida de Jesus Marques) e 01 assistente (Maria Madalena Soares Freire) e 

uma professora com restrição de função (Joelma Barbosa de Oliveira Fernandes). 

Na sala de leitura contamos com 2 professoras readaptadas (Andrea Pires 

Yamaguchi, Cristiane Alves da Silva. 

Na sala de informática contamos com a profissional Marcia Maria de  Araújo Lopes 

O quadro dos Auxiliares de Educação é composto com 07 funcionários. Porém, 01 

Auxiliar de Educação é readaptada: Ana Pereira Maia (como Apoio a Direção). Há ainda a auxiliar 

de educação Marinalva Sousa Albuquerque Morais com restrição de função. Também contamos 

com o funcionário cedido do SLU (Hermes José da Silva) na função de serviços gerais. 

 Dispomos de 3 merendeiras terceirizadas da empresa Confere: Marcilene Francisca 

Bezerra, Vânia Souza Alves Costa, Simone da Costa Silva. 

Contamos com 04 Vigilantes terceirizados, sendo 2 que revezam no turno diurno e 2 

que revezam no noturno: Everton Viana Dias e Elves Weik de Menezes, Derli Joaquim de Souza, 

Alex Wilson Silveiro de J. Pereira. 

Há também 02 monitores efetivos (Marton Luis Silva Pereira e Valdelio Gomes 

Lacerda), que acompanham crianças com necessidades educacionais especiais, e 09 Educadores 

Sociais Voluntários, com a mesma função. 

3.3-Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar  

A escola atende crianças na faixa etária entre 6 a 14 anos, do 1º ao 5º ano. Em sua 

maioria são oriundos da comunidade próxima, do Setor Habitacional Sol Nascente e Expansão 

do Setor O. Segundo os indicadores sociais esta clientela se encaixa em uma das regiões de 
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maior vulnerabilidade social de Ceilândia. Grande parte das famílias é assistida por programas 

sociais e tem na escola a única expectativa de acesso a lazer e cultura. 

 

3.4-Infraestrutura 

O espaço físico é constituído de 5 Blocos, sendo o Bloco 1, onde encontramos a 

secretaria, a sala de coordenação  pedagógica, a sala de informática,  a sala de leitura, a sala de 

recursos, a orientação educacional e apoio pedagógico . No bloco 02 encontramos a Direção, os 

banheiros dos professores, salas de 01 a 04 e sala 15, no bloco 3, salas de 05 a 09 e o bloco 04 salas 

de 10 a 14. Há ainda o bloco composto pela cantina, 02 depósitos (dos gêneros alimentícios e 

depósito de materiais pedagógicos); os banheiros dos alunos, o banheiro adaptado PNE e o banheiro 

dos servidores. A sala dos servidores e o depósito de limpeza foram construídos com recursos das 

festas juninas e doações. A escola está passando pelo processo de revitalização do espaço da entrada 

com um jardim e área verde. A horta escolar também está sendo revitalizada e servirá de apoio para 

os alunos como um espaço para eles utilizarem de forma a complementar as atividades pedagógicas.  

A escola dispõe de uma quadra de esportes que necessita de alguns reparos e de 

cobertura.  

  A comunidade escolar atendida não dispõe de muitos recursos financeiros para 

proporcionar momentos de lazer e cultura aos filhos, no entanto a escola tem tido um olhar 

diferenciado para essas questões. O laboratório de informática está sendo reativado  para que os  

professores possam utilizá-lo como uma ferramenta pedagógica a mais com seus alunos. A sala de 

leitura foi revitalizada e atende as crianças com o projeto de leitura “Quer se divertir pra valer? É 

só começar a ler”. O espaço é destinado a despertar o gosto das crianças pela leitura,  podendo fazer 

empréstimos dos livros e levá-los para casa, bem como desfrutar do espaço no horário da regência,  

sob orientação do professor.  

 

3.5–Indicadores de Desempenho  

 

a) Indicadores Internos  

Em 2013 o percentual de aprovação foi de 94%, 6% de reprovação e 0% de abandono, 

conforme demonstra o quadro abaixo: 
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RENDIMENTO ESCOLAR - 2013 

Série Total de 

alunos 

Aprovados % Reprovados % Abandono 

1º ANO 103 103 100% 0 0% 0 

2º ANO 124 120 96,77% 4 3,23% 0 

3º ANO 152 120 78,95% 32 21,05% 0 

4º ANO 143 143 100% 0 0% 0 

5º ANO 117 115 98,30% 2 1,70% 0 

TOTAL 639 601 94% 38 6% 0 

 

  No ano de 2014, houve 93,87% de aprovação e 6,13 % de reprovação, sendo que o 

maior índice destes ocorreu no 3º Ano. Não houve nenhum abandono, conforme quadro abaixo: 

RENDIMENTO ESCOLAR – 2014 

Série/ano Total de 

alunos 

Aprovados % Reprovados % Abandono 

1º ANO 118 116 98,30% 2 1,70% 0 

2º ANO 114 113 99,12% 1 0,88% 0 

3º ANO 144 115 79,9% 29 20,1% 0 

4º ANO 130 130 100% 0 0% 0 

5º ANO 130 123 94,60% 7 5,40% 0 

TOTAL 636 597 93,87% 39 6,13% 0 

 

 

RENDIMENTO ESCOLAR – 2015 

No ano de 2015 a escola atendeu turmas da Educação Infantil ao 5º ano, com destaque 

maior para os índices de reprovação do 3º ano (23,81%), conforme mostram dados abaixo: 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
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Série/ano Total de 

alunos 

Aprovados % Reprovados % Abandono 

1º 

PERÍODO 

21 21 100% 0  0 

2º 

PERÍODO 

54 54 100% 0  0 

TOTAL 54 54 100% 0  0 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

Série/ano Total de 

Alunos 

Aprovados % Reprovados % Abandono 

1º ANO 90 88 97,8% 2 2,2% 0 

2º ANO 123 122 99,19% 1 0,81% 0 

3º ANO 147 112 76,23 35 23,81

% 

0 

4º ANO 128 125 97,66% 3 2,34% 0 

5º ANO 134 131 97,77% 3 2,23% 0 

TOTAL 622 578 92,93% 44 7,07% 0 

 

 

 

 

RENDIMENTO ESCOLAR 2016 

Educação Infantil: 

Série Total de 

alunos 

Aprovados % Reprovados  Abandono 

1º 

PERIODO 

25 25 100%    
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2º 

PERÍODO 

43 43 100%    

TOTAL 68 68 100%   0 

 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

Série Total de 

alunos 

Aprovados % Reprovados % Abandono 

1º ANO 103 101 98,05% 02 1,05  

2º ANO 103 99 96,11 03 3,89  

3º ANO 157 125 82,23 31 17,77 1 

4º ANO 113 112 99,11 01 1,0 0 

5º ANO 128 114 89,06 14 11 0 

TOTAL 604 551 91,22 51 9 2 

 

 

RENDIMENTO ESCOLAR – 2017 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Série Total de 

alunos 

Aprovados % Reprovados % Abandono 

2º 

PERIODO 

25 25  0  0 

TOTAL 25 25 100% 0  0 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - Ciclos 

Série Total de 

alunos 

Aprovados % Reprovados % Abandono 

1º ANO 106 104 98,11% 2 1,89% 0 

2º ANO 116 116 100% 0 0% 0 

3º ANO 128 104 81,25% 24 18,75% 0 
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4º ANO 126 125 99,2% 1 0,8% 0 

5º ANO 123 119 96,75% 4 3,25% 0 

TOTAL 599 568 94,82% 31 5,18% 0 

Responsável pelas informações: Neide A. de Jesus Marques (chefe de secretaria) 

 

Observa-se no decorrer desses 5 anos o desafio maior a ser enfrentado é diminuir o 

percentual de retenções no 3º ano do BIA. 

b) Indicadores Externos 

Na maioria das vezes a escola atingiu as metas propostas para as avaliações de larga 

escala. 

Prova Brasil 

Tem como objetivo diagnosticar e avaliar, em larga escala, a qualidade de ensino 

ofertado pelo Sistema educacional Brasileiro, utilizando testes padronizados e questionários 

socioeconômicos onde são fornecidas informações a respeito de fatores e contextos que associados 

que influenciam o desempenho doa estudantes. 

IDEB Resultados e Metas 

 Meta prevista Meta alcançada 

2007 4,7 4,7 

2009 5,0 5,4 

2011 5,4 5,4 

2013 5,7 5,7 

2015 5,9 5,7 

 

 

Provinha Brasil 

Ao segundo ano de escolarização, as crianças matriculadas em escolas públicas 

brasileiras realizam uma avaliação diagnóstica para verificar o nível de alfabetização das crianças. 

Consiste na aplicação em dois períodos distintos, uma no início do ano letivo e outra ao final, sendo 

avaliadas as habilidades de leitura e escrita e alfabetização matemática. Dessa maneira, os 



19 

 

professores terão acesso aos resultados e a partir deles poderão subsidiar a sua prática pedagógica a 

fim de alcançar os níveis estimados. 

Os resultados do ano de 2017, em que 5 turmas (total de 117 estudantes) realizam as 

avaliações, os resultados indicaram avanços satisfatórios no desempenho. Na avaliação da leitura é 

notório o avanço entre as etapas, assim como nos dois últimos níveis. 

 

Na avaliação de matemática os índices ilustram o salto no desempenho no último 

nível, quando comparado a 1ª com a 2ª etapa. 
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Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA  

Consiste em uma avaliação realizada ao final do ciclo de alfabetização (estudantes 

do 3º ano do Ensino Fundamental), estendidos aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais para aferir os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática, 

bem como propícia o indicador do nível sócio econômico e formação dos docentes da escola. 

Os resultados da escola apontam que na proeficiência de leitura, grande parte dos 

estudantes encontram-se no nível 3, assim como mostra o dado: 
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Na escrita os resultados mostram desempenho satisfatório no nível quatro. 
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Os resultados em matemática mostraram índices similares em todos os índices, com 

melhor desempenho no nível 2. 
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II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de 

aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes o 

equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um 

conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” e isso 

tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais 

que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que 

igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-

la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 

geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão sociocultural; e 

também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido 

historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo 

dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]..  

(PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “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). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em 

interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus 

atores são convocados a, juntos, pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida 

diária e seus acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa atuação nas 

diferentes situações que envolvem a existência humana.  

O mundo enfrenta grandes dificuldades sociais, econômicas, religiosas e culturais, e 

o Brasil não é diferente.  Em decorrência, vive um processo histórico de desigualdades de 

oportunidades e disputa de vários interesses sociais, por vezes inteiramente injustos. 

A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases estabelecem que “a educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade, o pleno desenvolvimento do  educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Dessa forma, a equipe da Escola Classe 62 de Ceilândia acredita que a função social 

da escola é proporcionar ao indivíduo sua inserção na sociedade para que seja atuante na mesma. 

Nesse sentido a nossa atuação está baseada na dinamicidade da rotina, oportunizando o diálogo e as 

interações que facilitam o aprender. As aulas são planejadas visando a aprendizagem lúdica, 
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respeitando os direitos de aprendizagem para todos, com base no Currículo em  Movimento da 

SEDF na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e de forma interdisciplinar. O trabalho é 

planejado tendo em vista o atendimento individualizado para sanar as dificuldades, valorizando as 

diferenças e propiciando a inclusão.  

