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“Um verdadeiro estímulo da vida humana é a alegria do 

amanhã. Na técnica pedagógica, esta alegria do amanhã é um 

dos objetos mais importantes do trabalho. Primeiro é preciso 

organizar a própria alegria, fazê-la viver e convertê-la em 

realidade. Em segundo lugar; é necessário ir transformando 

insistentemente os tipos mais simples de alegria em tipos mais 

complexos e humanamente significativos. Aqui existe uma 

linha muito interessante: da satisfação mais simples até o mais 

profundo sentido dodever.” 

Anton Makarencko 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contém informações sobre a metodologia e funcionamento de 

uma  Instituição de Ensino pública do Campo, Escola Classe São Bartolomeu/Campo – ECSB. A 

construção desse projeto vem sido elaborada por meio de contribuições de profissionais que 

se debruçaram em sua elaboração ano a ano. 

Durante o primeiro bimestre de cada ano letivo, são realizadas coordenações coletivas 

e encontros com o Conselho Escolar e comunidade escolar com objetivo de redesenhar esse 

projeto, incluindo entre outros itens, a educação do campo e a educação ambiental dentro da 

perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, como parte fundamental desse documento. 

O processo de reformulação e adequação se deu a partir de estudos teóricos, debates, 

pesquisa e leituras de documentos, entre eles, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 

Portaria nº 419, de 20 de dezembro de 2018, que institui a Política Publica de Educação do 

Campo do DF, durante a semana pedagógica e coordenações, visita formal e informal pela 

comunidade, entrevista com moradores e questionários à comunidade escolar a serem 

realizada entre os meses de, março e abril de 2020 para registros de atualização do Inventário 

Social, Histórico e Cultural que, também, subsidiará alterações para a próxima Proposta 

Pedagógica. A comunidade escolar  apresenta-se participativa e consciente deste instrumento 

pedagógico que, por meio de Assembleia Geral Escolar e encontros de grupos de trabalho 

puderam fazer suas sugestões. 

De posse de todos os dados coletados, procurou-se fazer um panorama da realidade em 

que a escola está inserida, objetivando nortear e evidenciar aos participantes uma visão mais 

clara de como se concebe o trabalho pedagógico numa perspectiva de melhorar as 

possibilidades de aprendizagem dos estudantes. 

Terminada a reformulação da Proposta Pedagógica toda a comunidade receberá, por 

meio de mídias sociais e Google Classroom, devido à pandemia ocasionada pelo novo 

Coronavírus, informativo atualizado com os objetivos, função social, formas avaliativas e 

metas, além do Regimento Escolar Interno, para ciência dos responsáveis .
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2 INTRODUÇÃO 

 

Esse documento tem como objetivo delinear a identidade do trabalho pedagógico da 

Escola Classe São Bartolomeu - Campo, construído a partir de condições práticas (objetivas e 

subjetivas e do desenvolvimento pedagógico) que exigem, a cada momento, um retorno à 

teoria relacionada à prática, com novas interações educacionais. 

O princípio norteador desse Projeto Pedagógico, supõe que as instâncias superiores e a 

gestão escolar, adotem posturas de coordenação de seus sistemas de apoio, para que em 

conjunto se busque a tão almejada qualidade no ensino. 

Segundo Veiga, (1995) “Projeto pedagógico é a própria organização do trabalho 

pedagógico da escola como um todo, sendo construído e vivenciado em todos os momentos, 

por todos os envolvidos com o processo educativo da escola”. Em suma, ele é um instrumento 

de trabalho que ilumina princípios filosóficos, define políticas, harmoniza as diretrizes da 

educação nacional com a realidade da escola, racionaliza e organiza ações, dá voz aos atores 

educacionais, otimiza recursos materiais e financeiros, facilita a continuidade administrativa, 

mobiliza diferentes setores na busca de objetivos comuns e, por ser de domínio público, 

permite constante acompanhamento e avaliação. 

Assim sendo, espera-se poder cumprir as metas e objetivos nele definidos adequando-

o, quando necessário, durante o seu desenvolvimento, à dinâmica que caracteriza o processo 

educativo. 
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3 HISTÓRICIDADE 

 

O inventário Social, Histórico e Cultural da escola e da comunidade, é um caminho para 

construção da identidade como escola do campo, visando produzir conhecimento sobre os 

domínios da vida social, aos quais são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, possuem 

marcos e referências de pertencimento para um grupo social. 

 

3.1 O Núcleo Rural São Bartolomeu/Capão Comprido 

 

O Núcleo Rural São Bartolomeu está situado na Região Administrativa de São Sebastião 

– DF, localizado na Bacia Hidrográfica do Médio São Bartolomeu, um dos mais importantes 

mananciais do Distrito Federal, Águas Emendadas, apresentando grande relevância nas 

Unidades de Conservação.  

Na região do Planalto Central, encontram-se Brasília e as nascentes do Rio São 

Bartolomeu, desempenhando um papel fundamental na distribuição dos recursos hídricos 

para o território brasileiro e, até mesmo, para America do Sul. (Rio São Bartolomeu: 

preservação e recuperação em busca da sustentabilidade. Fundação Banco do Brasil, 2010, p. 

15) 

A região é composta predominantemente pelo bioma Cerrado, verificando- se no local 

uma vasta degradação ambiental em decorrência do extrativismo de areia e argila (olarias) 

para a construção de Brasília, e ainda uma interferência igualmente danosa que é o 

desmatamento, além do uso e ocupação do solo de forma desordenada. 

Geograficamente o local é identificado pela nomenclatura de Núcleo Rural São 

Bartolomeu ou Capão Comprido, porém, com mais frequência as pessoas se referem ao lugar 

por Capão Comprido. Essa designação tanto é utilizada pelos moradores e também como 

referência na maioria dos comprovantes de residência fornecidos pela CEB (contas de luz). Já 

o endereço da escola que consta no Censo Escolar identifica-a como localizada no Núcleo 

Rural São Bartolomeu. Tem-se o conhecimento que, inicialmente, toda a região era designada 

como Capão Comprido o Núcleo Rural São Bartolomeu surgiu como designação do local junto 

com o projeto de regularização da cidade de São Sebastião. É Núcleo Rural São Bartolomeu 

ou Capão Comprido? Ou os dois? Sendo os dois, quais os limites geográficos reais? Quanto a 

esse aspecto ainda estamos em fase de pesquisa com moradores mais antigos para 

esclarecimento dessa questão. 
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Atualmente, a região, apesar de rural, apresenta pouca expressividade na produção de 

alimentos. Nos últimos dois anos temos vivido na região um grave problema de parcelamento 

irregular do solo. É a própria especulação imobiliária convencendo antigos produtores e 

chacareiros a parcelarem suas propriedades. Assim sendo, vemos de uma hora para outra, 

surgirem novos bairros, sem a mínima legalidade, infra estrutura e/ou saneamento básico. 

Contudo, destacamos que mais de 90% dos nossos estudantes são oriundos das propriedades 

rurais, bem como de  assentamentos e acampamentos rurais. 

Os grupos organizados verificados são Associações, Igrejas Evangélicas, Acampamento 

e Assentamento de Reforma Agrária e a Escola. 

 

3.2 A Escola Classe São Bartolomeu - Campo 

 

Localizada no Núcleo Rural São Bartolomeu km 02, São Sebastião/DF, caracterizada 

Instituição de Ensino Público no atendimento à Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, atualmente atende há três turmas de Educação Infantil – uma de 1º Período e 

duas de 2º Período; 5 turmas de Anos Iniciais do 1º ao 4º Ano. Sendo uma turma de 1ºAno, duas 

de 2º Ano, uma de 3º Ano e uma de 4º Ano. Destacamos que, devido ao alto número de crianças 

em fase de ingresso escolar residentes na área rural que a escola atende, em idade entre 4 e 

5 anos, tivemos que ampliar a oferta de atendimento da Educação Infantil. Assim, com 

anuência da UNIPLAT – CRESS, enviamos os alunos que seriam matriculados no 5º Ano para a 

EC Agrovila, visto que a referida escola pôde atender o pleito. Contudo, algumas crianças da 

Educação Infantil ficaram sem se matricular na EC São Bartolomeu, devido à falta de vaga. 

A equipe gestora é composta por Diretora, Vice-diretora e chefe de secretaria. 

Atualmente, a escola não conta com Pedagoga e Psicóloga que atuam na Equipe de Ensino e 

Apoio à Aprendizagem – EEAA, pois a pedagoga aposentou-se e a psicóloga foi eleita para 

exercer função de Conselheira Tutelar na Região Administrativa do Jardim Botânico. Há cinco 

agentes de gestão educacional de empresa terceirizados sendo dois auxiliares de copa e 

cozinha e três na limpeza e conservação. Há os cinco vigilantes que, fazem parte da Carreira 

Assistência à Educação da SEDF, uma pedagoga orientadora educacional, quatro professores 

de contrato temporário e sete professores efetivos da Carreira Magistério, nos quais estão 

incluídos uma coordenadora pedagógica, uma professora em processo de readaptação que 

atua com apoio pedagógico e um professor readaptado que desenvolve o projeto “Jogos 

Pedagógicos”. Ainda não temos um agente de portaria. Destacamos que a solicitação já foi 
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realizada via processo SEI/GDF. 

A criação da Escola Classe São Bartolomeu está registrada por meio da resolução nº 6341 

de 21 de agosto de 1998, contante do processo nº 082013582/98. Na folha nº 30 e 31 (formulário 

– Proposta para Rede Oficial da Secretaria de Estado de Educação do DF/Departamento  de  

Inspeção do  Ensino), do  documento  de regularização da escola, consta em sua justificativa 

a trajetória de conquista. 

Na época, haviam aproximadamente quinhentos moradores. Dentre esses, segundo 

levantamento da Associação dos Pequenos Produtores Rurais (APROSB), cento e trinta 

crianças frequentavam o Ensino Fundamental e vinte jovens e adultos, o supletivo fase I e II. 

A maioria desses estudavam na rede  pública de ensino de São Sebastião. Nesse contexto, as 

associações e demais líderes comunitários se mobilizaram para trazer a escola à comunidade. 

Inicialmente, pensaram em construir um prédio por meio de mutirões com recursos 

próprios, porém, não foi avante. Em seguida, recorreram ao governador da época para 

aquisição do material necessário para construção de simples sala com banheiro que pudesse 

abrigar os alunos e professora. Foi organizado outro mutirão, no qual cada pessoa ficaria 

responsável por parte da construção. Foi construída a base, mas o material desapareceu antes 

que a obra prosseguisse no mesmo terreno. 

Finalmente, em 1997, esses mesmos líderes, por meio do Orçamento Participativo, 

requisitaram a verba para construção da escola, a qual foi realizada pelo Governo do Distrito 

Federal com a finalidade de atender a comunidade rural local. 

A escola foi inaugurada em dezembro de 1998, mas iniciou suas atividades já no 2º 

semestre de 1998 com três turmas de 1ª e 2ª fase da Escola Candanga do Ensino Fundamental 

e 1 turma de Ensino Supletivo, fase I e II. Os estudantes vierem transferidos de outras escolas 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF de São Sebastião, seguindo o 

calendário do ano letivo de referência. 

A Escola Classe São Bartolomeu sempre foi identificada popularmente como Escola São 

Bartolomeu, porém, outra unidade escolar foi inaugurada, nesta CRE, há alguns anos, com o 

mesmo nome, São Bartolomeu. Embora, no caso seja um Centro Educacional situado no bairro 

São Bartolomeu, por sua semelhança ocorrem várias situações como troca no momento de 

entrega de lanches, documentos, ligações de pais e equívocos na ouvidoria da CRE e de órgão 

públicos ligados à Vara da Infância e Juventude. Nesse sentido acrescentamos a palavra 

campo, de forma autônoma, ao final, para melhor identificação, no entanto, não há ainda 

normatização legal para alteração e/ou complemento à nomenclatura atual. 
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A localização e constituição da escola fazem parte, de um termo de doação feito pelo 

Sr. João Ramos Botelho, à APROSB (Associação de Pequenos Produtores Rurais do São 

Bartolomeu), de uma área de 2 hectares, medindo 75 (setenta e cinco) metros de frente e de 

fundo, por 269,22 m (duzentos e sessenta e nove metros e vinte e dois centímetros) nas 

laterais. O prédio da escola está dentro dessa área destinada a um complexo que deveria 

conter posto de saúde, um posto policial e o centro comunitário. 

Esta Instituição de Ensino tem como perspectiva educacional a promoção da melhoria 

da qualidade de ensino, funcionando com a intenção de suprir a demanda local. Sua estrutura 

física está assim caracterizada: 

 

Dependência Quantidade 

Salas de aula 04 

Secretaria/mecanografia 01 

Sala de direção 01 

Sala de professores 01 

Sala de Leitura* 01 

Cantina 01 

Depósitos de gêneros alimentícios 01 

Depósito que se transformou em sala do SOE 01 

Banheiro – Administração 01 

Banheiro – estudantes (feminino e masculino) 02 

Banheiro de deficiente físico 01 

Área ao redor da escola 01 

Pátio 01 

Observações: 

 

 
 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 

 

NOME DA UNIDADE DE ENSINO 

 Escola Classe São Bartolomeu 

 

 

1- *Neste ano letivo a Sala de Leitura Leitura está dividida, também, para 

atendimento da Sala de Recurso, Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, projeto “Jogos Pedagógicos e aulas de reforço escolar. 

2- Não dispomos de sala de múltiplo uso para realizar reuniões, apresentações 

entre outros. 
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ENDEREÇO 

 Núcleo Rural São Bartolomeu Km 2 – São Sebastião/DF 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 Turno matutino: 8h às 13h 

 Turno vespertino: 13h às 18h 

EQUIPE GESTORA DIRETORA 

 Christiane Freitas de Oliveira 

VICE-DIRETORA 

 Maria Theodora Rodrigues da Silveira 

CHEFE DE SECRETARIA 

 Gessy Felix Carvalho Eloi 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 Conforme ata de distribuição de turmas do ano vigente 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM 

 Há carência de profissionais para o atendimento desse setor – pedagoga e psicóloga. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – SALA DE RECURSOS 

 Professora Itinerante 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 Idaciana Ferreira de Sá 

CORPO DOCENTE 

 Conforme ata de distribuição de turmas do ano vigente 

CORPO DISCENTE 

 Turno  Matutino –  Educação Infantil –1º Período; Anos Iniciais – 1º, 2º Anos 

 Turno Vespertino – Educação Infantil – 2º Períodos; Anos Iniciais – 3º e 4º Anos 

AGENTES DE GESTÃO EDUCACIONAL VIGILANTES 

 Genadir Rodrigues da Costa 

 Hélio Marques daCosta 

 Paulo Sergio Sena Santos 

 José Carlos Dantas da Silva 

 Marcelo Ferreira das Chagas 

PORTARIA 

• Carência 
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 Empresa Juiz de Fora terceirizada (Funcionários conforme relatório mensal) 

COPA E COZINHA 

 Empresa G&E terceirizada (Funcionários conforme relatório mensal) 

 

3.4 Associação de Produtores do Núcleo Rural Capão Cumprido e Áreas Adjacentes 

 

Galpão situada ao lado da escola, a Associação de Produtores do Núcleo Rural Capão 

Cumprido e Áreas Adjacentes é formada por grupo diretivo eleito pelos produtores 

associados, sendo o atual presidente o Sr. Odécio Rossafa.  De acordo com plano de ação, 

essa atual diretoria apresenta-se empenhada em fomentar a participação dos produtores, em 

cursos promovidos pelo SENAR para o melhoria do Desenvolvimento Agrário e Turismo Rural 

da região, com objetivo de contribuir com assistência aos produtores por meio da 

sustentabilidade e bioeconomia. O atual presidente demonstra vasto conhecimento a 

respeito da região e mantém boas relações com aescola. 

 

3.5 Assentamento e Acampamento de Trabalhadores Rurais 

 

Com objetivo de conhecer melhor a realidade local, no qual as famílias dos estudantes 

vivem, o grupo de professores e direção realizou visitas no acampamentos e assentamento 

existentes no Núcleo Rural São Bartolomeu/Capão Comprido, para refletir também sobre a 

forma organizativa desses grupos. 

 

 Assentamento 15 de Agosto  

O Assentamento foi conquistado em 2013, por meio da luta de aproximadamente 100 

famílias, apoiados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 

Agricultura Familiar do Brasil (CONTRAF). Essas famílias ficaram acampados por 4 anos 

aproximadamente. Das 100 famílias iniciais, 54 famílias foram assentadas. A organicidade do 

grupo é feita por lideranças, majoritariamente feminina, atualmente por uma coordenação. 

O trabalho com a terra está sendo pautado dentro da concepção da agroecologia, por meio 

de práticas e experiências apoiadas por ONGs e pela EMATER. Algumas famílias e grupos de 

trabalho já produzem em pequena escala os seguintes produtos e insumos: adubo orgânico, 

humos de minhoca, galinhas e ovos caipiras e hortaliças orgânicos. Recorrem à algumas 
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técnicas sustentáveis como a de captação da água da chuva, uso de fossa séptica e 

recuperação de nascentes. 

Apresentam perspectiva de continuidade de organização da luta por direitos, tais como a 

ampliação do atendimento à comunidade do Núcleo Rural São Bartolomeu com acesso à 

assistência médica no local e segurança. Apoia a pavimentação ambientalmente correta e 

condizente com área rural na via de acesso, transporte público, rede de telefonia, dentre 

outros inúmeros fatores que melhorariam a qualidade de vida da população. 

Conforme informações dos pais/responsáveis que fazem parte do movimento FETRAF/DF, 

desde 2019 houve ocupação/acampamento organizado em local próximo ao assentamento 

como forma de tentar assentar as demais famílias que não foram contempladas no momento 

da divisão das parcelas denominado Marielle Franco. 

 

 Acampamento Tiradentes 

Na região, há 175 famílias que se encontram acampadas desde 2009, em situação de 

vulnerabilidade social. Nesse acampamento a liderança é feita por uma comissão composta 

por três homens e uma mulher. 

Dentro do espaço organizativo existe uma sala com algumas carteiras onde são realizadas 

aulas de EJA por professora do PRONERA (Programa Nacional de Reforma Agrária) e cursos 

de artesanato (confecção de fuxicos). Existe também um galpão aberto utilizado, atualmente, 

para os cursos de corte e costura, conhecimentos sobre plantas medicinais e de derivados do 

leite, este, promovidos pelo SENAR e PRONATEC. O galpão, o qual nos referimos, é também 

utilizado para cultos aos domingos. 

 

 Acampamento Marielle Franco  

Conforme informações dos pais/responsáveis que fazem parte do movimento 

FETRAF/DF, desde 2019 houve ocupação/acampamento organizado em local próximo ao 

assentamento como forma de tentar assentar as demais famílias que não foram 

contempladas no momento da divisão das parcelas denominado Marielle Franco. 
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4 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Os estudantes aqui matriculados, em sua maioria, são oriundos de famílias de 

trabalhadores, tais como: caseiros, agricultores das chácaras da redondeza, assalariados, 

auxiliares de limpeza e construção civil, empregadas domésticas, antigos oleiros, produtores 

rurais, assentados e acampados da Reforma Agrária. Apresentam situação socioeconômica 

de baixa renda e de vulnerabilidade. Nem todos têm acesso, em sua comunidade, à 

diversidade dos bens culturais, à leitura e aos recursos tecnológicos. 

A Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social do Distrito Federal 

(SEDEST) identificou a partir de cálculos do Índice de Vulnerabilidade Social, as áreas que 

concentram populações mais vulneráveis. A Região Administrativa de São Sebastião é 

apontada com uma média de 57,6% de vulnerabilidade. 

Com a perspectiva de ampliar e melhorar o atendimento à comunidade escolar, é 

necessário garantir a ampliação do espaço físico destinado à escola, melhorando, assim, o 

atendimento à comunidade e as condições de trabalho dos profissionais e estudantes. A 

escola não dispõe de biblioteca, laboratórios de informática, de artes e de ciências, sala de 

múltiplo uso, refeitório, sala para Serviço de Orientação Educacional, de Recursos, para 

atendimento da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, para mecanografia, 

depósitos e salas de aula suficientes. O atendimento em espaços improvisados dificulta a 

realização do trabalho e apesar do comprometimento profissional de toda equipe, 

favorecendo ao bom funcionamento, verifica-se condições restritas de espaço físico e que 

podem ser resolvidas futuramente.  

Assim sendo, ressaltamos que já foi solicitado ao setor competente, desde 2014, 

ampliação do terreno com objetivo melhorar a qualidade pedagógica e estrutural que se 

requer, conforme descrição na folha 07, assinada em 28/06/2001, do processo 070.00 1418 de 

2014, aberto na Secretaria de Agricultura do Distrito Federal – SEAGRI, que trata da 

regularização funciária. 

E ainda, anseia-se por uma creche, uma escola de Anos Finais e EJA, proporcionando 

acesso e opção à educação no e do Campo, próximas de suas residências durante a formação 

escolar. 

Conforme descrição acima, as características sociais econômicas e culturais da 

comunidade estão em constante modificação e, portanto, em atualização nesse documento. 

Para dar continuidade, citamos alguns dados que refletem como é nossa escola. 
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Sabe-se o quanto o trabalho desenvolvido pelos profissionais é valioso para 

alfabetização e letramento, nos quais reconhecemos que são extremamente delicados. 

Temos visto o quanto as estratégias criadas coletivamente estão gradativamente refletindo 

efeitos válidos. Portanto, a formação continuada do professor, coordenador e equipe gestora 

apresenta influencias diretas às melhorias das práticas, no entanto, alguns fatores fogem à 

regra administrativa e pedagógica. 

Vamos iniciar a análise de alguns indicadores e taxas, visualizando os dados informados 

no Censo Escolar sobre a Matrícula na escola. 

Sobre as Taxas de Rendimento (aprovação e reprovação) e ao Movimento (abandono) 

escolar dos alunos do ensinoFundamental. 

As Taxas de Rendimento e Movimento, juntamente com a Prova Brasil e o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) são os principais dados utilizados para o 

cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador que serve de 

referência para as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério 

daEducação. 

A taxa de aprovação da escola vem oscilando nas medições do Ensino Fundamental, 

aumentou em 2012 a 2015, diminuiu em 2016 e retornou a aumentar em 2017 e 2018.  

 

Taxa de APROVAÇÃO (em %) 

Esfera 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Brasil 88.2 88 87.8      

Estado 87.6 89.4 85.6      

EC São Bartolomeu 81.6 91.8 93.7 93.86 86.07 94.91 98.43  

 

A taxa de reprovação da escola esteve em escala decrescente, no entanto, houve 

aumento no ano de 2016, em 2017 e 2018 conquistou-se taxas bem abaixo das verificadas nos 

outros anos.  

Taxa de REPROVAÇÃO (em %) 

Esfera 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Brasil  9.1 9.4 9.6      

Estado 11 9.4 12.7      

EC São Bartolomeu 18.4 8.2 6.3 6.14 10.92 5.1 1.56  

 

Quanto à taxa de abandono, não houve durante os anos de referência. 

Avaliação em larga escala - O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi 
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criado para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado 

com base no desempenho do estudante e nas taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de 

uma escola ou rede cresça é preciso que o estudante aprenda, não reprove o ano e frequente 

a sala de aula. O índice é apresentado de 0 (zero) a 10 (dez) e é medido a cada dois anos. O 

objetivo é que o Brasil tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em 

países desenvolvidos. 