A escola, atenta à visão crítica da realidade à sua volta, por estar inserida numa 

comunidade com vários problemas sociais tais como: drogas, desestruturação familiar, violência, 

etc., tem a função de possibilitar a inclusão social dos seus alunos, por meio da busca  da 

aprendizagem para todos, dos saberes  acumulados pela humanidade, dos valores  e princípios  que 

formam o caráter, no sentido e que assumam sua posição como  cidadãos conscientes dos seus 

direitos e deveres na sociedade. Assim, acreditamos que certamente galgarão sucesso em suas 

caminhadas. Por vezes temos recebido ex-alunos que voltam contando de como hoje estão bem 

sucedidos.  

As discussões ocorridas durante a elaboração deste documento nos fez refletir sobre 

o fazer pedagógico sistematizado, com vistas à concretização dos objetivos propostos. Trouxemos 

para nossa discussão as ideias de Carlos Mota que diz “pensar sobre o papel que a educação cumpre 

na atualidade requer pensar sua função, sua organização e o envolvimento dos sujeitos. Requer, 

sobretudo, pensar nas realidades que vivem e convivem no espaço escolar, considerando o 

momento em que as desigualdades e injustiças sociais expõem os equívocos de um modelo de 

desenvolvimento econômico e social que visa apenas o lucro imediato de uma minoria”. (GADOTTI 

– 2000) e transforma as relações humanas em relações de mercado (PPP Carlos Mota, 2012 

SEEDF). 

Dessa forma, a escola é um espaço democrático, que valoriza e respeita a diversidade 

e promove o diálogo com o propósito de formar cidadãos participativos, conhecedores de suas 

responsabilidades, seus  direitos e possam superar as  suas dificuldades,  suas desigualdades e, assim, 

atuarem no meio em  que vivem modificando-o  para melhor. 

  Temos como um dos princípios promover a convivência com amor, uma formação 

cidadã e o gosto pelo trabalho.  Dessa forma, preparando os  alunos para um mundo melhor e com 

menos violência e diferenças sociais. 

Um  outro aspecto relevante  para que nossa escola  seja democrática é a relação 

professor e aluno que deve ser pautada no respeito, no desenvolvimento de metodologias 

participativas. Esta medida é construída nas reflexões das coordenações pedagógicas, no 

atendimento aos professores em suas dificuldades, em estudos e palestras que a escola promove para 

ajudar o professor no processo de ensino e de aprendizagem. 

A escola está aberta para acolher todos os alunos que procuram, independente de ser 

portador ou não de necessidades educacionais especiais ou qualquer outra dificuldade. Essa prática 
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de inclusão dos estudantes que necessitam de atendimento diferenciado para ter o seu 

desenvolvimento pedagógico alcançado, é feita com o acompanhamento dos profissionais dos 

serviços de apoio ( Sala de Recursos, Apoio à  Aprendizagem e Orientação Educacional). 

Desse modo, à medida que a escola vai se deparando com os  problemas, busca  

estabelecer as condições de mudanças, desenvolvendo projetos que oportunizam aos alunos 

compreender e respeitar as  diversidades, e assim buscar amenizar a exclusão na nossa sociedade. 

O Projeto Convivência com Amor tem como objetivo proporcionar aos alunos experimentar os  

valores como amor, respeito às diferenças, não ao preconceito,  inclusão social, união, cortesia, 

cooperação, combate ao bullying,  dentre outros.  

É no ambiente escolar que vivenciamos esses valores democráticos na prática diária, 

afim de que as mudanças possam ser percebidas nas atitudes dos nossos alunos. 

  Assim, a função social da nossa escola é percebida na construção de conhecimentos 

embasados na vivência e  aplicados na vida, contribuindo para reduzir ou até erradicar as diferenças,  

e dessa forma,  possibilitar  oportunidades  iguais para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Minha Escola 

                                                                                      Eu amo a minha escola 

                                                                                      E isto é o que importa 

Minha escola é brilhante como um sol radiante 

Minha escola é legal e também sensacional 

Eu amo a minha escola, porque ela é especial! 

 Autor: José Miguel de Araújo, 5º Ano A” – 

2015 
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III- CONCEPÇÕES TEÓRICAS/ PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 A atual Constituição Brasileira, no seu artigo 205, estabelece que:  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”.  

 

 No Art. 206, propõe que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

inciso I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; inciso II  - liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber: inciso III - pluralidade de 

ideias e de concepções pedagógicas. Esta é a tônica que define o tratamento dado a nossa atual 

prática educativa. 

Ao reestruturar esta Proposta Pedagógica a Escola Classe 62 de Ceilândia reafirma seu 

compromisso com a construção de uma educação pública e democrática, que possibilite a todos os 

alunos a  formação cidadã  necessária à transformação social. Nesse sentido, a intenção é que as 

proposições aqui expressas sejam materializadas no cotidiano escolar, por meio de ações, reflexões 

sustentadas pela  Pedagogia Histórico-Crítica e pela  Psicologia Histórico- Cultural, articuladas ao 

Currículo em  Movimento da SEEDF e às Diretrizes  Pedagógicas para Organização escolar do 2º 

Ciclo para as aprendizagens: BIA  e 2º Bloco, bem como a BNCC como referência curricular. 

 

Os conteúdos serão trabalhados de forma contextualizada de acordo com o  que preconiza  a  

LDB ,  Lei de  Diretrizes e Base da  Educação  Nacional (Lei 9.394/96).  

“As experiências acumuladas pelos alunos, em seus contextos sócio- 

históricos, devem ser consideradas, de modo a promover a significação da 

aprendizagem e o protagonismo individual e coletivo das forças que advêm 

dos espaços além-muro, potencializando-as para a promoção e exercício 

da cidadania plena” (PPP -  Carlos Mota/SEEDF, 2012). 
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O currículo e os conteúdos a serem trabalhados pelos professores, com o 

acompanhamento e planejamento participativo da equipe gestora, supervisão e coordenação 

pedagógica, serão pautados no Parecer CNE 22/98, (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil), no Currículo Oficial para a Educação Infantil, da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, e na BNCC (Base Nacional Comum Curricular)de forma contextualizada e 

aplicada à nossa realidade, considerando os seguintes princípios norteadores: 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática. 

 Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações artísticas e culturais. 

A interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, como 

conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores também é um aspecto de 

relevância para o desenvolvimento das crianças. Desta maneira busca-se articular conhecimentos 

sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, natureza, educação para a saúde, sexualidade, vida 

familiar e social, meio ambiente, cultura, linguagens, trabalho, lazer, ciência e tecnologia. De acordo 

com Oliveira, 1997, p. 23: 

O ser humano é estudado na sua unidade e na sua totalidade, é considerado 

como um ser multideterminado, ou seja, integro, numa mesma perspectiva, 

o homem enquanto corpo e mente, enquanto ser biológico e ser social, 

enquanto membro da espécie humana e participante de um processo 

histórico. 

 

  Tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se realizem de 

modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de materiais, os jogos, as danças e 

cantos, as comidas e roupas, as múltiplas formas de comunicação, expressão, criação e movimento, 

o exercício de tarefas rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o conhecimento 

dos limites e alcances das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados. 

 Em relação ao Ensino Fundamental, seguimos as orientações do disposto no art. 32, 

da referida Lei, que define a formação básica do   cidadão,   mediante: 
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              Inciso I - o  desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como  meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; Inciso II -  a 

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

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

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e  

valores; Inciso IV -  o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social.  

 

A Base Nacional Comum Curricular deve ser o ponto de partida comum 

complementado por uma parte diversificada, indica que devem ser fixados conteúdos mínimos para 

o ensino fundamental, dentre eles o respeito aos valores culturais artísticos regionais. É preciso 

garantir o direito que cada aluno tem de aprender em cada etapa do ensino, por meio de 

procedimentos interdisciplinares, contextualizados que   contemplem os Parâmetros  Curriculares 

Nacionais, viabilizando a aquisição de habilidades e competência nas seguintes áreas: leitura, 

escrita, cálculos, resolução de problemas, conhecimentos gerais, temas transversais. 

  Neste sentido, trabalhamos com estratégias pedagógicas de maneira a cumprir a Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008, que trata a respeito de diversos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir dos  grupos  étnicos, Brancos,  Negros  e  

Índios,  bem como o estudo da historia da África e dos  africanos,  a luta dos  negros  e dos povos 

indígenas no  Brasil, a  cultura negra e indígena brasileira,  o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas  social, econômicas e políticas, 

pertinentes à história do Brasil. Corroborando tal entendimento, assim diz Paulo Freire:“Cultura  é  

tudo que o homem produz, por isso é importante que   os alunos se apropriem da cultura  produzida 

pela humanidade”. 

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

sensibilidade, igualdade, essenciais à formação integral do educando,    permeiam   a   organização 

curricular,  as relações interpessoais, o  planejamento, o   acompanhamento e a avaliação de todo o 

trabalho  docente, discente, gerencial e  administrativo. 

   A escola deverá proporcionar recursos e meios que atendam às necessidades 

educacionais de todos os alunos, de modo a oportunizar o seu desenvolvimento e a sua 

aprendizagem, garantindo:     educabilidade    a     todos os  alunos,  direitos  a   equidade,   igualdade 
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de   oportunidades  educacionais   independente    dos    comprometimentos que possam apresentar;  

respeito à dignidade humana, direito à  liberdade de aprender e expressar-se; e direito de ser 

diferente. 

Dentro do processo de inclusão um dos grandes desafios da escola é proporcionar 

aos estudantes com deficiências experiências pedagógicas de sucesso. Esse público exige que a 

escola se reinvente buscando atendê-los de maneira eficiente. Como nem sempre essas crianças dão 

as respostas pedagógicas que a escola espera os mesmos acabam ficando para trás no processo de 

alfabetização. É fundamental que a escola ofereça para esses estudantes as adaptações que se façam 

necessárias para tornar a aprendizagem o mais acessível possível. A formação do profissional que 

irá atuar é essencial para que estimule o aluno a utilizar todo o seu potencial de desenvolvimento 

humano, deixando de lado preconceitos. 

É importante ressaltar que o acesso do estudante com deficiência intelectual às 

escolas regulares não significa inclusão, muitas vezes ainda que frequentem classes regulares podem 

se sentir excluído. Um dos paradigmas da educação inclusiva afirma que o ambiente deve mudar 

para proporcionar a todas as crianças melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento. A 

proposta é refletir sobre aquisição da leitura e escrita por esses estudantes e analisar estratégias que 

favoreçam e motivem a criança com deficiência. Essa instituição se propôs a se reinventar 

procurando estratégias para que o estudante com necessidades educacionais especiais se sinta 

totalmente incluso em todas as atividades desenvolvidas. 

   Primamos por uma educação de qualidade, incentivando maior participação 

de todos, inclusive da família, no acompanhamento da educação, promovendo ações que levem ao 

cumprimento das metas, do compromisso em prol das aprendizagens de todos os alunos, tendo como 

foco a centralidade da ação escolar no educando e sua aprendizagem.  

   Neste sentido, a coordenação pedagógica cumpre um papel importante, 

assumindo um espaço coletivo privilegiado para debates, discussões, avaliações, crescimento 

profissional, reflexão e planejamento para o exercício da prática do ensino interdisciplinar, 

contextualizado e de uma  aprendizagem significativa. 

   O processo de planejamento, execução e avaliação precisam andar juntos. 

Dessa forma a sala de aula passa a ser um espaço de interlocução, de reflexão, efetivo trabalho de 

produção do conhecimento, onde o papel do professor, numa avaliação formativa, contínua, passa  

a  ser  de orientar,  instigar,   ser instigado,   crescer   e  fazer crescer, sempre ensinando a pensar.  
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  Nesse sentido todos os funcionários estarão envolvidos no processo educacional, de 

forma direta ou indiretamente, de acordo com as suas funções.. Portanto, é necessário que todos 

estejam conscientes de seu papel na execução. 