IDEB Anos Inicias do Ensino Fundamental 

Esfera 
IDEB Observado Meta 

2005 2007 2009 2013 2015 2017 2019 2015 2019 2021  

Brasil 3.8 4.2 4.6         

Estado 4.4 4.8 5.4         

EC São Bartolomeu - - 5.2 - 5.4 -      

 

 

 

Podemos observar que a escola precisa crescer em quase 1 ponto percentual pra atingir 

a meta desejada, no entanto, observa-se que o crescimento gradual não tem sido tão 

expressivo, em média 0,2 pontos percentuais, portanto, um grande desafio alcançarmos o 

desenvolvimento tão almejado por todos. 

Destacamos que a escola não obteve nota de desempenho no IDEB de 2017, pois o 

número de participantes no SAEB não foi sufuciente para que os resultados fossem 

divulgados. 

 

4.1 Questões e reflexões sobre o 3º Ano 

 

Sabendo dos esforços mobilizados pelo corpo docente, coordenadora, EEAA, professor 

readaptado e gestores, para tentar contribuir da melhor forma possível, com o 
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desenvolvimento escolar dos estudantes em defasagem ano/idade e com baixo rendimento 

escolar, encontramos uma realidade que não favorece aos índices de desempenho almejados 

por esta escola, CRE, SEEDF e MEC/Avaliações em larga escala, assim como pela sociedade. O 

modelo de aprendizagem em ciclos é desafiador, porém ainda apresenta um gargalho que é 

o 3º Ano. 

No sentido de tentarmos superar essa situação, a equipe gestora, os professores, junto 

com a coordenadora, professor readaptado e EEAA, estão trabalhando para efetuar: 

- Acompanhamento das aprendizagens, bimestralmente, por meio das avaliações 

formativas e tabelas de monitoramento, além da mostra das habilidades alcançadas por meio 

da Prova Diagnóstica, realizada pela SEDF, desse modo, os conteúdos e/ou objetivos não 

alcançados, possam ser facilmente diagnosticados para que seja realizada estratégia de 

intervenção pedagógica, com foco nas soluções dos possíveis entraves oriundos do processo 

ensino/aprendizagem, a fim de melhorar o desenvolvimento escolar dos estudantes. 

- Desenvolvimento de oficinas com os professores para compreensão de atividades com 

aplicação de alternativas pautadas em distratores. Afinal, o que são distratores? Os 

distratores, não são apenas alternativas erradas, eles contêm respostas com os erros que mais 

costumam ser cometidos pelos alunos ou apresentam sentido, mas não dentro da proposta 

da questão. Além disso, essas alternativas devem ser plausíveis em relação ao enunciado e à 

habilidade que está sendo avaliada. Isso quer dizer que devem parecer corretas para quem 

está prestando o exame e não desenvolveu essa habilidade em questão. 

Dessa maneira, o aluno deve estar bastante preparado, visto que, caso contrário, ele 

pode optar por um distrator. Porém, um cuidado que deve ser tomado ao se elaborar uma 

questão é não tornar o distrator uma opção que induza o estudante ao erro, o que chamamos 

de “pegadinha”. 

Assim como o texto-base e o enunciado necessitam de atenção em sua elaboração, os 

distratores também devem ser muito bem elaborados. Não é recomendável incluir erros 

óbvios ou alternativas absurdas, para também não induzir a escolha da opção correta. 

- Confecção de blocos de atividades com atividades voltadas ao desenvolvimento de 

habilidades dos alunos no que tange a realização de exercícios com distratores. 
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5 FUNÇÃOSOCIAL 

 

“Como fazer um sonho coletivo? Não há solução individual, porque 

educação é trabalho de todos. Até quando vamos discutir? 

-Sempre! 

Queremos ser coletivo, nossa força é isso: “Sermos “juntos”.” 

(Maria de Lourdes Andrade) 

 

Este instrumento tem por justificativa a necessidade de refletir e discutir sobre o 

trabalho vivenciado durante os anos letivos anteriores e avaliar a continuidade de 

determinados projetos e processos pedagógicos que trouxeram a importância de práticas e 

concepções assumidas sobre os resultados alcançados. 

Nesse sentido, a construção desse Projeto Pedagógico - PP visa ações pensadas e 

planejadas para a obtenção da qualidade e excelência do ensino ofertado. Para que esse 

projeto seja bem sucedido há necessidade de maior comprometimento das famílias no 

acompanhamento escolar, enquanto precursora na formação de valores, comportamentos e 

atitudes essenciais para a vida em sociedade. 

 

Objetivos 

Tem-se como objetivos: 

 educar como processo permanente de formação e transformação humana, 

reconhecido como essencial ao convívio em sociedade, considerando o 

respeito, a honestidade, a humildade, a justiça, entre outros valores como 

princípios básicos para a construção de uma sociedade mais igualitária; 

 oportunizar aos estudantes desenvoltura comunicativa de forma oral e escrita; 

  estimular a sompreensão de processos matemáticos e desenvolvimento do 

raciocínio lógico como ferramenta para resolver problemas do dia a dia de forma 

interdisciplinar e autônoma; 

 ser representativa na contextualização da questões do e no Campo, visando 

uma educação para a transformação consciente e sustentável do planeta a 

partir do trabalho e cooperação, motivando e promovendo ações que 

estimulem as várias dimensões da pessoa humana com e para valores 

humanistas. 
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 ter como premissa ser um lugar de gente feliz, onde o nosso compromisso é 

com a vida. 

 

5.1 Educação do Campo 
 

A Educação do e no Campo apresenta-se como um fenômeno da realidade brasileira 

atual que somente pode ser compreendido no âmbito contraditório da práxis e considerando 

seu tempo e contexto histórico de origem. (Dicionário da Educação do Campo - DEdoC, Caldart 

(org.) 

A essência da Educação do e no Campo não pode ser apreendida senão no seu 

movimento real, que implica um conjunto articulado de relações (fundamentalmente 

contradições) que a constituem como prática/projeto/política de educação e cujo sujeito é a 

classe trabalhadora do campo. Desdobram-se desse embate diferentes questões: de 

concepção de conhecimento, da necessária apropriação pelos trabalhadores dos 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, mas também sua tomada de 

poder sobre as decisões acerca de quais conhecimentos continuarão a ser produzidos, além 

do modo de produção do conhecimento e sobre qual a forma escolar poderá efetivamente 

participar de um projeto educativo com essasfinalidades. 

A compreensão da Educação do e no Campo se efetiva no exercício analítico de 

identificar os polos do confronto que a institui como prática social e a tomada de posição 

(política, teórica) que constitui sua especificidade e que exige a relação dialética entre 

particular e universal, específico e geral. 

A realidade do campo constitui-se, pois, na particularidade dada pela vida real dos 

sujeitos, ponto de partida e de chegada dos processos educativos. 

O Plano Distrital de Educação 2015 a 2024, meta 08, defende a garantia à Educação 

Básica a toda população camponesa em escolas do Campo em áreas de maior vulnerabilidade 

social, normatizado pela portaria portaria nº 419, de 20 de dezembro de 2018, a qual Institui a 

Política de Educação Básica do Campo, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 

As condições e característica que definem a escola do Campo também se configuram 

pelo fato de haver, majoritariamente, estudantes vindos do campo mesmo que ela não seja 

no campo. Por esse aspecto ainda existe a luta por escolas que abranjam toda a Educação 

Básica do e no campo, pois muitas vezes as crianças, jovens e adultos são obrigados a passar 
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horas em transportes escolares para chegar à escola, por não existir em sua localidade Anos 

Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Esse é um dos motivos do êxodo rural,  pois, 

tira a opção e direito do estudante ter educação de qualidade, permanecendo numa escola 

que é do e no campo. 

A escola sequencial, que recebe os estudantes, que aqui concluem os anos iniciais de 

escolaridade, não se enquadra nessa configuração. No entanto, com objetivo dos estudantes 

se familiarizarem com os novos ambientes (escolar e da cidade) e nova lógica de estudo por 

disciplinas em h/a, propicia-se, ao final do semestre letivo à última Série/Ano, uma vivência na 

escola de transição. 

 

5.1.1 Lugar de gente feliz, onde o nosso comprimosso é com a VIDA!  

Este projeto tem como foco a educação integral do ser humano por meio do trabalho 

com as questões ambientais, corporais como consciência ao processo de qualidade de vida, 

baseado nos princípios da agroecologia como complexo de estudo1  integrado às atividades 

pedagógicas, baseadas na perspectiva Histórico-Crítica de Educação e desenvolvidas no 

cotidiano escolar. 

A escola busca uma proposta de interação com a realidade, assim como uma consciência 

crítica dos estudantes em relação ao meio ambiente, no qual a predominância é o Bioma 

Cerrado. Que, de acordo com estudos estatísticos, mostra grande degradação em função do 

desmatamento para a produção agropecuária e monocultura em larga escala para exportação 

(agronegócio). No caso da nossa localidade, o que ocorre é a expansão da cidade/moradias 

em direção à área rural. Portanto, podemos analisar que outros modelos de produção devem 

ser compreendidos como forma de transição ao que está posto, com a finalidade de melhoria 

da qualidade de vida da nossa comunidade e do nosso planeta. 

 
 
  

                                                 
1 Metodologia criada na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que possibilita a integração do 

conhecimento com a realidade a partir de algum tema de relevância social. 
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6 PRINCÍPIOS NORIENTADORES 

Que é a vida, senão atividade? 

Marx 

 

a) Pedagogia Histórico-Crítica: Apresenta metodologia pedagógica que parte da prática 

social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, 

posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão 

e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos 

momentos intermediários da metodologia identificar as questões suscitadas pela 

prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a 

sua compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como 

elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse). 

b) Sujeito:   Ser  social  e histórico. Aprende a partir das relações com o outro. É capaz 

de “superar a condição de consciência intransitiva ou ingênua, construindo em si e 

com os outros uma consciência crítica que o instrumentaliza para o fazer histórico.” 

(Freire, In: Viver Mente e Cérebro, nº.4.) 

“Sujeitos do Campo”, pessoas concretas que em alguns casos, vivem da terra, em 

outros moram e exercem outras profissões, com sua cultura/subculturas/costumes 

demarcadas pelas regiões. São pessoas históricas, marcadas pelas contradições da 

visão de mundo do opressor, que viverem numa sociedade de classe, filhos de 

trabalhadores, condicionados aos meios de produção. 

c) Conhecimento: Adquirido a partir da mediação semiótica, em outras palavras, da 

relação entre mediador, criança e objeto de conhecimento. Construir conhecimento 

“implica numa ação partilhada, já que é por meio dos outros que as relações entre 

sujeito e objeto de conhecimento sãoestabelecidas”. 

d) Professor: Mediador do processo de ensino-aprendizagem favorecendo   o 

desenvolvimento integral (aspectos cognitivos, afetivos e motores) e a construção 

do conhecimento dacriança. 

Aprender é construir esquemas, significados e representações a partir de 

conhecimentos prévios, experimentação, interação, problematização e 

levantamento de hipóteses. O ser humano precisa de desejo, interesse, colaboração 

e socialização do conhecimento para aprender. Daí a importância do professor agir 

como um interventor e, consequentemente, mediador de aprendizagens, 
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especialmente no momento inicial de escolarização. 

e) Escrita: Por meio de uma concepção social da linguagem escrita, partindo do 

pressuposto do caráter histórico da comunicação,entende-se qual o papel da escrita 

nesse mundo contemporâneo. (Klein - 2003). Assim, conceber a escrita alfabética em uma 

perspectiva social implica entendê-la como produção do homem, a forma que ela assume na 

organização social, suas funções e seus interesses. (Ibid.). Portanto, não se devem descartar 

no ensino da língua escrita os conteúdos básicos do código da escrita alfabética (letras, 

sílabas, famílias silábicas, direção da escrita, segmentação), necessários para uma 

alfabetização eficaz e autônoma, mas que também pedem outras habilidades mais amplas, 

promovidas pelos diversos tipos de textos e leituras para uma construção da totalidade de 

escrita que leve ao letramento. “Por esta razão, o ensino da língua escrita não pode se 

restringir ao mero domínio do código, visto que este é apenas um instrumento da realização 

de determinadas funções sociais” (Ibid.,p.27). 

f) Letramento: As formas de letramento estão manifestadas em diversas situações de 

comunicação do cotidiano das pessoas. O letramento tem como ponto de partida as 

várias formas de comunicação e delinguagens. 

A palavra letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa Literacy 

“condição de ser letrado”. Assim, letramento é o estado ou a condição de quem 

responde adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo e 

diferenciado da leitura e da escrita. (SOARES, 1998) 

Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se 

letramento que implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever 

para atingir diferentes objetivos – para informar-se, para interagir com outros, para 

imergir no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou 

induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória, para catarse...; 

habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros de textos, 

habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de 

lançar mão desses protocolos, ao escrever, atitudes de inserção efetiva no mundo 

da escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita 

para encontrar para ou fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou 

lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, o 

interlocutor (...) (SOARES, 2003, p.92). 

De acordo com Soares (2003), alfabetização e letramento são, pois, processos distintos, 

de natureza essencialmente diferente; entretanto, são interdependentes e mesmo 

indissociáveis.  Já que uma pessoa podeser alfabetizada e não ser letrada, como também pode 

ocorrer o inverso – ser letrado, mas não ser alfabetizado – assim descreve Soares: 
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(...) um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social economicamente, 

mas, se vive em um meio em que a leitura e a escrita tem presença forte, se 

interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas 

que outros lêem para ele, se dita carta para que um alfabetizado escreva (e é 

significativo que, em geral, dita usando vocabulário e estruturas próprias da língua 

escrita), se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum 

lugar, esse analfabeto, é de certa forma letrado, por que faz uso da escrita, 

envolve- se em práticas sociais de leitura e escrita. Da mesma forma, a criança que 

ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve 

histórias que lhe são lidas, está rodeada de material escrito e percebe o uso e 

função, essa criança é ainda “analfabeta”, porque não aprendeu a ler e escrever, 

mas já penetrou no mundo do letramento, já e de certa forma, letrada. (ibid.p.93) 

Diante de tal conjuntura, observamos que não basta ser apenas alfabetizado, é preciso 

ser letrado, fazer o uso competente da língua escrita em circunstâncias sociais e que esta 

prática não se restringe apenas ao contexto escolar. (ibid.p. 97) 

Vincular à alfabetização somente a escolarização é ignorar que, como já comprovaram 

numerosas pesquisas, também se aprende a ler e a escrever em instâncias não escolares – na 

comunidade, na família, no trabalho, na igreja, ainda assim, é a alfabetização escolar é que 

legitima toda e qualquer atividade que vise à aprendizagem da leitura e daescrita. 

Mais do que aprender a ler e a escrever, que nossas crianças possam saltar os muros da 

escola e enxergar a leitura e a escrita em sua função social, que tomem posse e façam 

usocompetente. 

g) Coletividade: Aposta na coletividade, por causa das suas condições múltiplas de 

interação, das possibilidades de inter-relações e como espaço educativo privilegiado 

do ser humano que vive em uma sociedade marcada pelo individualismo. Sozinhos 

não aprendemos a ser gente: não nos humanizamos. (Makarenko, Apud caderno do 

ITERRA, p.18): 

h) Capacitação: Intui diferentes métodos de formação e aposta na necessidade do 

exercício prático (aprender fazendo), com base no primado do objeto (numa situação 

que requeira este aprendizado), como alavanca para a construção das competências 

que precisamos aprender para intervir com pertinência na realidade – saber, fazer, 

aprender à aprender. (Santos de Moraes, Apud caderno do ITERRA, p.18). 

 
6.1 Valorizando o hoje para promover o amanhã 

“Os valores não são, como habitualmente se pensa, atributos 
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desejáveis ao ser humano, ou fundamentos da dignidade da pessoa, ou objeto de 

escolhas morais, ou qualidade que pode fazê-lo mais ou menos bonito no contexto 

social. Ao contrário, os valores são os alicerces da humanidade, a essência da 

preservação da espécie e o “alimento” que integra e faz prosperar os grupos 

sociais. Mais que isso, “Valores” são, em última instância, aquilo que pode ser 

vivenciado como algo que faz sentido e, dessa forma, como tudo quanto dá razão 

à vida”. (Antunes, 2008.) 

A significação é tão importante para a construção do conhecimento que os valores não 

poderiam ser percebidos de outra maneira. É a partir dos exemplos, principalmente, que a 

criança começa a entender e apreender o que significa à justiça, a dignidade, a solidariedade, 

iluminados pelo respeito mútuo entre as pessoas. 

Este exemplo é baseado nas atitudes dos educadores frente aos estudantes e no diálogo 

estabelecido entre eles. Desta maneira, o estudante assume uma postura autônoma frente à 

sua produção e apresentação, incorporando este aprendizado ao seu dia-a-dia. 
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7 OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo Geral 
 

Promover a construção de uma prática pedagógica em sintonia com a Educação do e no 

Campo e Ambiental que seja transformadora e cidadã (necessidade de as pessoas terem um 

preparo que lhe permite atuar na sociedade) garantindo a escolarização (saber ler, escrever 

e os demais conteúdos do currículo), visando a melhoria da qualidade do ensino aqui ofertada, 

pautada na valorização profissional, democratização das decisões e participação ativa de toda 

comunidade escolar: docentes, discentes, direção, auxiliares de ensino e pais/ responsáveis. 

 

7.1.1 ObjetivosEspecíficos 

 Fomentar estratégias diversificadas para efetivar o ensino de acordo com o 

Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do DF de forma 

dinâmica; 

 Promover o acesso e a permanência do estudante na escola, bem como a 

construção de competências, por meio do desenvolvimento de habilidades 

psicossociais; 

 Planejar atividades para desenvolver o senso crítico, estimular a criatividade, a 

autonomia, a participação e o interesse do aluno; 

 Estimular o acesso à plataformas digitais, em especial Google Sala de Aula, como 

ambiente de ensino e aprendizagem; 

 Desenvolver atividades escolares mediadas por tecnologia; 

 Elaborar plano de trabalho institucional para atividades remotas quando houver 

pandemia ou força indomável da natureza que afastem a  todos da presença física 

na escola, garantindo aos estudantes o direito nato à escolarização. ( Parecer 

CNE/CEB nº 19/2019).  Nesse caso utilizando atividades pedagógicas mediadas por 

tecnologia (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei N.º 9394/96).  

 Elaborar plano de trabalho institucional para atividades remotas e relatórios de 

teletrabalho quando houver pandemia ou força indomável da natureza que 

afastem a  todos da presença física na escola, garantindo a atuação legal dos 

servidores lotados na escola, bem como o direito nato à escolarização dos 

estudantes; 
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 Promover a preservação da vida e bem-estar social; 

 Estimular a convivência harmônica, o respeito, minimizando problemas 

disciplinares; 

 Envolver os pais para a participação e conhecimento do desenvolvimento do seu 

filho desde os primeiros dias de  aula; 

 Elevar o índice de aprovação; 

 Conscientizar a comunidade escolar sobre a Educação Inclusiva; 

 Promover a Educação Inclusiva e o respeito à diversidade humana visto que as 

mesmas são inerentes à espécie humana; 

 Promover projetos de Segurança Alimentar e Nutricional, estimulando práticas 

de alimentação saudável e sustentável; 

 Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos na 

melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo 

pedagógico – Eventos, gincanas, oficinas, jogos escolares; 

 Incentivar a comunidade escolar a participar das ações escolares; 

 Melhorar a qualidade do ensino valorizando o profissional da educação, 

tornando-o ativo no processo dialógico da gestão; 

 Cultivar a convivência democrática no ambiente escolar, nos aspectos 

Administrativos, Pedagógicos e Financeiros; 

 Primar pela transparência na prestação de contas; 

 Criar espaços lúdicos que promovam o resgate dos jogos e brincadeiras 

tradicionais; 

 Alfabetizar de forma contextualizada com base na produção do conhecimento, 

motivando exercício da crítica construtiva e criativa por meio de projetos; 

 Planejar as adequações curriculares necessárias às crianças com necessidades 

especiais e com baixo Rendimento escolar com orientação do docente da Sala de 

Recursos; 

 Combinar metodologias no processo de ensino a partir de capacitações; 

 Incorporar a educação ambiental às atividades pedagógicas na sua integralidade, 

(o trabalho corporal, psíquico, vital e espiritual); 

 Criar estratégias funcionais que facilitem o acesso à prática da leitura, escrita e 

educação financeira; 

 Promover a unidade no trabalho desenvolvido por meio da coordenação 
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pedagógica; 

 Executar a Resolução nº 1 da Lei Federal nº 10639/03, artigo 3º, parágrafo 2º que 

trata da inclusão e obrigatoriedade do estudo da “História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana”; 

 Realizar fóruns de desempenho no final de cada semestre, para se ter uma visão 

de todo trabalho pedagógico desenvolvido e criar estratégias para sanar 

possíveis defasagens no ensino aprendizagem do (a)estudante; 

 Estimular o autoestudo de estudantes e  professores; 

 Zelar pela conservação do patrimônio público; 

 Realizar reparos no patrimônio público; bem realização de pequenas obras, que 

não trazem danos à estrutura da escola, em toda área verde e demais 

dependências que se fizerem necessárias de acordo com as necessidades 

técnico-pedagógicas; 

 Assegurar a avaliação do Projeto Pedagógico com a participação efetiva de todos 

os segmentos, garantindo, para o próximo ano, desenvolvimento dos projetos já 

consolidados na escola e novos que surjam e atendam as necessidades e 

interesses dacomunidade. 
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8 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

“A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para o exercício da cidadaniae 

qualificação para o trabalho(...)” 
 

BRASIL, Lei nº.8.069 

 

Esta Proposta Pedagógica considera a concepção Histórico-Crítica  de Educação 

proposta por teóricos como Demerval Saviani, Jamil Cury, Gaudêncio Frigoto, Luiz Carlos de 

Freitas, Acácia Zeneida Kuenzer, José Carlos Libâneo, Ausubel, influência de autores 

internacionais como Marx, Gramsci, G. Snyders, M. Manacorda, Makarenko, Suchodolski. 

Ainda o legado das experiências de Freire e Ferreiro, (esta, em referência a aplicação e análise 

dos testes psicogenético da língua escrita) e Vygotsky (psicologia histórico cultural) como 

linha de trabalho que permeia o contexto Pedagógico da Escola Classe São Bartolomeu. 

Quanto a Pedagogia Histórico-crítica, seguem os passos metodológicos propostos na 

síntese: Concepções e tendências da educação e suas manifestações na prática pedagógica 

escolar, 2003. (Anexo 1) 

A comunidade escolar se compromete a manter contínuos os estudos referentes a 

metodologia da Pedagogia Histórico-crítica, de modo que suas ações, atividades, 

planejamentos, projetos, e avaliações possam refletir a concepção. Até o presente momento, 

todos os esforços estão fundamentados nos princípios comuns entre a comunidade escolar e 

a Pedagogia Histórico-Crítica. 

 

8.1 Metodologia Pedagógica 

 

A sistematização da metodologia pedagógica apresentada é apenas o resultado do que 

estamos produzindo ao longo de alguns anos (desde 2009). 