 A LDB, Lei de  Diretrizes e Base da  Educação  Nacional (Lei 9.394/96),   em seu 

Art. 4,  prevê que o dever do Estado  com  educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de:  inciso I, “O ensino fundamental, obrigatório e gratuito”. A obrigatoriedade, neste caso, 

como meta nacional, reflete diretamente na organização administrativa e pedagógica das instituições 

educacionais e, por  conseguinte, em sua estrutura curricular.  

  Antes de tudo faz-se necessário que  se conheça o perfil dos  alunos que vamos 

trabalhar com eles. O estudante do Ensino fundamental apresenta-se socialmente contextualizado e  

trás consigo uma rica diversidade cultural, com  fortes  desigualdades sociais. “São crianças de 

faixas etárias cujo desenvolvimento está marcado por interesses próprios,  relacionado aos  seus 

aspectos físico, emocional, social e cognitivo, em constante interação” (DCNEF,2010). Portanto, 

sujeitos plurais, com experiências distintas e consequentes possibilidades múltiplas de 

aprendizagens, neste sentido, é necessário compreendê-los como seres humanos integrais, autores 

de suas histórias e sujeitos de direitos e deveres, inclusive o de aprendizagem de suas próprias 

experiências.   

 Essas crianças são curiosas, sociáveis e dotadas de desejos, independentemente de 

sua condição de vida, portanto, devemos promover experiências pessoais e coletivas que orientem 

essas qualidades dos  alunos para a aprendizagem, para a felicidade, para a liberdade, para a 

construção de atitudes e valores sociais de respeito aos outros, de não violência e de preservação do 

ambiente. 

  Segundo o Currículo em Movimento utilizado pelas escolas públicas do Distrito 

Federal, a proposta de trabalho com as diferentes áreas do conhecimento deve considerar uma ação 

didática e pedagogia sustentada nos eixos estruturantes (cidadania, diversidade, sustentabilidade e 

aprendizagens) e nos  eixos  integradores (alfabetização, letramento e ludicidade), de forma 

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

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

alunos. Mais especificamente no currículo de Ciências são trabalhados os eixos transversais: 

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

Sustentabilidade. 

  A Educação se materializa entre o Professor e o aluno, entre a teoria e a prática, 

ambos são sujeitos ativos no processo de ensino aprendizagem. Ensinar não é simplesmente 



32 

 

transmitir conteúdos, ambos aprendem juntos, um aprende com o outro. Ensinar exige criatividade, 

conhecimento prévio, aperfeiçoamento, apropriação das teorias e experiências acumuladas pela 

humanidade. Exige rigor metodológico, intenção no que  vai ensinar, saber o  que  cada  criança 

precisa aprender. Exemplos: pesquisa, entrevistas, uso social da  língua, diálogo e estímulos e 

desafios ao aluno a todo instante  com a finalidade de tirá-lo da zona de conforto levando-o a pensar 

de forma crítica e a sempre buscar o novo, novos conceitos. Daí a importância de  trabalhar a 

pedagogia de Projetos, que proporciona nova forma de pensar os mesmos dentro de uma visão crítica 

que questione a realidade social para transformá-la. Sempre levando em conta o que o aluno já 

aprendeu, ou seja valorizando  e compreendendo a história dos mesmos. 

  É de suma importância que o ambiente escolar seja livre de discriminação, de 

preconceitos, pois  o aluno necessita  se sentir  confortável, seguro e acolhido  para que  ele goste  

da  escola e tenha  condições  de aprender. Todos os  educadores  que atuam na escola devem está  

preocupados em criar um ambiente onde o aluno possa se  sentir bem e permanecer aprendendo. O 

maior sentido do reconhecimento da diversidade  é esse, querer o bem estar dos alunos. Ensinar 

exige a consciência da realidade, mesmo que algumas crianças estejam em condições desiguais, 

entender que essa desigualdade pode ser transformada. 

  Para que isso ocorra é preciso refletir sobre o que promove a desigualdade.  Não só 

refletir, mas compreender para  transformar. 

  O Professor necessita constantemente  refletir  sobre a prática do  ensino, o seu 

trabalho enquanto docente  a partir da sua  auto avaliação. Sempre com a intenção de  que  a aula  

de hoje pode ser melhor amanhã. Refletir sobre o que  se produziu hoje para transformar em algo 

melhor depois. Pensar sobre o que foi feito e o que  pode  fazer  ainda melhor, o que fazer para  

superar as carências apresentadas, ter consciência de que o  ser humano  é um ser inacabado, sempre 

há algo para aprender e  que “ninguém é  tão bom sozinho quanto todos nós juntos”, portanto o 

planejamento  coletivo  é indispensável e necessário”. 

  Com relação  a indisciplina dos alunos que tanto atrapalha os  trabalhos em  sala de 

aula precisamos  ter consciência de que  as crianças passam pela fase da meninice e alguns 

comportamentos são  típicos a  faixa etária. Mas não podemos esquecer que a postura dos docentes  

pode contribuir para minimizar  essa situação. É preciso ter clareza da diferença entre  autoridade e 

autoritarismo . 

Quando o professor tem autoridade ele tem domínio sobre aquilo que ele ensina, mas 

ele tem também capacidade de usar todas essas exigências, competências para desenvolver o aluno 

tanto técnica com relação ao conteúdo que ele ensina, como com  relação ao relacionamento que ele 
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tem com o aluno . O mesmo percebe a postura do professor e passa a respeitá-lo. O professor com 

autoridade mantém a disciplina sobre controle, gerando interesse no aluno, gerando consciência de 

que o aluno precisa colaborar com ele, e o faz consciente. 

  Diferente do professor autoritário que sempre precisa impor alguma coisa pra ter uma 

contraprestação do aluno, porque em outras palavras o  mesmo percebe que ele deixa a desejar.

 Enfim, o ensino exige planejamento, organização das rotinas, motivação e sobretudo  

entendimento de como as crianças aprendem.Por isso é importante não só  conhecer os alunos como   

respeitar o ciclo natural da aprendizagem, para saber  atender bem  cada estudante.  

 Neste sentido os letramentos vêm associar às aprendizagens o caráter das práticas 

sociais, ou seja, a função social dessa habilidade; assim, a ideia de  letramento é agregada às demais 

áreas do conhecimento: ciências da  natureza, matemática, linguagens e ensino religioso.  

Um dos principais objetivos da educação elementar é o ensino da leitura e da escrita. 

Porém, atingir esta meta não tem se mostrado uma tarefa muito fácil, tendo em vista o número muito 

elevado de alunos que tem sido apontado como apresentando dificuldades no processo de 

aprendizagem da língua escrita (ZORZI, 2000). 

Neste contexto, a avaliação constitui-se numa prática que permite ao professor 

aproximar-se dos processos de aprendizagens do aluno, compreender como esse educando está 

elaborando seu conhecimento. Não importa, aqui registrar os fracassos ou os sucessos através de  

notas ou conceitos,  mas entender o significado do  desempenho. A função formativa, independente 

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

aprendendo.  A mesma deve perpassar os níveis: da aprendizagem, institucional ( auto avaliação da 

escola) e de redes ou de larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, 

expor ou humilhar os alunos por  meio da avaliação. 

Dessa forma, assim preconiza Paulo Freire: 

                                      A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem  teoria, 

vira  ativismo. No entanto quando se une a prática com a teoria tem-se a 

práxis, a ação criadora e modificadora da realidade. 

 

 

IV-OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 

1. Objetivos  
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Dimensão OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Pedagógica e 

das aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

Promover uma educação integral de qualidade para todos, de 

maneira que os segmentos da escola estabeleçam relações mais estreitas  a 

fim de provocar nesta comunidade escolar um  

sentimento de pertencimento e responsabilidade com a  

formação dos  alunos de tal maneira que os mesmos tenham sucesso na 

aprendizagem. 

Priorizar a coletividade no trabalho pedagógico, fundamentando as 

ações metodológicas de acordo com o PPP. 

Assegurar os direitos de aprendizagem para  todos os alunos, 

atendendo e respeitando as diferenças. 

Acompanhar as ações pedagógicas, garantindo o atendimento aos 

ANEEs. 

Elaborar e executar o  projeto interventivo para  amenizar a 

disparidade que  existe entre idade/série. 

Elaborar e executar projetos de incentivo à leitura. 

 

 

Estruturar as estratégias do BIA, desenvolvendo os projetos de 

Reagrupamento e inteventivos, bem como proporcionar apoio 

pedagógico aos professores alfabetizadores a fim de garantir a 

alfabetização de todas as crianças. 

 

Desenvolver estratégias pedagógicas que possam sanar  os conflitos 

cognitivos das crianças, como Reagrupamentos e Projeto 

Interventivo; 

 

Promover intervenções necessárias às aprendizagens não 

alcançadas ,mantendo as ações de redimensionamento das práticas 

educativas, com o intuito de aumentarmos a qualidade do ensino; 
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Diminuir os índices de repetência, bem com os indicadores de 

insucesso escolar  e as faltas.  

 

Melhorar o fluxo escolar de modo a atingir as metas do IDEB. 

 

Unificar os diagnósticos realizados pela escola  

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Acompanhando o cumprimento das coordenações, tornando-as 

produtivas, dinâmicas e articuladas; acompanhando os níveis de 

desenvolvimento dos alunos, por meio da aplicação do teste da 

psicogênese da língua escrita no início do ano letivo e ao final de cada 

bimestre e a partir dos dados coletados, elaborar planos de curso que 

assegurem os direitos de aprendizagem; oferecendo estudos nas 

coordenações coletiva, de acordo com as necessidades do grupo; 

realizando os projetos interventivos, de reagrupamento e reforço 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Participativa e 

de Pessoas 

Promover a interação e socialização das crianças não só no ambiente 

da sala de aula, mas de maneira a atingir toda a comunidade escolar, 

contribuindo para a formação de uma sociedade menos 

preconceituosa e mais isonômica.  

 

Elevar a auto-estima e a motivação da comunidade escolar, em 

especial dos alunos. 

 

Constituir parcerias com a comunidade como um todo; 

Conscientizar as famílias que elas são de suma importância no 

processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos e de suas 

responsabilidades para com os mesmos. 

 

Trabalhar com transparência na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica. 
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Valorizar e motivar os funcionários da escola, propiciando materiais 

e melhorias nas condições de trabalho; 

Incentivar as relações interpessoais de forma a promover um 

ambiente harmonioso e agradável na escola. 

Criar estratégias para atrair a comunidade escolar, desenvolvendo um 

sentimento de pertencimento em relação à escola;  

 

 

ESTRATÉGIAS 

Promovendo eventos culturais e sociais que intensifiquem a 

participação da família na escola; oferecendo palestras e oficinas com 

temas motivacionais; incentivando a participação dos docentes em 

formação continuada; orientando os funcionários quanto aos aspectos 

legais, procedimentais relativos a assunto de seu interesse 

profissional, tais como férias, licenças, pagamento; cumprindo prazos 

para entrega de documentos 

 

 

 

 

 

 

Gestão Financeira e 

Administrativa 

Incentivar um Conselho Escolar participativo quanto à tomada de 

decisões e quanto à aplicação dos recursos públicos 

Aplicar todos os recursos e verbas conforme os princípios da 

legalidade, da honestidade e clareza; 

Possibilitar a gestão eficaz dos recursos disponibilizados à escola. 

Promover adequação do espaço físico de todos os setores, de maneira 

a garantir o amplo acesso a todos os ambientes da escola, primando 

pela segurança. 

Propiciar à Educação integral as condições e espaço compatíveis para 

o desenvolvimento das atividades pedagógicas, recreativas e 

artísticas. 

Buscar parcerias para a cobertura da quadra de esportes, reparos e 

manutenção do parquinho e construção de um espaço físico adequado 

para o atendimento das equipes de Apoio à Aprendizagem. 

Adquirir materiais pedagógicos e administrativos necessários ao bom 

andamento das atividades propostas. 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 

 

Efetivando o envolvimento do Conselho Escolar, com participações 

bimestrais; discutindo e identificando com a comunidade escolar as 
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necessidades da escola; divulgando por meio de murais e cartazes as 

ações que estão sendo desenvolvidas com os recursos arrecadados. 

 

 

 

 

2. Metas 

 

PDE 

Nº meta 

Nº METAS 2016 2017 2018 2019 

5  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 

final do 3º ano do Ensino Fundamental 

 X   

5.1  Estruturar as estratégias do BIA, desenvolvendo 

reagrupamentos, agrupamentos e o projeto 

interventivo semanalmente. 

 x x x 

6  Oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a 

atender pelo menos, 25% dos alunos da educação 

básica. 

 X   

6.1  Melhorar as condições de atendimento da educação 

integral; construir espaço adequado e 

acompanhamento das ações pedagógicas visando 

garantir a aprendizagem até o final do ano de 2017. 

 

 

 

 X   

6.2  Buscar parcerias com diferentes espaços 

educativos, culturais e esportivos durante todo ao 

ano letivo. 

 X x x 

7  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 

seguintes médias nacionais para o IDEB : 6,0 nos 

anos iniciais  

 X x x 
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7.1  Desenvolver projetos específicos para os 5º anos 

visando familiarizar os alunos aos descritores da 

Prova Brasil, durante o ano letivo. 

 X x x 

7.2  Reduzir a distorção idade/série com índices 

próximos a zero. 

 X x x 

7.3  Zerar a reprovação por infrequência  x x  

  Criar metas para cada série bimestralmente, para 

acompanhar o desenvolvimento pedagógico de 

acordo com os objetivos pré-estabelecidos. 

 X x x 

  Aplicação da Provinha 62 a cada final de bimestre 

letivo, para avaliar o desenvolvimento e as práticas 

pedagógicas . 

 X x x 

  Reavaliar e aperfeiçoar o PP a cada final de ano 

letivo ou sempre que houver necessidade 

 x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

V- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

1- Organização escolar: regime, tempos e espaços 

A Escola Classe 62 de Ceilândia, desde a sua inauguração passou por diversas 

mudanças na sua estrutura curricular e pedagógica e tem promovido durante sua trajetória o 

desenvolvimento educacional de vários  cidadãos, cumprindo assim o seu papel social. 

Por vezes temos recebido ex-alunos que voltam contando da importância que foi para 

eles terem estudado na nossa escola,  dizem   que a nossa escola marcou positivamente as suas vidas,  

ainda,  que os ensinamentos  aqui ministrados foram  fundamentais para o sucesso  e decisão  quanto  

a  continuação dos seus estudo e até  na escolha das suas profissões.   
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A escola trabalha  com  o BIA – Bloco Inicial de Alfabetização,   em  2013 houve  a 

ampliação do 2º Ciclo ,  ficando a organização escolar  dos anos  iniciais do Ensino Fundamental 

da seguinte forma:  1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização ( três primeiros anos do Ensino 

Fundamental);  2º Bloco – 4º e 5º anos. 

Organizamos o nosso trabalho pedagógico de acordo com as estratégias estabelecidas 

nas DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA  A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA 

AS APRENDIZAGENS. Onde o ensino é entendido em função das aprendizagens, há uma 

preocupação quanto o modo como os alunos aprendem e um entendimento de que a organização 

dos trabalhos pedagógicos   garante as aprendizagens. 

A organização escolar em ciclos que tem como princípio a progressão continuada 

das aprendizagens, se efetiva por meio de cinco elementos constitutivos da organização do trabalho 

pedagógico escolar: a) gestão democrática, b) formação continuada; c) coordenação pedagógica; d) 

avaliação formativa; e) organização curricular: eixos integradores. 

BIA e 2º Bloco, como o projeto interventivo, reagrupamentos e reforço escolar, tendo 

como meta principal a aprendizagem de todos do aluno. 

Trabalhamos também   no 2º Ciclo com a  II Etapa ( 4º e 5º Anos) do Ensino 

Fundamental,  desde o ano de 2014. E adotamos as mesmas estratégias de agrupamento, 

reagrupamento e reforço escolar, 

De acordo com o que preceitua as Diretrizes  do Bloco Inicial de Alfabetização – 

BIA e o CURRÍCULO EM MOVIMENTO.   

Pela relevância desses elementos na organização do trabalho escolar em ciclos, 

discorremos sobre cada um deles. 

Gestão democrática:  

A gestão democrática nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal está 

fundamentada no disposto no art. 206, VI da Constituição Federal (1998), Art. 222 da Lei Orgânica 

do Distrito Federal e nos Arts. 3º e 14 da Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996.Tem como finalidade 

garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao financiamento, à gestão 

e à destinação, observadas na sua aplicação.  

  O Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, mobilizadora, deliberativa e 

representativa da comunidade escolar, é fundamental para a garantia da gestão democrática, sendo 

valorizado e incentivado por esta gestão. 
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Coordenação pedagógica 

 

  A coordenação pedagógica na Escola Classe 62 de Ceilândia, espaço-tempo 

primordial de estudo sobre os processos pedagógicos de ensino e de  aprendizagem ,  formação 

continuada, discussão de concepções e práticas avaliativas, bem como de auto avaliação da escola;  

tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas,  a fim de 

dar  suporte ao Projeto Político Pedagógico. Espaço do planejamento pedagógico com vistas à 

constituição de processos didáticos emancipatórios nos quais ensinar, aprender, pesquisar e avaliar 

não se dão isoladamente. 

  Sabendo que as aprendizagens são distintas e que o aprender dos profissionais que 

avaliam está afeto ao exercício da atuação profissional (LIBÂNEO, 1994), o que torna, então, a 

avaliação formativa  elemento da formação continua por exigir permanentemente estudo e formação 

em avaliação e em  outras temáticas a ela  relacionadas. 

Conquistada na rede pública do DF, através de muita luta dos professores, sempre 

com o argumento de que contribuiria para  a melhoria da qualidade da educação,  a coordenação 

pedagógica deve ser sempre valorizada. 

As horas de trabalho destinadas às atividades de coordenação pedagógica local 

constarão do horário do professor, devendo ser planejadas, cumpridas e registradas na folha de 

frequência. 

Para os professores regentes que atuam 40 (quarenta) horas semanais no turno diurno, 

com jornada ampliada na Educação Infantil, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais e na Educação 

Especial,  a coordenação pedagógica dar-se-á no turno contrário ao de regência, totalizando  15 

(quinze) horas semanais. 

   Em nossa organização seguimos a Portaria  nº 12, de 24 de Janeiro de 2014, portanto 

as nossas coordenações pedagógicas   são  assim distribuídas: 

a) Segundas-feiras: Coordenação individual dos professores;  

b) Terças-Feiras: Coordenação por área (dia de coordenar com os pares)/ reforço escolar 

c)  Quartas-Feiras: Coordenação coletiva (onde todos  estão  reunidos seja para planejamentos 

ou  estudo (formação continuada ); 

d) Quintas-Feiras: Coordenação individual (ou realização de cursos) 

e) Sextas-Feiras: Coordenação Individual dos professores 
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   Este espaço vem sendo utilizado para a formação continuada, com convidados de 

várias áreas pedagógicas e com troca de experiências entre os profissionais da Instituição. Tem sido 

proveitosa no que diz respeito às discussões em grupo (coletivo)  com temas como: direitos de 

aprendizagem, Avaliação das aprendizagens,  PP , sobre relatórios, diários, psicogêneses,  disciplina 

dos  alunos, Educação Financeira, saúde, planejamento, etc. 

Plano de ação  da coordenação pedagógica   

São atribuições da Coordenação Pedagógica: 

- Elaborar, anualmente, Plano de Ação das Atividades de Coordenação Pedagógica da Unidade  

escolar. 

Objetivos específicos: 

 Articular ações que garantam a realização da Coordenação Pedagógica; 

 Trabalhar em parceria com a  direção contribuindo para uma administração eficiente e 

eficaz; 

 Planejar,com a  Direção,   as coordenações coletivas que são realizadas às quartas feiras; 

 Elaborar e organizar momentos de estudo; 

 Orientar e coordenar a participação dos professores nas fases de elaboração, de execução, 

de implementação e de avaliação da Organização Curricular; 

 Registrar em ata as ações da Coordenação   Pedagógica; 

 Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do 

PropostaPedagógica -PP da  nossa escola; 

 Acompanhar os professores em  suas coordenações  por  área nas terças e  quintas feiras, 

bem como prestar assistência técnico-pedagógica aos mesmos ; 

 Orientar e acompanhar os projetos em execução; 

 Divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos pedagógicos, no âmbito da nossa escola 

 Coordenar e dar suporte na realização dos eventos; 

 Agendar e coordenar os passeios; 

 Sugerir e propor temas para estudo visando a formação continuada; 

 Coordenar a elaboração, execução e avaliação da aplicação desta   Proposta Pedagógica;    

 Orientar e propor atividades recreativas e de Educação Física visando o aperfeiçoamento do 

trabalho pedagógico; 

 Promover a atividade do Soletrando envolvendo os alunos do Bloco Inicial de Alfabetização 

 Acompanhar e dar apoio aos professores; 
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 Acompanhar intervenções pedagógicas do BIA  (Bloco Inicial de Alfabetização) 

 Sugerir e propor atividades visando a melhoria do planejamento das  aulas; 

 Acompanhar registro no diário; 

 Discutir e acompanhar o cumprimento das metas e ações programadas para o ano letivo;  

 Coordenar as ações que contemplam a implementação do Currículo Concebido pelo 

profissionais da educação lotados na  E. C. 62, de acordo com o Currículo em movimento e 

das Orientações Pedagógicas da  SEEDF em vigor. 

 Colaborar com os processos de avaliação Institucional, articulando os três níveis de 

avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e recuperação dos 

rendimentos/desempenho escolar. 

 Acompanhar o planejamento da  Unidades Didáticas bem como  das Sequencias  Didáticas; 

 

Acões e estratégias: 

 

 Formular atividades e auxiliar na execução do reagrupamento, bem como Projeto  

Interventivo,  produção e reestruturação de textos; 

 Estudo sobre a psicogênese  

 Estudo sobre os direitos de aprendizagens 

 Palestra aos docentes sobre disciplina dos alunos 

 Estudo sobre os direitos de aprendizagens 

 Planejamento das Unidades Didáticas de acordo com os projetos e eventos da nossa escola 

O planejamento, a realização e a avaliação do espaço-tempo da Coordenação 

Pedagógica são também de responsabilidade da equipe gestora em colaboração com todos os 

profissionais da educação da escola. 

A cada Bimestre ocorre uma reunião com os pais, os professores e a Direção, onde 

os professores e responsáveis tem a oportunidade de falar sobre a prática pedagógica, além dos 

problemas e soluções presentes em cada turma. 

  Sempre que necessário os pais são convocados para reuniões extraordinárias as quais 

visam melhorar solucionar ou apresentar  as prestações  de  contas ou  um problema que necessite 

de solução. 

Atendimento aos pais ou responsáveis:  
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 Durante os dias letivos o atendimento aos pais é feito no horário das coordenações  

individuais (na  quinta feira) ou  se for um caso urgente os responsáveis serão chamados  a qualquer  

dia  e hora, pela Direção, Orientação Educacional ou Equipe de Apoio a Aprendizagem, 

coordenadoras. 