Para a compreensão dessa metodologia a Unidade Escolar aporta-se nas Diretrizes 

Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do GDF, que atende ao Conselho de 

Educação do DF e normativos do MEC. Dessa maneira, é imprescindível o conhecimento e o 

estudo dos referidos documentos para embasamento, compreensão e atendimento dos 

mesmos. 

Destaca-se ainda, de acordo com a Unesco-2020,  que devemos “[...] providenciar 

modos alternativos de aprendizagem e de educação para crianças e adolescentes, que 
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estejam a frequentar os níveis básico ou secundário de educação e implementar programas 

de equivalência, reconhecidos e credenciados pelos Estados, de modo a garantirem 

aprendizagens flexíveis tanto em ambientes formais como não formais, inclusive em 

situações de emergência.” (Unesco, 2020)  

Assim sendo, é importante apontar, nesta Proposta Pedagógica, algumas 

fundamentações legais que podem embasar nossas ações com vistas à garantia do direito 

absoluto do aluno, em caso de força indomável da natureza e pandemia. 

 

 PARECER CNE/CEB Nº: 19/2009 

● Os sistemas se ensino gozam de autonomia para decidir questões operacionais 

relativas ao calendário anual de suas instituições, assegurada a carga horária mínima 

de 800 horas (48.000 minutos) em 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho 

escolar pelo aluno de Ensino Fundamental e Médio, com exceção dos cursos noturnos 

na forma prevista pelo artigo 34 da LDB. (pág.6) 

● Ainda que se busque a análise da lei, é forçoso que se reconheça a existência do 

motivo de força maior, previsto na lei civil e na lei penal, como excludente de ilicitude 

e, se assim o é, há que se reconhecer que a força indomável da natureza, a pandemia 

pela qual passa o país, exclui a necessidade do cumprimento dos 200 (duzentos) dias 

letivos anuais e de 800 (oitocentas) horas, como uma necessidade, um direito 

absoluto do aluno, o que permitiria a reorganização desse tempo em outros números 

de dias. 

 

 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, Lei N.º 9394/96: 

 Artigo 23 A educação básica poderá organizar-se por forma diversa de organização, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar e em 

seu artigo  

 32, § 4º O ensino a distância pode ser utilizado como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino fundamental; 

 Art. 9º A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em situações 

emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 , se refere a 

pessoas que: 

I. estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial; 

II. se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 

III. vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar 
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presencial; 

IV. sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as 

missões localizadas em regiões de fronteira; ou 

V. estejam em situação de privação de liberdade. 

 

Sobre a Educação a Distância e horas indiretas 

Educação a distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão 

separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação e apostilamento de atividades, no caso de escolas 

do e no campo ou para estudantes que não tem acesso as tecnologias da informação. Ela é 

regulada por uma legislação específica e de acordo com o Decreto 9.057 de 25 de maio de 

2017, pode ser implantada na educação básica e na educação superior que, trata da oferta de 

cursos na modalidade a distância na Educação Básica. 

 

8.1.1 O papel do brincar na aprendizagem 

Refere-se essencialmente ao ato de brincar ligado ao imaginário infantil, ao faz-de-

conta, à imitação. Isto ocorre, principalmente, com crianças que se encontram em idade pré-

escolar. Para ele, nesta etapa do desenvolvimento ocorre uma diferenciação entre os campos 

de significado e da visão. O pensamento que antes era determinado pelos objetos do exterior 

passa a ser regido pelas ideias. “A criança brinca pela necessidade de agir em relação ao 

mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao universo dos objetos a que ela tem acesso”. 

Rego (1995). 

As legislações pertinentes, a exemplo do Marco Legal da Primeira Infância, lembram que 

obter informações, exprimir seu ponto de vista, bem como pesquisar para conhecer ideias, 

são direitos inerentes às crianças, pois estas têm opiniões e informações ricas sobre o 

universo que estão inseridos. Incluí-las significa percebê-las como seres dotados de 

competência argumentativa e como sujeitos ativos, capazes de promover ações que 

perpetuem resultados significativos ao ambiente no qual estão inseridas. 

As crianças confirmam a importância de serem ouvidas e levarem adiante suas 

reivindicações para a efetiva concretização de seus projetos infantis para desfrutar o aqui e o 

agora, dando evidências para os momentos significativos de brincar e aprender hoje. 

A escola preza pela participação na “Plenarinha” por objetivo de incluir a participação 

das crianças nesse Projeto Pedagógico. A partir de ações e interações escolares sociais e 
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culturais respeitando seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Isso porque, 

reconhecemos as crianças como pessoas com direitos, que são capazes de agir com critérios 

e de produzirem cultura, participantes do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Infere-se, assim, a importância do ato de brincar no desenvolvimento infantil 

considerando o sujeito na suai ntegralidade. 

 

8.1.2 O desenvolvimento psicomotor e a aquisição da linguagem escrita 

O conhecimento corporal é fundamental para que o sujeito defina seus limites, tenha 

segurança e confiança nas suas atitudes. Intuitivamente, a criança tem a noção do seu próprio 

corpo o que a torna capaz de atuar tanto sobre ela mesma, como com o mundo exterior. No 

entanto, é necessário que eduque o domínio do próprio corpo, pois a partir de “um esquema 

corporal bem estabelecido é possível ter um equilíbrio global, uma lateralidade bem firmada, 

independência dos diferentes segmentos do corpo em relação ao tronco bem como o 

controle dos impulsos e das inibições”. Ferreira e Caldas(2002) 

Em contrapartida, se a criança não tiver consciência sobre seu corpo, pode não dominar 

seus movimentos harmoniosamente, o que poderá resultar em certo desajeitamento, falta de 

coordenação motora, lentidão na escrita, letras mal grafadas, ou até confusão ou inversão de 

letras do tipo p/b/q/d. 

Atividades simples podem ser inseridas na rotina escolar, como exemplo, passar por 

baixo e por cima de objetos, expressões faciais após a leitura de uma história indicando 

alegria, tristeza, raiva, etc., completar desenhos que faltem determinadas partes do corpo, 

entre outros. 

 

8.1.3 Experimentar a Ciência 

Diante da proposta de educação da SEDF, a aquisição do conhecimento pela criança 

acontece a partir da interação desta com o meio e das experiências vividas por ela. 

Promover situações em que os educandos possam sentir-se responsáveis em seu meio-

social, pela preservação do meio ambiente e ter consciência do avanço tecnológico e das 

consequências disso é essencial para entender o modo como se produz a vida. 

Nesse sentido o trabalho com experiências científicas mantém relação intrínseca com o 

ciclo da vida, com o movimento que compõem o dia e a noite e as relações com o sol, a terra, 

os satélites entreoutros. 

Assim sendo, a escola inclui em seus projetos a participação no Circuito de Ciências Local 
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afim e promover a difusão dos conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa. 

Ressalta-se a importância da Ciência e Tecnologia no âmbito escolar de uma forma mais 

significativa, motivadora einstigante. 

 

8.1.4 O ensino de Matemática 

De acordo com Amato (2000), “O domínio de conteúdos historicamente produzidos 

socialmente necessários, como a matemática, é indispensável à educação das camadas 

populares, possibilitando-lhes maior participação política e constituindo-se num poderoso 

instrumento na sua luta contra as injustiças e as discriminações de que são alvo.” Com o 

conhecimento da matemática o sujeito é capaz de compreender e dominar os mundos físicos, 

econômico e social. Portanto, o uso de situações problemas na construção do conhecimento 

matemático é fundamental, uma vez que permite ao educando perceber a necessidade do uso 

em seucotidiano. 

Conforme considerações preliminares dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Matemática, a atividade matemática escolar não é “olhar para coisas prontas e definitivas”, 

mas a construção e a apropriação de um conhecimento  pelo aluno, que se servirá dele para 

compreender e transformar suarealidade. 

No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste em 

relacionar observações do mundo real com representações (esquemas, tabelas, figuras); 

outro consiste em relacionar essas representações com princípios e conceitos matemáticos. 

Nesse processo, a comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, levando-se o 

aluno a “falar” e a “escrever” sobre Matemática, a trabalhar com representações gráficas, 

desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados. 

Sobretudo, contemplando os blocos de conteúdos como Estruturas lógicas ou processos 

mentais, números e operações, geometria, grandezas e medidas e o tratamento da informação. 

Tais aspectos e questões devem direcionar o planejamento das aulas e buscar 

estratégias de ensino aprendizagem que possam ajudar na elaboração de propostas para o 

avanço das crianças. 
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9 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DAESCOLA 

 

9.1 Organização dos tempos e espaços - Normas/Regimento Interno da ECSB.  

 

I - Horários dos turnos letivos: 

Matutino: 8h às 13h 

Vespertino: 13h às 18h 

a) É importantíssimo para aprendizagem que o(a) estudante esteja presente todo o 

período das aulas, sendo pontual, evitando atrasos e saídas antecipadas; 

b) O(a) estudante que precisar ausentar-se só será autorizado(a) pela 

direção/professor, se trouxer a solicitação por escrito e com assinatura do 

responsável; 

c) As faltas às aulas só são legalmente justificadas mediante apresentação de atestados 

médico. Porém, isto não impede que os responsáveis informem ao professor o 

motivo da ausência do(a) ausência do(a)estudante. 

 

II - Atendimento na secretaria escolar 

O horário de funcionamento da secretaria é de segunda a sexta-feira, de 07h30 às 12h e 

13h às 16h. 

 

III- Direitos e deveres dos estudantes XV -São direitos dos estudantes 

a) Usufruir um ensino de qualidade, de acordo com a proposta pedagógica da ECSBC; 

b) Ser informado no início do ano letivo do RegimentoEscolar; 

c) Tomar conhecimento dos resultados de seu rendimento escolar, por meio de 

relatórios, planilhas e/ou gráficos de avaliações locais enacionais; 

d) Emitir opiniões e apresentar sugestões em relação a dinâmicaescolar; 

e) Utilizar as instalações físicas e os equipamentos da Escola, quando devidamente 

autorizados e monitorado pelo (a)professor(a); 

f) Utilizar a sala de leitura ou serviço de empréstimos de livros literários por meio de 

controle por fichas que indiquem as datas de devolução, no qual o(a) professor(a), 

responsável pela Sala de Leitura, organizará o momento adequado, 

g) Participar das atividades científicas, cívicas, sociais/culturais e recreativas promovidas 

pelaescola; 
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h) Ser tratado(a) com respeito e dignidade por toda comunidadeescolar. 

 

IV - São deveres dos estudantes 

a) Conhecer e cumprir as normas estabelecidas pelo RegimentoEscolar; 

b) Agir responsavelmente respondendo pelos seusatos; 

c) Ter consciência de seu papel como estudante, aproveitando todas oportunidades 

oferecidas pelaescola; 

d) Comparecer e comportar-se adequadamente às solenidades cívicas, sociais, culturais 

e recreativas, dentro ou fora daescola; 

e) Expressar-se de maneira educada e coerente ao emitir opiniões e apresentar 

sugestões; 

f) Executar responsavelmente os trabalhos e atividadesescolares; 

g) Apresentar-se corretamente uniformizado em todas atividades escolares internas 

eexternas; 

h) Cumprir os horários e o CalendárioEscolar; 

i) Entregar aos responsáveis a correspondência enviada pela escola e devolvê-la 

assinada quandosolicitado; 

j) Assumir e repor o prejuízo quando produzir danos materiais à escola ou a objetos de 

propriedade de colegas, professores efuncionários; 

k) Colaborar com todos membros da comunidade escolar, mantendo uma conduta 

cordial. 