Conselho escolar: 

O Conselho escolar eleito   pelos segmentos da  comunidade escolar para  um 

mandato de 03 (Três) anos  -  2017, 2018 e 2019, sendo que as eleições ocorreram em 

julho/2017.Tem como Presidente a Senhora Raquel Rodrigues da Silva,  do Segmento dos  

professores;vice-presidente Francisca Eronildes Paulino de Oliveira, segmento dos pais, secretária, 

Valerya Michely P. de Araujo Melo- segmento dos professores e como conselheiros:  Cleonice 

Andrade Santos, Eudna Pereira da Silva, ambas do segmento dos professores, Floresbela Pereira 

Leite e Aparecida de Fátima Ferreira, do segmento dos auxiliares de educação e Enilda Galdino da 

Silva do segmento dos pais.  

 

2- Organização curricular e respectivas matrizes  

Esta Instituição de Ensino atende a uma  clientela de  603 (seiscentos e três) alunos, 

distribuídos em: BIA - Bloco Inicial da Alfabetização ( 1º ano, 2º ano e 3º ano) 4º ano (3ª Série) e 

5º ano (4ª Série) do  Ensino Fundamental, com uma jornada   de 5 horas diárias de efetivo trabalho 

em sala de aula, 25 horas semanais, e anual no mínimo  200 (duzentos)  dias letivos, somando  ao 

todo  1.000 (mil) horas aulas.                                                                                                                 

  Em cada etapa da Educação Básica, o currículo aponta para a aquisição de 

habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento maturidade do educando, 

considerando ainda suas experiências e oportunidades vivenciadas na família, na instituição 

educacional e no meio social em que está inserido. 

Destaca-se, ainda, a obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos referentes à História 

e à Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que devem ser 

ministrados no contexto de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte, Literatura e 

História Brasileira; o tema Serviço Voluntário, que também deverá fazer parte da proposta 

pedagógica das instituições educacionais de Ensino Fundamental e Médio, de forma 

interdisciplinar, de acordo com o Decreto nº. 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de 28/8/07); 

o conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, preconizados pela Lei nº 11.525, 
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de 25 de setembro de 2007, que acrescenta o § 5º ao Art. 32 da Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro 

de 2006; os conteúdos de direito e cidadania, previstos pela Lei Distrital nº 3.940, de 2 de janeiro 

de 2007; dentre outros temas que são desenvolvidos transversalmente por todos os componentes 

curriculares. 

 Nesse sentido, para efetivar o desenvolvimento de competências e habilidades, para 

além do saber fazer, deve-se adotar um referencial metodológico que dê visibilidade ao currículo 

e uma identidade à prática pedagógica reflexiva.  

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

assimilação de conceitos, buscando desenvolver habilidades e competências que possibilitem aos 

alunos prosseguirem os estudos (Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal. 2006).  Face aos princípios de interdisciplinaridade e de 

contextualização que permeiam todo o Currículo da Educação Básica, e da forma de habilitação 

dos professores para atuarem nos Anos Iniciais do ensino fundamental, o tratamento didático-

pedagógico dos componentes curriculares será de ATIVIDADES.                                                                                          

  Deve-se levar em conta as práticas de educação e cuidados, a integração entre os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que 

ela é um ser total, completo e indivisível. Desta forma, ser, sentir, brincar, expressar-se, relacionar-

se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se são partes do todo de cada indivíduo 

menino ou menina, que desde bebês vão gradual e articuladamente, aperfeiçoando estes processos 

nos contatos consigo próprios, com as pessoas, coisas e o ambiente em geral. 

  Dessa forma reconhecendo que as crianças são seres íntegros, que aprendem a ser e 

conviver consigo próprias, com os demais e o meio ambiente de maneira articulada e gradual. 

Portanto, buscaremos a interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida 

cidadã, como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores. Desta maneira, os 

conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, a natureza e as pessoas devem estar 

articulados com os cuidados e a educação para a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o 

meio ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia. 

  Tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se realizem de 

modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de materiais, os jogos, as danças 

e cantos, as comidas e roupas, as múltiplas formas de comunicação, expressão, criação e 

movimento, o exercício de tarefas rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o 

conhecimento dos limites e alcances das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados. 
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 O currículo será operacionalizado pela equipe pedagógica (Direção, Supervisão, 

Coordenadoras e Professores), de acordo com o documento (Currículo do Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais) recebido da Secretaria de Estado de Educação. A equipe pretende trabalhar o 

mesmo, por meio de aprendizagens significativas, contextualizadas, interdisciplinares, utilizando 

vários recursos didático-pedagógicos, tais como: projetos, excursões, vídeos, livros didáticos, 

pesquisas e outros. Na Alfabetização priorizando o letramento e a ludicidade, onde serão adotados 

procedimentos adequados à realidade da clientela a qual atendemos. Privilegiando a construção de 

habilidades e competências com as quais o aluno será capaz de interagir na sociedade para resolver 

situações cotidianas com autonomia e responsabilidade, podendo transformar a realidade. 

O currículo, conjunto de componentes curriculares que compõem a Base Nacional 

Comum e a parte Diversificada, será sempre direcionado ao foco que é  a   nossa  missão.   Todas 

as   intenções, estarão voltadas   para aprendizagem dos alunos, e sobretudo para a   formação 

básica do cidadão mediante: 

          I-  O desenvolvimento da capacidade de aprender. 

II -A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 

e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

III – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo  em vista a aquisição de 

conhecimento e habilidades e formação de atitudes e valores. 

IV – Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

   No Bloco Inicial de Alfabetização ( 1º  Ano,  2º Ano   e  3º Ano )  garantir   às 

crianças a Alfabetização/letramento /ludicidade; desenvolver a criança em seus aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual social, bem como, o seu desenvolvimento integral,  complementando a 

ação da família e da comunidade.   

  O currículo escolar para esses três primeiros anos do Ensino Fundamental, deve  ser 

organizado em eixos de trabalho orientados para a construção de diferentes linguagens e para as 

relações que essa construção estabeleça com os objetos de conhecimento:  científicos, matemáticos, 

natureza e sociedade, artes visuais, música e movimento, identidade e autonomia, linguagens oral 

e escrita. 
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  O processo de alfabetização deve ser  sistematizado  de tal forma que, ao final  dos  

3 (três) anos no BIA,  o aluno possa: 

 adquirir as competências necessárias à leitura, com compreensão e fluência, sendo capaz 

de conhecer e produzir  diferentes gêneros textuais, tendo como referência seus usos e 

funções sociais na escrita. 

 compreender as relações entre grafemas e fonemas; 

 ser capaz de  ter iniciativa de participar ativamente das interações cotidianas do ambiente 

escolar e extra escolar ; 

 adquirir atitude de respeito em relação às diversas situações  escolares e extra escolares 

procurando empregar a variedade linguística adequada a cada contexto;    

 ser capaz de realizar as tarefas com atenção e compreensão. 

 refletir e agir com autonomia. 

 As ações educativas devem ser orientadas para que possam: 

 valorizar conceitos, procedimentos, atitudes, sentimentos e conhecimentos adquiridos pelos 

alunos em experiências anteriores, de tal forma que possam ser utilizados  por  eles como 

instrumento de interpretação do novo, aprendendo a partir das relações que a criança 

consegue estabelecer entre o novo conhecimento e aquele que ela já possui; 

 respeitar as individualidades da criança; 

 proporcionar um ambiente  favorável à aprendizagem;   

  Todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum (Língua Portuguesa, 

Educação Física, Artes, Matemática, Ciências, História e Geografia) e Parte Diversificada (Ensino 

Religioso), serão operacionalizados, dentro do possível, de forma  interdisciplinar, contextualizada, 

de acordo com  os temas  transversais dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), de forma a 

dar uma visibilidade à pratica pedagógica reflexiva. 

  A integração das áreas de conhecimento ao desenvolvimento de Temas Transversais 

adequados à realidade, tais como: Saúde, Educação Ambiental, Orientação Sexual, Combate às 

Drogas, Vida Familiar e  Social, Trabalho, Tecnologia, Pluralidade Cultural, Serviço Voluntário e 

Temas Locais, oportunizam a constituição do saber aliado ao  exercício da cidadania plena e a 

atualização de conhecimentos e valores em  uma perspectiva crítica, reflexiva, responsável e 

contextualizada. 
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   A correlação entre teoria e prática, fundamental para a aprendizagem, se intensifica 

na pedagogia de projetos e requer a adoção de estratégias diferenciadas, tais como: 

 incentivo  à leitura e  produção de texto; 

 manifestações  artístico-culturais de natureza diversas;     

 pesquisas, seminários e grupos de estudo; 

 atividades extraclasse, integradas ao currículo principalmente por meio de visitas e 

excursões para  estudos do meio; 

 participação em promoções, campanhas e outros eventos sócio comunitários; 

 aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa; 

 de acordo com os avanços  sociais e tecnológicos, oportunizar  o  uso da sala de informática  

para que  os   alunos  tenham  iniciação ao uso de novas tecnologias. 

 

3- Direitos humanos, educação inclusiva e diversidade 

“O direito da pessoa à educação é resguardado pela Política Nacional de Educação 

independente de gênero, etnia idade ou classe social.” (Carta Magna, Constituição/1988). 

O acesso á escola extrapola o ato da matrícula e implica apropriação do saber e das 

oportunidades educacionais oferecidas à totalidade dos alunos com vistas a atingir as finalidades da 

educação, a despeito da população escolar. A Constituição Federal, assegura a todos os cidadãos o 

direito á educação. 

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos 

importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos, 

em um ambiente educacional favorável. 

A educação eficaz supõe um projeto pedagógico que enseje o acesso a permanência, 

com êxito do aluno no ambiente escolar, que assuma a diversidade dos educandos, de modo a 

contemplar as suas necessidades e potencialidades. A forma convencional da prática pedagógica e 

do exercício da ação docente é questionada, requerendo – se o aprimoramento permanente do 

contexto educacional. Nessa perspectiva é que a escola virá a cumprir o seu papel, viabilizando as 

finalidades da educação. 

Frente a esse novo paradigma educativo, a escola deve ser definida como instituição 

social que tem por obrigação atender todas as crianças, sem exceção. A escola deve ser aberta, 
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pluralista, democrática e de qualidade, assim, deve conter, em deu projeto educativo, a idéia da 

unidade na diversidade. Não é possível a coexistência de democracia e segregação. 

4 -Projetos Interdisciplinares 

Os projetos interdisciplinares estão incluídos no cotidiano da escola e são ótimas 

alternativas para integrar diferentes conteúdos, dando espaço para alguns temas sejam abordados de 

maneira mais completa, essa prática auxilia na organização do ensino e facilita a aprendizagem. Na 

maioria das vezes ocorre o engajamento da comunidade escolar nessas iniciativas. 

Definidas as áreas, as etapas do trabalho precisam ser pensadas conjuntamente. Os 

professores devem trabalhar em parceria e observar como aproveitar bem os pontos de interseção 

favoráveis ao aprendizado dos estudantes. Nessa etapa, é importante definir um planejamento para 

cada disciplina, com diagnóstico inicial, expectativas de aprendizagem, sequência de atividades e 

proposta de avaliação. E precisam ser colocados os objetivos gerais que vão envolver as diversas 

frentes.  

Os projetos desenvolvidos continuamente pela escola são: 

 Projeto literário (Quer se divertir pra valer, é só começar a ler! ) - Promover o uso da 

leitura como uma possibilidade de ser um instrumento auxiliar no desenvolvimento pessoal, 

profissional  e  das crianças, para a construção de um pensar mais reflexivo e que  favoreça 

as aprendizagens  significativas, e dessa forma contribua para a construção de uma cidadania 

plena.Tem como público alvo alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

 Projeto de informática: Oportunizar aos educandos e professores a utilização da mídia a 

favor do ensino-aprendizagem de maneira lúdica com acesso aos diversos recursos 

oferecidos pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ambiente escolar, bem 

como subsidiar o trabalho pedagógico nas diversas áreas de conhecimento. Público alvo: 

alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

 Convivência com amor- Proporcionar à criança condições para que ela se conscientize da 

importância e valor que cada um tem perante Deus, sua família, sua escola e a 

sociedade.Público alvo: alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

 Festa Junina: Desenvolver nos alunos o gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes 

oportunidade de descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento através de 

atividades diversificadas, brincadeiras, pesquisa e apresentações características destes 

festejos que fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus aspectos, popular, social e 

cultural. Público Alvo: Alunos do 1º ao 5º ano. 
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 Judô: Incluir o Judô no programa de educação física será de grande importância para os 

alunos, pois o esporte auxilia na formação, na personalidade e respeito às regras e 

desenvolvimento da disciplina.  

 Projeto interventivo: propiciar a aprendizagem de leitura e escrita aos alunos de 3º e 4º 

anos que estão em defasagem idade/série e encontram-se no processo inicial de 

alfabetização. 

 Projeto de Educação Física: A atuação pedagógica do professor de Educação Física, 

integrada à prática pedagógica do professor de Atividades, tem como objetivo fortalecer e 

enriquecer o trabalho educativo, ampliando as experiências corporais das crianças na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As inserções da Educação 

Física (trabalho de tonicidade, relaxamento, lateralidade, equilíbrio, percepção corporal, 

espacial e temporal, coordenação motora, etc.) nestas etapas da educação básica visam a 

ampliação do acesso às manifestações da cultura corporal de movimento, contribuindo 

significativamente para as aprendizagens na perspectiva da educação em sua totalidade. 

 

5- Projeto de transição entre as Etapas e Modalidades 

 

É sabido que todos nós passamos por várias transições pela vida. No âmbito escolar, o 

estudante também, vivencia várias transições. Formalmente seriam elas:  

 De casa para a escola; 

 Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais; 

 Do Ensino Fundamental - Anos Iniciais para Ensino Fundamental - Anos Finais; 

 Do Ensino Fundamental - Anos Finais para o Ensino Médio; 

Então, como o estudante sai de uma etapa e chega à outra? Quais as dificuldades 

apresentadas em cada uma delas? O que é possível e preciso ser feito para que esse processo 

seja mais tranquilo para todos os envolvidos no processo educacional? 

Após análise feita pela comunidade escolar, apontou-se algumas dificuldades e 

possíveis ações:  

 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 
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- Adaptação das crianças provenientes de creches 

ao ambiente escolar e a rotina diferenciada. 

- Horário especial reduzido que será ampliado 

progressivamente nas duas primeiras semanas até 

que os estudantes estejam preparados para o 

horário normal e a rotina diferenciada; 

- Proporcionar ambientes lúdicos e atrativos para 

a criança; 

- Reunião com os pais para conversar sobre as 

mudanças na rotina; 

- Coordenação coletiva dos professores da creche 

com os professores e coordenadores da escola; 

- Necessidade de formação continuada para os 

professores do 1º Ano. 

- Pouco conhecimento dos docentes sobre os 

objetivos de aprendizagem de cada etapa.  

- Conhecimento das teorias sobre o 

desenvolvimento humano  

- Formação continuada para os professores do 1º 

Ano com atividades específicas buscando 

intervenção para as aprendizagens. 

- Diálogo entre os profissionais das etapas 

 

- Infrequência escolar - Conscientizar a família da importância da 

frequência e pontualidade, pontuando sobre os 

prejuízos pedagógicos e legais  

 

- Quantidade excessiva de crianças em sala que 

necessitam de cuidados básicos 

- Monitores para acompanhar os docentes na 

realização das atividades; 

- Desenvolver atividades que estimulam 

autonomia das crianças 

-Conhecimento sobre o desempenho da criança no 

ano anterior e/ou suas necessidades especiais 

- Leitura de relatórios dos alunos, inclusive dos 

ENEEs; 

- Receber apoio dos profissionais do SEAA e das 

Coordenações Intermediárias - UNIEB 

 

Creches para Escolas Classes  

O olhar dos estudantes 
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DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

 - Insegurança dos estudantes em relação a nova 

escola / novo ambiente  

- Reuniões de acolhimento aos estudantes, 

familiares e docentes na escola sequencial; 

- No ato da matrícula conhecer o ambiente escolar 

e observar a sua rotina  

– O olhar da família 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

 - Dificuldade do acompanhamento familiar 

devido a necessidade de trabalhar  

-Sensibilizar a família para acompanhar a vida 

escolar da criança  

- Adaptação ao novo ambiente - Reuniões de acolhimento aos estudantes, 

familiares e docentes na escola sequencial; 

- No ato da matrícula conhecer o ambiente escolar 

e observar a sua rotina 

 

Educação Infantil para Anos Iniciais 

O olhar dos estudantes 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

- Rompimento com o lúdico 

- Mudança da rotina 

- Poucas brincadeiras 

- Pouca afetividade 

- Desenvolver atividades lúdicas; 

- Proporcionar ambientes lúdicos e atrativos para 

a criança; 

- Reunião com os pais para conversar sobre as 

mudanças na rotina; 

- Coordenação coletiva dos professores da 

Educação Infantil com os professores do 1º Ano e 

coordenadores da escola; 

- Medo do novo e dos novos conteúdos 

- Excesso de atividades 

- Complexidade nas atividades 

- Novas exigências 

- O professor deve passar tarefas gradativamente 

adequando aos estágios de aprendizagens   

 

 - Mudança do mobiliário - Rodinhas para conversa; 
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- Organização da sala  - Planejamento prévio da gestão quanto à 

adaptação; 

- Pouca utilização do material concreto - Formação continuada nas coletivas para trocas de 

experiência sobre estratégias com uso do material 

concreto e conscientização da importância do uso 

desse recurso  

 

 

Educação Infantil para Anos Iniciais 

O olhar dos professores 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

 - Infrequência dos alunos durante a Educação 

Infantil; 

- Pouco compromisso de algumas famílias com o 

processo escolar 

- Reunião com os pais para conversar sobre as 

mudanças na rotina; 

- Desenvolver projetos junto aos orientadores 

educacionais; 

 

- Imaturidade e dependência  

- Pouca autonomia 

- Brincadeiras excessivas 

- Dificuldades em aceitar as normas escolares 

 

- Desenvolver atividades que promovam 

autonomia desde Educação Infantil 

- No final do ano, incluir à rotina da Educação 

Infantil atividades que incluam praticas dos Anos 

Iniciais; 

- Visitas dos alunos da Educação Infantil nas 

turmas de Anos Iniciais  

- Promover momentos para perguntas e respostas 

dos alunos, dialogando sobre as curiosidades 

- Dificuldade na coordenação motora - Promover atividades psicomotoras na Educação 

Infantil para amenizar dificuldades nos Anos 

Iniciais 

- Continuidade das atividades psicomotoras nas 

turmas do 1º Ano 

- Pouco conhecimento sobre o desenvolvimento 

do aluno na Ed Infantil no ano anterior 

- Valorização da formação continuada e diálogo 

entre os pares; 
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- - Leitura dos relatórios dos alunos sobre o seu 

desenvolvimento 

- Fragilidade de práticas de letramento 

 

- Possibilitar momentos diversos de leitura, jogos 

matemáticos, passeios (teatro, cinema), contação 

de histórias; 

- Poucos materiais apropriados para a 

intervenções em uma perspectiva lúdica 

- Aquisição de jogos para desenvolver atividades 

lúdicas cognitivas 

- Confecção de jogos pelo grupo de professores; 

 

 

Educação Infantil para Anos Iniciais 

O olhar da família 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

 - Atividades de casa com comando complexos - Precisam ter comandos simples, claros e 

objetivos; 

- Explicar para as crianças na escola o que 

precisam realizar em casa;  

- Insegurança dos pais em relação ao acolhimento 

por parte da escola e do professor 

- Acolhida em reunião com os pais para diálogo e 

dinâmicas sobre as mudanças na rotina escolar 

 

  

Anos Iniciais para Anos Finais 

O olhar da família 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

 - Insegurança e aceitação dos familiares em 

relação ao novo ambiente escolar; 

- Pouco acolhimento nas escolas sequenciais 

- Reuniões de acolhimento aos estudantes, 

familiares e docentes na escola sequencial; 

 

- Muito conteúdo e termos complexos 

- Currículo extenso  

- Realizar trabalhos com pré-requisitos cobrados 

no 6º Ano;  
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- Muito conteúdo no quadro e tempo insuficiente 

para realizar as tarefas 

- Cobrança quanto ao domínio do conteúdo 

 

-Uso da letra cursiva nos Anos Iniciais; 

- Melhor uso dos livros didáticos  

- Ampla discussão dos novos termos 

 

  

-Muitos professores e muitas disciplinas; 

-Mudança na quantidade de professor 

- Falta de professores 

 

- Conversar com os alunos sobre as mudanças que 

acontecerão para prepara-los; 

- Garantir professores 

- Feedback do desenvolvimento do aluno; 

-Ambiente aparentemente hostil e com pouco 

acolhimento; 

-Tratamento dos profissionais com os alunos 

recém saídos dos Anos Iniciais 

- Reuniões de acolhimento aos estudantes, 

familiares e docentes na escola sequencial; 

- Olhar mais humanizado, vendo o aluno em sua 

totalidade 

-Adaptação ao ambiente escolar 

- Troca de escola 

-Falta de período de adaptação entre as etapas  

-Alunos mais velhos 

-Violência, uso de drogas, bullying,  

- Adaptar rotina ao longo do 5º Ano; 

- Visita dos alunos às escolas sequenciais; 

- Ampliar o acompanhamento do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem e demais 

equipes; 

- Promover palestras educativas sobre os temas; 

- Maior envolvimento da família dialogando, 

observando e orientando sobre a nova fase. 