 

V- O estudante está impedido de: 

a) Ocupar-se durante as aulas, com atividades que não sejam pertinentes ao 

contextoescolar; 

b) Ausentar-se da sala de aula sem autorização do professor(a), bem como entrar em 

sala após o início semjustificativa; 

c) Ausentar-se da escola, em horário escolar, sem que esteja devidamente autorizado e 

acompanhado pelo responsável e peladireção; 

d) Usar boné na sala de aula ou nas dependências da escola, caso necessite usá-lo no 

percurso até a escola, quando chegar deverá guardá-lo na mochila; exceção somente 

se for por problemas visuais ou se houver indicação medica para o uso. 

e) Portar cigarros, bebidas alcoólicas, drogas e qualquer tipo de arma nas dependências 
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daescola; 

f) Promover e/ou participar de agressões físicas emorais. 

 

VI- Higiene e Saúde 

Por medidas preventivas e preservação à saúde e o bem estar de todos é solicitado aos 

estudantes e responsáveis que: 

g) Copos/ garrafinhas: Todo estudante deve ter um copo ou garrafinha para uso 

individual, para própria segurança. Não são fornecidos copos de uso coletivo 

(canecas azuis) para beberem água; Não esquecer o copo ou garrafinha de uso diário, 

assim como de lavá-lodiariamente; 

h) Piolhos: recomenda-se aos responsáveis que verifiquem a cabeça do(a) estudante 

com frequência por estar propenso(a) a infestação de piolhos no convívio com outras 

crianças. Para sanar o problema é importante aplicação de medicação adequada, 

higienização diária do cabelo e de capas de travesseiros, a retirada de lêndeas, além 

de manter os cabelos presos, no caso de meninas, para evitar proliferação em outras 

crianças. Conta-se com o monitoramento da família para tentar eliminá-los pois 

poderá provocar doença grave e ainda por ser muito incomodo atrapalhar o 

desenvolvimento/rendimento do(a)estudante. 

 

VII- Medicamentos 

a) Os funcionários da escola não estão autorizados a medicarem os(as) estudantes. 

Nenhum tipo de remédio poderá ser dado ao estudante sem receita médica. Inclusive 

dipirona, paracetamol, sal de frutas, entreoutros; 

b) Caso o estudante esteja doente ou com febre, não deverá vir à escola. O responsável 

deverá procurar auxílio médico na UPA, Posto de Saúde ou em outra unidade de 

atendimento desaúde; 

c) Em casos de consultas no horário de aulas ou afastamento por motivo de doença, 

deverá ser solicitado atestado médico e apresentado na escola para o(a) professor(a) 

ou à secretaria. 

 

VIII- Material didático escolar 

a) A família deverá providenciar e trazer todo material solicitado para realização de 

suasatividades; 
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b) O(A) professor(a) tem autorização de encaminhar a coordenação/direção o 

estudante que não apresentar o material exigido para o bom desenvolvimento das 

tarefas. Esta por sua vez, se comunicará com a família para as devidasprovidências; 

c) Todo material do estudante deverá ser identificado, devendo a família colaborar na 

conferencia diária. Solicita-se aos responsáveisque: 

 Procurem marcar o material do estudante tais como: uniformes, livros, cadernos, 

etc; afim de que não haja trocas eenganos; 

 Tenham o hábito de conferir diariamente ou oriente o(a) estudante a arrumar a 

mochila, observando se nela estão todos os materiais que usarão nas aulas; os 

materiais de uso frequênte como lápis, borracha, cola e lápis de cor devem ser 

repostos quando necessário; 

d) O (A) estudante também deve ser instruído(a) pela família para que não se esqueça, 

nas dependências da escola, seu material e objetos em geral, pois a mesma não se 

responsabiliza porextravios; 

e) É proibido trazer objetos que não sejam requisitados pela escola, tais como aparelhos 

de som de qualquer natureza, brinquedos,etc; 

f) A escola não se responsabiliza pelos valores trazidos pelo(a) estudante, tais como: 

dinheiro, joias, celulares, etc. A família deve orientá-los para que zele pelosmesmos; 

g) Durante as aulas o(a) estudante que trouxer celular deverá deixá-lo desligado. 

Quando necessitar entrar em contato com a família, por motivo escolar ou 

emergência, deverá fazê-lo por meio da direção da escola afim de evitar transtornos; 

h) Durante as aulas, não será permitido que o(a) estudante coma/chupe balas, pirulitos 

ou masquem chicletes e utilize o celular ou qualquer aparelho tecnológico, senão 

aquele proposto pelo(a) professor(a). 

 

IX-  Uso da agenda: 

a) Todo estudante deve trazer diariamente a agenda ou caderneta/caderno derecados; 

b) Os comunicados, justificativas ou autorizações deverão ser anotados ou afixados 

naagenda; 

c) Os dados pessoais dos estudantes deverão constar na primeirapágina; 

d) Os contatos telefônicos do(a) responsável/família devem estar anotados na agenda 

do estudante. Caso haja mudança, essa alteração deve ser informada na secretaria da 

escola e atualizada naagenda. 
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A agenda é importante para organizar a vida estudantil. A organização é fundamental 

para formação de bons hábitos de estudo, deverão ser anotados todos os dias os 

compromissos escolares como deveres, trabalhos etc. 

 

X- Direitos e deveres dos pais e ou responsáveis  

São direitos dos responsáveis: 

e) Receber no início do ano letivo, informações sobre a Proposta Pedagógica e Regime 

Escolar; 

f) Tomar conhecimento, por meio de relatório bimestral dos resultados de 

desempenho doestudante; 

g) Solicitar atendimento da direção, dos professores, no horário de 

coordenação,e da equipe de apoio quandonecessário; 

h) Requerer transferência, cancelamento de matrícula ou outros documentos escolares 

quandonecessário; 

i) Contribuir com sugestões e críticas para melhoria do processoeducacional. 

São deveres dos responsáveis: 

a) Comunicar a escola qualquer problema que interfira na rotina escolar do (a) 

estudante; 

b) Acompanhar o processo de desenvolvimento do(a) estudante; 

c) Comparecer a escola, a pedido da direção, equipe de apoio ou professor para tratar 

de problemas individuais do(a) estudante; 

d) Providenciar as avalições médicas complementares solicitadas pela escola. 

 

XI- Transporte Escolar 

e) Os pais ou responsáveis devem orientar os estudantes que, ao entrarem  no ônibus 

deverão sentar e colocar o cinto desegurança; 

f) Durante o percurso deverão seguir as orientações dadas pelas monitoras, com devido 

respeito, pois elas são as responsáveis durante omesmo; 

g) É de responsabilidade dos pais ou responsável acompanharem o(a) estudante até o 

ponto de ônibus e aguardar a chegada doveículo; 

h) As monitoras e motoristas do transporte escolar só estão autorizados a deixarem os 

estudantes nos locais determinados. Caso haja necessidade de ficarem em locais 

diferentes, desde que não saia dos percursos do ônibus, o responsável deverá fazer 
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a solicitação por escrito na agenda do(a) estudante. 

 

9.2 Relação escola-comunidade 

 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2018: p. 16) para que aconteça a 

interação entre a escola e a comunidade, é preciso um conjunto de decisões que caracterizam 

o currículo em ação, no qual resulte de um processo de envolvimento e participação das 

famílias, como selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se 

necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias 

e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.; 

A família, por exemplo, é o primeiro elemento social que influi na educação. É necessária 

não somente promover a sobrevivência física, mas também psicológica, intelectual, moral e 

espiritual. No entanto, encontra-se uma série de questões, na sua missão de educar. A falta 

de preparo de muitos pais para exercer integralmente essa função. 

Na prática o processo da educação, durante o período em que o estudante frequenta a 

escola, se confronta com modelos que lhe puderam ser úteis no decorrer de sua vida antes, 

durante e após a escola. 

Tem-se em evidência de que o professor não deve se sentir como único responsável pela 

formação de valores. Portanto,ao manter o diálogo com as famílias necessariamente quando 

trata-se de assunto referente ao desenvolvimento humano, considera-se como 

fundamental,aspectos trazidos de casa pelos estudantes que contribuirão para fortalecer 

princípios éticos. 

A escola procura, por sua vez, alertar Mães e Pais e/ou Responsáveis Legais na tentativa 

de ressaltar a importância de demonstrarem curiosidade em relação o que acontece em sala 

de aula e reforçarem a importância em que está sendo aprendido, estarão dando uma enorme 

contribuição para o sucesso de aprendizagem. 

Alguns aspectos na relações Escola Classe São Bartolomeu e comunidade são aplicáveis 

de forma representativa, como: 

 A escuta e a acolhida ao estudante e seus familiares no início do ano e ao longo dos 

atendimentos; 

 O apoio à relação dialógica e as interações positivas família-estudante; 

 O atendimento às necessidades específicas no contexto familiar e escolar; 
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 A valorização dos elementos psico-afetivos no cotidiano escolar, por meio de 

brincadeiras e jogos sociais e eventos culturais; 

 O trabalho contextualizado do currículo com comunidade escolar, considerando que 

a maioria dos estudantes são moradores local, facilitando a relação da família ao 

cotidiano escolar; 

 O conhecimento das condições de vida do estudante e famílias; 

 Participação ativa das Mães e Pais na escola, quesito de vital importância, levando-se 

em conta a comunicação, estabelecida por meio de bilhetes informativos e ou 

convocações para atendimento individualizado ou reuniões, oficinas, palestras, 

assembleias. Constata-se que há quórum significativo na maioria das vezes. 

 Conforme solicitações, o espaço físico é utilizado para reuniões da comunidade 

locais, quando assuntos são interesse comum, normalmente servidores e equipe 

gestora participam no sentido de inteira-se sobre as questões e encaminhamentos. 

Essas, muitas vezes convocada por líderes comunitários. Nesse sentido, considera-se 

que a escola é um ponto de referência para comunidade local; 

 O Conselho Escolar é presente, mas ainda precisa ser mais atuante. 

 Os registros desses momentos são realizado em instrumentos específicos, como livro 

Ata, registros de Ocorrências Diárias, de funcionários, de Conselho Escolar, de 

Reuniões e Coordenações Pedagógicas, de documentação escolar, fichas de registros 

para Ocorrências de  Estudantes, entre outros. 

Entende-se o quanto é desejável que a comunidade escolar reflita conjuntamente sobre 

o trabalho, sobre os objetivos, interpretações sobre avaliações em larga escala, os resultados 

e o que se pretende atingir e sobre as formas de conquistar melhorias, esclarecendo o papel 

de cada um nessa tarefa. 

Nesse aspecto, precisamos ainda atingir tal amplitude e, para isso, é necessário que toda 

a comunidade escolar assuma esses objetivos, pois eles se concretizarão em diversas ações 

que envolverão todos. 

 

9.3 Atuação da Equipe Especializada, Sala de Recursos e Serviço de Orientação 

Educacional e CoordenaçãoPedagógica 

 

9.3.1 Coordenação Pedagógica 

Preza-se como espaço de tempo precioso para organização curricular, no qual se 
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exercer atividades colaborativas, coletivas, formativas, socializar informações pertinentes ao 

bom funcionamento das atividades propostas e também, onde se permite estreitar o bom 

convívio e as relações interpessoais. 

No sentido de potencializar as coordenações a organização do tempo espaço é 

fundamental, portanto, de acordo com a portaria de distribuição  de carga horária às 

segundas e sextas-feiras são dedicadas à coordenação individual, que podem ser fora do 

ambiente escolar e às quartas-feiras, à Coordenação Coletiva com objetivo de fomentar o 

estudo e discussão teórica/prática de documentos e publicações que norteiam o trabalho 

pedagógico, oficinas de procedimentos e de materiais, planejamento dos projetos 

desenvolvidos por bimestre, organização do material áudio e visual nos quais constem 

processos de trabalho e aprendizagem dos estudante entreoutros. 