  

- Diversificação dos métodos utilizados pelos 

professores 

- Promover encontros entre os professores da 

escola de origem e sequencial; 

-Valorização da coordenação coletiva 

- Trabalho em grupo fora da escola 

-Excesso de trabalho para realizar na mesma 

semana; 

- Acordo entre profissionais e família nas reuniões 

pedagógicas  

-Planejamento interdisciplinar 

- Distância entre escola e moradia - Priorizar matrícula dos alunos próximo a 

moradia 

- Abertura de novas turmas; 
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- Número excessivo de alunos por turma - Organização e diminuição da quantidade de 

alunos por turmas; 

- Abertura de novas turmas; 

  

  

Anos Iniciais para Anos Finais 

O olhar do estudante 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

 

- Regras e funcionamento diferentes; 

- Dúvidas sobre o novo ambiente escolar 

- Conversa e palestra com profissionais da 

escola sequencial sobre o funcionamento da 

escola e sua rotina; 

- Construir junto com a criança regras e 

combinados em sala de aula; 

- Sofrer bullying e racismo; 

- Violência física e verbal, drogas, furtos 

- Assédio sexual e moral por parte de colegas 

mais velhos; 

- vergonha dos alunos maiores 

- Denunciar, conversar com os responsáveis e 

não revidar 

- Monitoramento na porta de banheiros; 

 

- Não socializar 

-Não conseguir novas amizades 

- Aumento do número professores 

- Promover conversas e visitas ao novo ambiente 

escolar; 

 

- Conteúdos não significativos 

- Conseguir acompanhar a turma 

- Medo dos novos conteúdos 

- Adaptar rotina ao longo do 5º Ano; 

- Visita dos alunos às escolas sequenciais; 

 

- Regras diferentes 

- medo de reprovar 

- Reuniões de acolhimento aos estudantes, 

familiares e docentes na escola sequencial; 

- Conversar com os alunos sobre as mudanças 

que acontecerão para prepara-los; 

- Feedback do desenvolvimento do aluno; 
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- Pouco reforço e intervenção escolar; - Realizar intervenções necessárias para o 

processo de ensino aprendizagem; 

- Troca de sala e perda de tempo - Troca do professor de sala 

- Dificuldade administração do tempo das aulas; 

- Dificuldade em matemática e inglês; 

- Muitos trabalhos ao mesmo tempo 

- Pouco tempo de aula 

- Planejamento Interdisciplinar; 

- Calendário combinado entre os professores; 

- Acesso à internet na escola para pesquisa e 

realização dos trabalhos na escola; 

- Mudança de escola e de colegas - Permanecer na mesma escola no 6º Ano 

- Diversificação dos métodos utilizados pelos 

professores; 

- Alguns professores não explicam até o aluno 

aprender 

Promover encontros entre os professores da 

escola de origem e sequencial; 

-Valorização da coordenação coletiva; 

- Ter definições mais claras dos conteúdos para 

melhor entendimento; 

 

 Anos Iniciais para Anos Finais 

O olhar dos professores 

DIFICULDADES POSSÍVEIS AÇÕES 

 - Adaptação com a nova realidade 

-Falta de autonomia dos alunos para tomarem 

decisões e se organizarem, inclusive de estudo 

 

-O aluno deve passar por um período de transição 

durante o 5º ano 

-Realizar projetos que desenvolvam 

responsabilidade e autonomia    

-Desconhecimento da estrutura da Escola Parque 

e CEF 

-Convidar a equipe da escola Parque para expor 

seus trabalhos e orientação para matrícula 

  

-Dificuldade de organizar o caderno de matérias  

 

-Criar estratégias que favoreçam essa organização 

-Alguns alunos não desenvolveram a maturidade 

suficiente para valorizar o estudo e os conteúdos 

-Conscientização trabalhada por parte dos 

professores, apoio pedagógico e apoio familiar 
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-Falta de diálogo entre às escola de origem e 

sequencial   

-Visita de alunos dos anos finais nas turmas dos 5º 

anos para compartilhar saberes e experiências 

-Visita de professores dos CEF às escolas classes 

e vice-versa 

  

  

 

6-Relação escola-comunidade 

 

Esta unidade de educação prima por um bom relacionamento com a comunidade que 

compõe o ambiente escolar, pois como co-autores têm os pais que na medida do possível participam 

da vida escolar de seus filhos, uma vez que percebem a importância da escola no futuro deles. 

Com o objetivo de acolher a escola procura desenvolver reuniões de pais e mestres 

mais atrativas, democráticas oferecendo espaço para sugestões e críticas, permite por meio de 

questionários que seus usuários avaliem os serviços prestados. Oferta ainda palestras e dias letivos 

temáticos com temas diversificados e significativos e que auxiliem não só na aprendizagem, mas na 

construção de saberes sociais e afetivos. 

Na semana de educação para a vida contemplada no calendário escolar abordará 

como tema central “Quem ama cuida”, dando ênfase no cuidado com a família, saúde, meio 

ambiente e com outro. 

Ressalta-se ainda que a escola abre seus espaços físicos para a comunidade 

desenvolver projetos sociais e culturais que auxiliam na formação integral dos estudantes e de seus 

pais. Atualmente estão sendo realizadas aulas de capoeira, dança e ginástica funcional. Essa parceria 

fortalece o sentimento de pertencimento e cuidado, haja vista que não se tem relatos de vandalismo, 

depredação e furtos. 

 

7-Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

Os serviços de apoio a aprendizagem tem atuado de forma significativa na instituição 

de ensino. Possui intervenção articulada e procura se pautar na busca por tornar o ambiente escolar 
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mais inclusivo e respeitador das diferencias e singularidades dos estudantes. Deste modo procura 

avaliar a necessidade de intensificar ações que atendam as dimensões de assessoria ao trabalho 

coletivo e acompanhamento ao processo de ensino-aprendizagem no espaço escolar.  

Atualmente a instituição dispõe dos serviços da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA), do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e do Serviço de 

Orientação Educacional (SOE).  

O SOE direciona suas ações na dimensão da orientação ao trabalho coletivo com os 

professores e acompanhamento dos estudantes, bem como, auxílio no processo de ensino-

aprendizagem, intervenções nas situações que desfavoreça o estudante, em que são realizados 

atendimentos e encaminhamentos necessários, facilitando a aprendizagem e desenvolvimento dos 

mesmos. Realizando conjuntamente orientação e atendimento do corpo docente e o quanto as 

questões cotidianas influenciam o planejamento e intervenção pedagógica do professor, 

principalmente em situações em que há a queixa escolar. 

O EEAA busca dar suporte pedagógico as turmas que possuem estudantes com 

transtornos funcionais e crianças que iniciaram o PAIQUE. Trabalha com a identificação, 

elaboração, produção e organização dos serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidades que 

atenuem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. 

O AEE atua no processo de ensino aprendizagem estando intimamente ligado ao 

trabalho do professor, implementando, planejando e acompanhando a qualidade do 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos  

 

8-Atuação dos educadores sociais voluntários 

 

O Programa de Educador Social Voluntário possui base legal na Portaria 22, de 

fevereiro de 2018 e tem como objetivo dar suporte ao atendimento educacional especializado. 

Recebe capacitação do Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, executa, sob 

orientação e supervisão desse profissional, atividades de acompanhamento, higiene pessoal e 

incentivo de estudantes, bem como de outras atividades voltadas para a área de Educação Especial, 

quais sejam: 

* Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação dentária, no 

banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, no momento do parque, em atividades 

no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades 

diárias, autônomas e sociais que os estudantes com deficiência realizarão dentro e, quando 
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necessário, fora do espaço escolar; 

* Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do estudante, como ajudá-

lo no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, 

brinquedos no parque; 

* Acompanhar e auxiliar o estudante cadeirante, para todos os espaços escolares a que ele necessitar 

ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar; 

 * Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; * Informar ao professor, para registro, as 

observações relevantes relacionadas ao estudante;  

* Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades pedagógicas para aquisição de condutas 

adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do professor; 

* Apoiar o estudante que apresente momentos de descontrole comportamental, observando os sinais 

de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições que, potencialmente, o desestruturam, 

buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e acompanhar o estudante com alteração no 

comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação do professor, 

da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio; 

* Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do estudante com seus colegas e demais 

pessoas; 

* Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de complexidade e 

responsabilidade. 

  A escola possui atualmente seis educadores sociais voluntários, sendo 03 (três) no  

matutino e 03 (três) no  vespertino, contudo esse quantitativo é insuficiente, necessitando de no 

mínimo mais 05 (cinco)educadores para atender à demanda atual.  

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Segundo a resolução CNE/CNB 2/2001: 

[...] por Educação Especial, modalidade da educação escolar, 

entende-se um processo educacional definido em uma 

proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, 

em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, 

de modo a garantir a educação escolar e promover o 
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desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as 

etapas e modalidades da educação básica (Art. 3º grifos 

originais). (BRASIL, 2001) 

 

 

  Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser considerada, 

observando  as especificidades de cada aluno dessa modalidade de atendimento, conforme 

estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996, no  artigo 58, a saber: 

estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) etc.  

Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito Federal, por meio 

da Lei nº 3.218/2003, estabeleceu que todas as escolas da rede pública de ensino são inclusivas, 

assegurando, portanto, que as políticas públicas em educação, bem como os desdobramentos 

empíricos advindos das mesmas possam alcançar a população que requer atendimento 

especializado. Nesta direção, o currículo, a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino devem ser 

aplicados também à educação especial, com o objetivo de garantir o direito à educação. 

O professor do ensino da educação inclusiva regular necessita de adquirir formação 

para fazer frente a uma população que possui características peculiares, por outro, exige que o 

professor de educação especial amplie suas perspectivas, tradicionalmente, centradas nessas 

características (BUENO, 1999). 

 

VI-PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

                       A Escola Classe 62 de Ceilândia entende que, na avaliação formativa,  estão  as 

melhores intenções para acolher,  apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para 

incluir para aprender e aprender para desenvolver-se 

. Onde a análise qualitativa se sobreponha àquelas puramente quantitativas. Promover interações 

enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve. Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens  

e não simplesmente da avaliação das aprendizagens. Dessa forma, as intervenções didáticas e 

pedagógicas serão pautadas na lógica do processo de aprendizagem dos alunos e não, 

exclusivamente, na lógica conteudista. 
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A parceria entre avaliação e aprendizagem se estabelece a partir da compreensão, por 

parte dos sujeitos envolvidos nesse processo, de que todos são capazes de aprender e que fazem isso 

de diferentes formas e em diferentes espaços de tempo. A organização do trabalho escolar com base 

no acompanhamento pedagógico sistemático pelo professor, pelos alunos, supervisor e coordenador 

pedagógico, como sujeitos imprescindíveis desse processo. 

A importância central da avaliação está em (dever) ser capaz de mediar a prática 

educativa, contribuindo significativamente para que as suas finalidades sejam alcançadas. Ou seja, 

apontar erros e acertos para a possibilidade de corrigir caminhos, em tempo hábil, para que todos 

aprendam o que é  proposto para  aquela  etapa ou ciclo. 

O BIA – Bloco Inicial de Alfabetização – como uma organização escolar em ciclo, 

que se propõe a promover a alfabetização dos estudantes, no período de três anos, necessita de um 

acompanhamento contínuo e sistemático da evolução da escrita e da leitura, com vistas à 

consolidação da alfabetização e do letramento.  

1-Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

Por meio de registros tornar visível os avanços e as necessidades de cada estudante, 

de  cada turma e da  nossa  escola como um todo, com o propósito de planejar ações que possibilitem 

a resolução dos problemas de ensino e de aprendizagem evidenciados por meio do uso de  

procedimentos e instrumentos, tais como : auto avaliação (com roteiro), leituras, fotos, organização 

do  material estudado, registros, relatórios, portfólios, planilhas de acompanhamento da turma, os 

gráficos de rendimento, trabalhos produzidos, observação, atividades escritas e orais, exercícios,  

dever de casa, acompanhamento  diário  e individual do progresso do  aluno por meio de relatórios 

descritivos, entrevistas, pesquisas, dramatização, seminários, pesquisas de  campo, cartazes, ação 

comunitária e de interesse social como participação nos eventos que acontecem na escola e fora da 

escola,  o  Mutirão de Natal, o Recreio Feliz  e outros. Afetividade e atitudes também devem ser 

levadas em conta para fins de avaliação. Atividades de consulta, para serem realizadas em casa ou 

na própria sala de aula, com questões reflexivas, de compreensão ou pessoal, para fazer o aluno 

pensar.                                      

  O professor é o principal responsável para operacionalizar o processo avaliativo. Ele 

compreende os objetivos da Proposta Pedagógica, e planeja a avaliação de forma que os registros 

correspondam à sua prática. Isso requer a verificação do que foi aprendido pelos alunos, de como 

expressão seus pensamentos e   como se comportam. Também identifica “o que” e “como” está 

ensinando e quais intervenções ou mudanças são necessárias. 
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  Para os alunos a avaliação é um meio de conhecer seu progresso em relação aos 

objetivos propostos para a aprendizagem, identificar suas dificuldades com o objetivo de superá-las 

e perceber as suas possibilidades. É uma oportunidade de crescimento, amadurecimento e preparo 

para a vida. Enfim, o aluno é agente do processo avaliativo, do qual se espera a consciência de suas 

responsabilidades e tarefas, assumindo cumplicidade pelos resultados obtidos. Deve ser estimulado 

a competir consigo mesmo, na busca do seu conhecimento. 