Tendo em vista a otimização dos tempos e espaços escolares, às terças- feiras serão 

dedicadas ao reforço escolar para estudantes com baixo rendimento; às quintas-feiras, 

planejamentos de reagrupamentos entre os pares de professores participantes e 

coordenador(a) ou participação em cursos de formação, caso o dia de formação coincida com 

a terça-feira o reforço poderá ser realizado às quintas-feiras. 

De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, Capítulo IV, Seção I, em seu artigo 20, a coordenação pedagógica 

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

de dar suporte à Proposta Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a 

implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação em vigor. 

(Plano de ação, Apêndice A) 

 

9.3.2 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA 

Promove a eficiência do processo de ensino e aprendizagem dos alunos que apresentam 

dificuldades acentuadas de aprendizagem e/ou necessidades educacionais especiais, “por 

meio do assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino 

e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em 

articulação com os profissionais do serviço de Orientação Educacional e do Atendimento 

Especializado/ Salas de Recursos...” (Portaria 254 de 12 de dezembro de 2008, Art. 5º, Portaria 

27 de 24 de fevereiro de 2016) e portanto, participando de Projetos Interventivos, tendo o 

professor como co-partícipe. . (Plano de ação - Apêndice C). 

Observação: por falta de profissionais na Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem não 
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há, ainda, Plano de ação para atuação em 2020. 

 

9.3.3 Sala de Recursos – Apoio Educacional Especializado – AEE 

Possibilita a ampliação e manutenção do aprendizado dos estudantes ANEEs, pois para 

superação de desafios encontrados no cotidiano escolar é necessário a intervenção de 

profissional qualificado no sentido de garantirmos a inclusão no ensino e na aprendizagem. 

Atualmente conforme portaria, por não termos atingido o quantitativo estipulado de 

estudantes ANEEs, infelizmente o(a) professor(a) será itinerante entre escolas. 

Consequentemente serão feitos atendimentos pontuais na escola do estudante. Nesse 

aspecto, perde-se várias possibilidades de interação e de acompanhamento de forma inclusiva 

nos diversos ambientes e atividades pedagógicas desenvolvidas, como a participação nas 

coordenações coletivas, nas quais o professor da Sala de Recursos deveria participar 

semanalmente, no sentido de inteira-se das atividades de cada escola para promover sua 

função de articulação do trabalho de inclusão desenvolvido na sala de recursos. 

Desconhecemos os critérios que levaram tal decisão, até mesmo porque percebeu-se 

que não foi considerando a média de estudantes atendidos nas escolas do campo, nas quais 

apresentam menor número, no entanto a escola foi englobada nos critérios gerais de escolas 

urbanas. (Plano de ação - Apêndice C). 

Observação: por falta de profissionais na Sala de Recursos não há, ainda, Plano de ação 

para atuação em 2020. 

 

9.3.4 Serviço de Orientação Educacional – SOE 

A Orientação Educacional na perspectiva histórico-crítica também deve compreender 

que “trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

(SAVIANI, 2012b, p.13). Assim o movimento da atividade de orientação educacional que se 

ampare nessa concepção deverá ter a prática social como ponto de partida e de chegada. 

Valendo-se da metodologia da pedagogia histórico-crítica, “pela mediação do trabalho 

pedagógico, a compreensão e a vivência da prática social passam por uma alteração 

qualitativa” (SAVIANI, 2012b, p. 113) 

Conforme dissertação de mestrado de Michele Miranda, Orientadora Educacional da 

SEDF, cito: 

A proposta de orientação educacional como campo intelectual tem em sua 
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especificidade a promoção de relações dialéticas entre os sujeitos da escola, e entre eles e a 

sociedade, através de ações que privilegiem o coletivo, e sejam fundamentadas na unidade 

teoria e prática. 

As relações dialéticas de que se trata, seriam as relações construídas pelo desvelamento 

da realidade. As ações que privilegiam o coletivo são aquelas que em detrimento do 

individualismo, busquem o desenvolvimento humano. E a unidade teoria e prática é a práxis, 

em as atividades são construídas a partir da realidade social para sua transformação. 

Algumas considerações - A ECSB encontra-se em área de vulnerabilidade social, onde 

atendemos uma comunidade repleta de contradições sociais, conflitos de gênero, política e 

de luta constante por território, trabalho e sobrevivência. É de suma importância o trabalho 

intensivo na escola por meio de atendimentos coletivos, individuais e Projeto Interventivo 

desenvolvido pela  Pedagoga Orientadora Educacional, pois as crianças sofrem consequências 

diretas das condições de vida nas quais suas famílias se encontram. Devido a esses fatores as 

intervenções do Serviço de Orientação Educacional junto aos responsáveis, professores e 

estudantes precisam ser constantes no sentido de aperfeiçoar a pratica pedagógica cada vez 

mais fortalecida na concepção  histórico crítica. 

 

9.3.5 Atuação dos Jovens Educadores Sociais Voluntários 

Conforme portaria própria, publicada anualmente, institui o Programa Educador Social 

voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Indica 

atribuições, nas quais deverão ter suporte do Coordenador e ou Supervisor Pedagógico da 

unidade escolar. 

A escola tem sido contemplada com monitores para suporte ao Atendimento 

Educacional Especializado em classe inclusiva. Essa iniciativa vem demonstrando significativa 

melhoria no desenvolvimento dos estudantes especiais, em classe, a partir do auxílio e 

atenção individualizada do(a) voluntário/monitor.  
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10 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

10.1 Um olhar sobre Avaliação Formativa 

 

“A avaliação só tem sentido se visa como ponto departida 

e de chegada o processo pedagógico” 

(Delia Lernner e AlíciaPalácios) 

A avaliação formativa enfoca o papel do estudante, a aprendizagem e a necessidade de 

o educador repensar o trabalho para melhorá-lo. 

Utilizar vários instrumentos de verificação da aprendizagem como forma de analisar o 

nível de conhecimento da classe e planejar estratégias de ensino. Não só observar a 

aprendizagem como forma de classificar. 

A proposta de avaliação deve levar em consideração a diversidade de interesses e 

possibilidades de exploração do mundo pela criança, respeitando sua própria identidade 

sociocultural e proporcionando-lhe um ambiente interativo, rico em materiais e situações a 

serem experienciadas. 

Para isto, é necessário que o professor seja curioso e investigador do mundo da criança, 

agindo como mediador das suas conquistas, no sentido de apoiá-la, acompanhá-la e favorecer 

lhe novos desafios. Desta maneira, torna-se possível um processo avaliativo permanente de 

observação, registro e reflexão acerca da ação e do pensamento das crianças, de suas 

diferenças culturais e de desenvolvimento, embasado do repensar do educador sobre seu 

fazer pedagógico. 

Assim sendo, o processo avaliativo deve “procurar analisar o potencial de 

aprendizagem, tendo como alvo pedagógico o desenvolvimento do potencial avaliado e não 

a simples determinação dos “déficits” de aprendizagem, como é o sentido tradicional da 

avaliação em psicologia”. Vygotsky (apud Avaliação na pré- escola: Um olhar reflexivo sobre 

a criança, 2000 p. 24). 

Cabe ao professor, enquanto mediador, articular significativamente os conceitos 

construídos pelas crianças e formas mais elaboradas de compreensão da realidade, 

favorecendo-lhes novos desafios. 
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10.1.1 Os Instrumentos Avaliativos 

Tem como objetivo organizar os tempos e instrumentos de acompanhamento de 

desempenho dos estudantes. Esses, orientam o desenvolvimento do remanejamento, de 

reagrupamentos, avanço de estudo e devolutivas aos estudantes e responsáveis. Os 

instrumentos avaliativos utilizados são diversos em regime de trabalho contínuo, sistêmico e 

ao longo do processo de ensino- aprendizagem: 

1. Caderno do educando com produções de textos e de resoluções de situações 

problemas matemáticos etc; 

2. Pasta de acompanhamento (portfólios e/ou Blocos de Aprendizagens e/ou Atividades 

em plataformas virtuais – Google Sala de Aula); 

3. Realização de deveres de casa; 

4. Avaliação por pares ou em grupos; 

5. Realização de seminários, pesquisas individuais e em grupos; 

6. Registros reflexivos – Anotações individuais dos estudantes conforme observações 

cotidianas; 

7. Avaliações bimestrais: testes, provas, trabalhos de pesquisa etc.; 

8. Avaliações Diagnóstica da SEDF e de larga escala. 

 

10.1.2 Parâmetros Gerais Institucionais 

Os instrumentos considerados gerais servem de subsídio e parâmetro para manutenção 

das análises do desenvolvimento dos estudantes e reflexão sobre a prática. 

a) Diário deClasse; 

b) Relatórios/Registros descritivos individuais dos(as) estudantes; 

c) Conselhos de Classe; 

d) Estudo de Caso; 

e) Fichas de análise e acompanhamento de alguns conteúdos básicos para cada turma 

como leitura, produção de texto (sistematização do código linguístico) e  de alguns 

processos matemáticos; 

f) Blocos de Atividades e/ou Atividades em plataformas virtuais – Google Sala de Aula; 

g) Aprendizagem mediada por meio de tecnologia. 

h) Avaliação Institucional; 

A organização adotada pela Instituição está vinculada aos registros relacionados: 

 Diagnóstico Inicial dos Estudantes por Turmas: ao realizar uma sondagem do que 
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os(as) estudantes conhecem no começo do ano letivo se descobre o que eles 

sabem a respeito da língua escrita, o que sabem grafar, as hipóteses que fazem ao 

resolver situações problemas e operações, como reconhecem o sistema de 

numeração, observa-se a leitura: fluente ou fragmentada, se faz a leitura explicita 

ou implícita, se apresenta possível problema de visão, trocas na emissão de sons 

de linguagem, entre outros.; 

 Registros de Acompanhamento Bimestral Institucional: 

Produções de textos, atividades de Matemática e leitura com as respectivas 

fichas/gráficos organizados em pasta própria por turmas, acessíveis aos 

professores e coordenador(a) pedagógica e comunidades escolar, os registros 

serão compostos de: 

i) Testes/Avaliações Bimestrais: 

 Aplicação dos critérios descritos de forma contínua para visualização da evolução 

dos(as) estudantes com defasagem e que participam de reagrupamentos e 

ProjetoInterventivo; 

j) Formulários: Utiliza-se para preenchimento das tabelas/fichas de análise, parâmetros 

criados a partir de outras tabelas já utilizadas em outras Unidades de Ensino e por 

indicação de coordenadores Intermediários/CRE em anos anteriores. Foram alteradas 

e adaptadas pela equipe gestora, EEAA, coordenação, Orientadora Educacional e 

professores, com objetivo de adequar à realidade da escola e mensurar alguns 

avanços dos estudantes em outras dimensões/conteúdos. 

Nesse aspecto, deve-se entender que tanto os parâmetros quanto os objetivos e 

conteúdos poderão ser alterados de forma coletiva de acordo com a evolução da 

turma. Afim de mapear e intervir de forma estratégica em determinado 

tempo/bimestre. (Parâmetros e tabelas – Anexo2) 

 Ficha de análise de sistematização do código; 

 Ficha de análise de leitura para o Bloco 1 e 2: 

 Ficha de análise de produção de textos; 

 Ficha de análise de Matemática e raciocínio lógico; 

k) Como 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Verificação/registro individual (portfólio): desenho livre (evolução do grafismo), 

autorretrato, representação ilustrativa, e relatórios descritivos a respeito da 
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- 

coordenação motora fina e grossa, lateralidade (em cima, embaixo, esquerda, 

direita) e equilíbrio corporal. 