Vygotsky (2001) discorre que a postura adotada pelo professor em sala de aula irá 

determinar ou não a aprendizagem do aluno e o seu desenvolvimento, e que essa postura deva 

proporcionar o estabelecimento de trocas interativas entre os seus personagens. Ao professor cabe 

construir formas do aluno adentrar no universo dos saberes sistematizados, encontrando o suporte 

necessário para a sua participação ativa no contexto sociocultural. Este professor deve, segundo 

Pimenta (1997, p. 6) ter: 

A compreensão do ensino como realidade social e, que 

desenvolva neles, a capacidade de investigar a própria 

atividade para, a partir dela, constituírem e transformarem os 

seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de 

construção de suas identidades como professores. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros pessoais, o professor 

conta também com instrumentos previstos em Regimento Escolar para descrição do desempenho 

dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAV e o Registro do Conselho de Classe. Devem constar 

nessa descrição todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda não 

construídas pelo aluno, bem como as intervenções necessárias à progressão ininterrupta do processo. 

Para reverter o cenário do fracasso escolar, presente nessa etapa, é imprescindível assegurar a 

progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, uma vez que lhe é inerente a avaliação 

formativa e garante a todos os estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir seus 

estudos sem interrupções.  Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem procura responder o quê, 

quando e como avaliar, envolvendo todas as dimensões do ser. 

A avaliação deve ser internalizada pelos alunos a fim de transformar-se em auto 

avaliação, fazendo-o compreender que o aprendizado é um projeto de vida que precisa ser 

vivenciado diariamente. 

  Entendemos que os resultados da avaliação do trabalho da escola realizado pelos 

sujeitos que a constroem (família, alunos, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, 
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supervisores e auxiliares de educação) e com os dados oriundos dos exames em larga escala torna-

se base para o diálogo emancipatório que constrói caminhos para  que, de fato, todos aprendam.  

Deste modo, temos: 

 AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS-  visa 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 (VILLAS BOAS, 2004) 

É realizada diariamente em sala de aula pelos professores e alunos, de forma processual e 

contínua. Envolve também, além desses atores, a equipe gestora, e demais membros da 

comunidade escolar. 

 

                      Avaliação das aprendizagens na Escola Classe 62 de Ceilândia acontece no decorrer 

do processo de escolarização, através da observação de todas as atividades propostas nas Unidades 

Didáticas e  no Plano de   Aula diário, de acordo  com o  Currículo em Movimento da Secretaria de 

Estado de Educação do  Distrito Federal ,  e o Currículo Concebido  pelos  educadores da Escola 

Classe 62 de Ceilândia, para atender as  reais necessidades  dos alunos da nossa instituição.  

 * AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (do trabalho pedagógico da escola) – é uma auto 

avaliação realizada por todos os envolvidos no processo educativo, tomando como referência a 

Proposta Pedagógica da escola. Pode acontecer no Conselho Escolar, Conselho de Classe, 

coordenação pedagógica. Contribui para a análise do desempenho dos alunos e do trabalho 

desenvolvido, comando com fontes de informação dados da avaliação desenvolvida elos professores 

nas aulas e resultados dos estudantes e da escola nos exames externos. 

 

Para que esse acompanhamento tenha melhor abrangência apresentam-se a seguir 

quatro etapas: 

 

1º) DIAGNÓSTICO – ação que será a base para o planejamento do professor e subsidiará 

a elaboração de estratégias pedagógicas como os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo, 

bem como justificará possíveis avanços  e outras ações didáticas cotidianas; é caracterizado  

pela definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos avaliativos. 

 

2º) REGISTROS: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho pedagógico. 

Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis as 

necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e execução das 

intervenções didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Podem ser realizados de diversas 
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formas como os portfólios, os diários de bordo, as fotos, as planilhas de acompanhamento 

da turma, os gráficos de rendimento, os relatórios, entre outros. 

 

3º) ANÁLISE: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros. É a etapa 

onde o professor e a equipe pedagógica refletem sobre o que se apresenta nos dados 

coletados, observando o que foi aprendido pelos alunos. Nesse momento de análise busca-

se a elaboração de intervenções para(re) orientar as ações de ensino em função das 

necessidades de aprendizagem. 

 

4ª) PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS:  caracteriza-se pela tomada de atitudes em relação às necessidades 

levantadas. Etapa para a elaboração do planejamento, considerando o “para  quê”,  “o quê”   

e   “como fazer” ,  por meio das Unidades Didáticas, sequências didáticas e/ou projetos de 

trabalho, Reagrupamentos e outros, fechando assim, o processo de avaliação formativa: 

diagnóstico, registro, análise e intervenção, coordenado   pelo Supervisor Pedagógico e 

Coordenador Pedagógico, com a participação efetiva dos  demais professores, deve ser 

entendido como um ciclo de ações continuas e permanentes que permearão toda a  

organização do trabalho pedagógico. 

 

 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA-  avaliação do desempenho dos estudantes por 

equipes externas, realizada pelo próprio sistema de ensino e/ou em nível nacional, como a Avaliação 

Nacional de Alfabetização (ANA), Provinha Brasil e a Prova Brasil. 

No conselho de classe é realizada, de forma coletiva, uma avaliação dos resultados 

obtidos ao longo do processo, no intuito  de rever  o  que deu certo e trouxe bons resultados, e  o  

que precisa ser  mudado,  definir  estratégias  pedagógicas para melhoria do trabalho no intuito de  

obter os melhores resultados. 

Devido à natureza humana, é evidente que nunca haverá avaliações nem educadores 

ou educandos perfeitos.  Cada ser é singular e aprende de forma diferente. Portanto, a escola deve 

oferecer diversas propostas de avaliação   de tal modo a verificar o cumprimento da missão  de  

desenvolver  indivíduos capazes de saber ser, saber  conviver, saber conhecer e saber fazer.   

Aprender para a vida, no sentido de que sejam cidadãos que pratiquem os  princípios da cidadania   

(dignidade, solidariedade e saber os direitos e deveres), visando  a formação do caráter. 
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1.1-Recuperação Continuada 

A Recuperação contínua é uma estratégia pedagógica que visa evitar o acúmulo de 

defasagens e, ao mesmo tempo, favorecer um trabalho de recuperação mais profundo, além de 

organizar as avaliações e monitoramento constantes ao longo do ano. A partir dos diagnósticos, são 

elaborados planos de estudos que levam em consideração as particularidades de cada aluno, assim 

como o tempo disponível para que ele adquira cada competência. 

Dessa forma, a escola adota a realização do projeto interventivo, reagrupamentos, 

agrupamentos produtivos, reforço e atendimento individualizado com atividades diferenciadas para 

que o aluno venha vencer as dificuldades ao longo do processo.  

 

2-Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado de gestão. Dentro da organização do 

trabalho pedagógico se configura como espaço que possibilita a análise do desempenho do aluno e 

do desempenho da própria escola de forma coletiva propondo ações e intervenções para melhoria 

da aprendizagem do aluno e da prática docente. 

O Conselho de Classe presidido pela Diretora ou seu representante, é secretariado 

por um de seus membros, indicado por seus pares, que registrará ata em documento próprio. É um 

órgão colegiado integrante da Gestão Democrática, sua importância consiste em permitir a discussão 

coletiva de ações para a solução dos problemas, bem como estratégias pedagógicas, e se destina a 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens. 

  Logo a seguir ocorre a reunião de pais que coloca os  mesmos  a par do 

desenvolvimento da aprendizagem de seus filhos,  bem como serão informados sobre as estratégias 

e medidas a serem tomadas em conjunto com a família, com a intenção  de crescimento e  

aprimoramento,  bem como o compromisso com a frequência,  dever de casa, e enviar os alunos 

quando convocados para o reforço escolar no turno contrário. 

 O Conselho de Classe é composto por: 

- Todos os professores regentes das turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais, representante da 

equipe gestora, na condição de conselheiros natos; 

- Pedagoga 

- Orientadora Educacional  

- Representante da Carreira Assistência à Educação; 

- Representante das famílias e/ou responsáveis legais; 
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- Professora do serviço de apoio especializado, sala de recursos 

 

Compete ao conselho de classe: 

 Implementar e avaliar a execução da Proposta Pedagógica  - PP,  na perspectiva  da avaliação 

formativa; 

 Elaborar o seu plano de ação anual; 

 Analisar deforma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos alunos,  considerando:  

a) as necessidades individuais; 

b) as intervenções realizadas; 

c) os avanços alcançados; 

d) as estratégias pedagógicas adotadas;  

e) projetos interventivos; 

f) os reagrupamentos; 

g) indicar e propor elementos e ações  que promovam as aprendizagens, inclusive mediante 

a análise dos índices de desempenho; 

h) discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas; 

i) discutir e deliberar sobre a aplicação do regime  disciplinar de caráter pedagógico; 

j) deliberar sobre os  casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos. 

O Conselho de Classe tem acontecido da seguinte forma:  

  É realizado ordinariamente, a cada bimestre ou extraordinariamente, a qualquer 

tempo. Acontece a reunião dos professores de cada ano onde são relatados os desenvolvimentos, as 

estratégias utilizadas para alcançar os objetivos, na ocasião também é feita avaliação do que não  foi 

realizado.   Em seguida os presentes apresentam sugestões que apontam caminhos para solução dos 

problemas. É um momento para discutir os assuntos pertinentes, avaliar o desempenho de cada 

aluno, buscar ajuda, auxilio para melhoria do desempenho docente e discente. 

  Ao findar o ano letivo, o Conselho de Classe deve indicar sobre o desenvolvimento 

de cada aluno, com a finalidade de avaliar se ele está em condições para ser promovido para o ano 

ou ciclo seguinte. Essa conclusão deve ser anotada, em seu inteiro teor, em ata própria e no relatório 

individual do aluno. 
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VII-ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

   A PP deverá ser avaliada e revisada por todos que integram a escola, a cada final de 

ano ou sempre que houver necessidade. Todos os segmentos não podem perder de vista a 

necessidade de identificação dos responsáveis por determinadas ações assumidas no coletivo. Para 

assegurar isso, são fundamentais encontros periódicos com o coletivo da escola para a discussão e 

avaliação de como as ações estão sendo encaminhadas efetivamente (principalmente nos dias letivos 

temáticos em que conseguimos unir todos os segmentos) Nesses encontros, os vários atores da 

escola podem: 

 Retomar as ações, corrigindo o seu fluxo, com base na avaliação de como estão sendo 

desenvolvidas . 

 Avaliar se as ações definidas como prioridades pelos segmentos são realmente viáveis, ou seja, 

realistas. 

 Acrescentar ou sugerir novas ações para alcançar com melhor êxito as metas sugeridas. É de 

fundamental importância que a construção e o acompanhamento do projeto político-pedagógico 

estejam alicerçados em uma administração participativa, coletiva, em que as decisões sejam 

democratizadas e que o seu processo de avaliação e revisão seja uma prática coletiva constante, 

como oportunidade de reflexão para mudanças. 

  A construção do PP traz consigo a necessidade de estar atentos à realização de suas ações, 

as quais foram propostas através das necessidades encontradas, e com sua realização necessita-se 

de avaliação dos resultados alcançados, registros concretos das atividades, elevando assim o índice 

de qualidade do processo ensino-aprendizagem da escola. 
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