ANOS INICIAIS 

Língua escrita - Bloco 1 (BIA) 

- 1º e 2º Anos Aplicar teste psicogenético da Língua Escrita e registrar a fase de cada 

criança, onde a tabela fornecerá um gráfico por turma; 

- 2º Ano, reconto de história oral utilizando recursos visuais, criação de frases e 

pequeno texto; 

- 3º Ano, reconto escrito e produção de texto a partir de sequência ilustrativa ou 

tema abordado anteriormente, bem como produção de texto espontâneo; 

Língua Escrita - Bloco 2 

- 4º Ano - produção de texto a partir de tema discutido e recontos. 

Leitura e Interpretação 

O (A) estudante deverá realizar leitura de pequeno texto de forma individual para 

que o professor(a) possa ouvir e analisar o modo de cada criança, podendo também 

utilizar-se de leitura sequenciada com a turma. No caso do 1º Ano, (se lê letras, sílabas, 

palavras simples ou complexas). 

- Definir o texto/gênero trabalhado no bimestre, anexar à pasta o texto e 

perguntas/questões para análise de interpretação a ser avaliada: se objetiva, 

inferencial ou avaliativa; 

Matemática 

 1º Ano: sequência  numérica , conforme currículo, operações de adição e subtração 

pictórica. 

 2º Ano: sequência  numérica, conforme currículo, operações e 

situaçõesproblemas, podendo ser pictóricos nos primeiros bimestres, envolvendo 

adição e subtração e outra questão com duas operações (simbólicas), bem como 

o tratamento da informação. 

 3º Ano: sequência numérica até 200 (diagnóstico), objetivo até o 4º bimestre até 

9999, situações problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e idéia de 

divisão, incluir item com duas operações simbólicas de cada; 

 4º Ano: situações-problemas simples envolvendo as quatro operações (adição, 

subtração, multiplicação com dois multiplicadores e divisão com dois divisores) 

questões com operações contendo sistema de medidas estudado e monetário, 
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análise de gráficos e tabelas. 

A avaliação será contínua, terá caráter qualitativo e não visa somente à promoção 

dos estudantes, mas também um respaldo para uma nova prática. Observar seu 

desenvolvimento pessoal e a interação no ensino regular. 

As estratégias e metodologias usadas no atendimento serão avaliadas se 

observando o sucesso e desenvolvimento global dos estudantes. 

Pretende-se, dessa maneira, movimentar a escola avançando da forma estática – 

seriação e criando outras possibilidades a partir das necessidades e 

potencialidades dos educandos. A partir de uma necessidade específica, os 

educandos são reunidos para além de seu agrupamento de referência. 

 

10.1.3 Os Reagrupamentos 

São formados a partir de critérios de estágios de alfabetização. Considerando que é uma 

escola do campo composta ainda por estrutura física restrita, o atendimento se dá por uma 

ou no máximo duas turmas de cada ano, portanto, o reagrupamento é feito entre o 1º e 2º 

Anos do Bloco 1, no turno matutino. No caso do Bloco 2, temos apenas uma turma de 4º Ano. 

Dessa maneira, o reagrupamento é realizado com o 3º Ano, pois são turmas do turno 

vespertino. 

A logística do tempo/frequência (diário, semanal ou alternado) é pensada de forma que 

o atendimento seja produtivo e eficaz. A cada bimestre e sempre que necessário, os 

estudantes são reavaliados no sentido de perceber o desenvolvimento dos possíveis 

remanejamentos de acordo com nível de alfabetização, nesses casos, independente da faixa 

etária. 

 

10.1.4 O Projeto Interventivo 

É desenvolvido a partir do diagnóstico inicial, no qual são analisados pelos professores, 

coordenador, direção e a equipe de apoio, os estudantes com extrema dificuldade e/ou 

defasagem de conteúdos, observando as considerações do Conselho de Classe do ano 

anterior, com objetivo de elaborar/planejar estratégias de ensino para tentar sanar a 

dificuldades do processo de alfabetização da criança. 

Os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto são professores voluntários, 

Pedagoga Orientadora Educacional e/ou a coordenadora pedagógica organizados conforme 

os componentes curriculares e necessidade de cada crianças. (Projeto – Apêndice B)  
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11 ORGANIZAÇÃOCURRICULAR 

 

11.1 Educação Infantil 

 

A primeira e essencial etapa de ensino distinta e ao mesmo tempo preparatória aos anos 

iniciais, apresenta-se com uma série de especificidades no fazer pedagógico, em relação ao 

grupo dos anos inicias nas coordenações e rotinas que são inerentes a idade. Nesse aspecto, 

a necessidade da identificação do profissional e relação com tais aspectos se dão no estudo 

sistemático do desenvolvimento humano com objetivo de favorecer uma prática consciente 

das etapas de uma rotina de crianças que estão, muitas vezes, em sua primeira experiência 

com o espaço escolar, numa relação íntima do fazer e do brincar. 

Por meio do brinquedo a criança aprende não só a estabelecer relações sociais com 

outros sujeitos, estabelecer e respeitar regras, cooperar, negociar, tomar decisões, solucionar 

conflitos, mas também aprende a conhecer melhor o seu corpo desenvolvendo aspectos 

cognitivos (a fala e o pensamento), motores (lateralidade, orientação espacial, temporal, 

grafismos) e afetivos (o respeito, o cuidado com o outro, ensaiar papéis), entre outros. 

 

11.1.1 Plenarinha 

A primeira etapa da Educação Básica tem na unidade escolar lugar privilegiado para 

fomentar a participação das crianças e o exercício pleno da cidadania. Nesta perspectiva, a 

Plenarinha é um dos espaços abertos para que nas escolas as crianças exercitem seus fazeres 

como sujeito da história, da cultura e dainfância. 

 

11.2 Anos Iniciais do EnsinoFundamental 

 

11.2.1 Alfabetização e Letramento 

Tem-se como proposta de alfabetização e letramento, um trabalho pedagógico 

sistemático baseado na teoria sociolinguística, destacando ser este ainda um estudo científico 

novo e desafiador no mundo contemporâneo. A ciência linguística investiga o uso da língua, 

descobrindo que a interpretação das  palavras é feita em termos de fatores como constituição 

material, formato, uso característico e pretendido, papel institucional, e assim por diante. O 

uso  da língua atenta para os traços semânticos, compreendendo como a língua escrita e 

falada se concretiza (fonema, grafema, morfologia e gramática), bem como o estudo destes 
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fenômenos cognitivos é fundamental para o professor  alfabetizador. 

Ferreiro e Teberosky demonstraram que a questão crucial da alfabetização inicial é de 

natureza conceitual. Isto é, a mão que escreve e o olho que lê estão sob o comando de um 

cérebro que pensa sobre a escrita que existe em seu meio social e com a qual toma contato 

por meio da sua própria participação em atos que envolvem o ler e ou o escrever, em práticas 

sociais mediadas pelaescrita. 

Dessa maneira, aprender a ler e a escrever faz parte de um longo processo ligado à 

participação em práticas sociais de leitura e escrita e o erro neste processo é analisado como 

um momento evolutivo no processo de aprendizagem da criança, mostrando como a criança 

pensa naquele momento. 

Para visualizarmos alguns conflitos no sentido da ‘reinvenção da alfabetização’ Magda 

Soares discorre sobre as relações entre alfabetização, método e letramento. 

O que poderíamos chamar de acesso ao mundo da escrita – num sentido amplo 

– é o processo de um indivíduo entrar nesse mundo, e isso se faz basicamente por 

duas vias: uma, através do aprendizado de uma “técnica”. Chamo a escrita de técnica, 

pois aprender a ler e a escrever envolve relacionar sons com letras, fonemas com 

grafemas, para codificar ou para decodificar. Envolve, também, aprender a segurar 

um lápis, aprender que se escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita; 

enfim, envolve uma série de aspectos que chamo de técnicos. Essa é, então, uma porta 

de entradaindispensável 

Minha hipótese é a seguinte: o construtivismo – aliás, o construtivismo 

constitui uma teoria mais complexa do que a que está presente no senso comum 

– nos trouxe algo que não sabíamos. Permitiu-nos saber que os passos da criança, 

em sua interação com a escrita, são dados numa direção que permite a ela 

descobrir que escrever é registrar sons e não coisas. Então, a criança vai viver um 

processo de descoberta: escrevemos em nossa língua portuguesa e em outras 

línguas de alfabeto fonético registrando o som das palavras e não aquilo a que as 

palavras se referem. A partir daí acriança vai passar a escrever abstratamente, 

colocando no papel as letras que ela conhece, numa tentativa de, realmente, 

escrever “casa”, sem o recurso de utilizar desenhos para dizer aquilo que quer. 

Então, depois que a criança passa pela fase silábica para registrar o som (o som que 

ela percebe primeiro é a sílaba), ela vai perceber o som do fonema e chega o 

momento em que ela se torna alfabética. Esse foi um  grande  esclarecimento 

proporcionado pelo construtivismo. Só que, quando acriança se torna alfabética, 

está na hora de começar a entrar no processo de alfabetização, de aprendera ler e 

a escrever. Por quê? Porque quando  se torna alfabética, surge o problema da 

apropriação, por parte da criança, do sistema alfabético e do sistema ortográfico 
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de escrita, os quais são sistemas convencionais constituídos de regras que, em 

grande parte, não têm fundamento lógico algum. E a criança tem de aprender isso. 

Ela tem de passar por um processo sistemático e progressivo de aprendizagem 

desse sistema. Nesse campo, a grande colaboração é da Linguística, ao tratar das 

relações entre sistema fonológico e sistema ortográfico. Assim podemos de 

terminar qual é o melhor caminho para a criança se apropriar desses sistemas e de 

suas relações. É a isso que  eu chamo da especificidade do processo de 

alfabetização. Não basta que a criança esteja convivendo com muito material 

escrito, é preciso orientá-la sistemática e progressivamente para que possa se  

apropriar do sistema de escrita. Isso é feito junto com letramento. A Linguística 

fornece elementos para se saber como devem ser trabalhadas essas 

correspondências fonema/grafema com a criança. Quando isso não é observado, o 

resultado é o fracasso em alfabetização, sob nova vestimenta. 

 
11.3 Viva Verde Vida - Reflexão, problematização, ação 
 

A escola é o espaço social onde o educando dará sequência ao seu processo de 

socialização. O que nela se faz, se diz e se valoriza, representa um exemplo daquilo que a 

sociedade deseja e aprova. 

Em uma escola do campo, os educandos levarão muito do que 

aprenderamparasuasvidas.Maisdoqueissoeladeveserumcontrapontoem relação àquilo que 

aprenderam em seu meio social, principalmente quando o assunto é o meio ambiente. No 

caso, nos referimos às práticas convencionais que, na maioria das vezes, causam danos ao 

meio ambiente e sua própria saúde. Um exemplo disso é o uso de agrotóxicos e 

fertilizantesquímicos. 

Nesse sentido, a agroecologia é entendida como um enfoque científico destinado a 

apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura 

convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis (Caporal e 

Costabeber, 2000a; 2000b; 2001, 2002), sendo assim, a agroecologia, a partir de um enfoque 

sistêmico, adota o agroecossistema2, como unidade de análise tendo como propósito, em 

última instância proporcionar bases científicas (princípios, conceitos e metodologias) para 

apoiar o processo de transição do atual modelo de agricultura convencional para estilos de 

                                                 
2 Agroecossistema é a unidade fundamental de estudo, nos quais os ciclos minerais, as transformações energéticas, os processos biológicos e as relações socioeconômicas 

são vistas e analisadas em seu conjunto. Sobre o ponto de vista agroecológico, não são a maximização de uma atividade particular, mas a otimização dos agroecossistemas 
com o todo, o que significa uma necessidade de uma maior ênfase no conhecimento, na análise e na interpretação das complexas relações existentes entre as pessoas , os 
cultivos, o solo, a água e os animais. (Altieri, 1989). Nesta perspectiva parece evidente a necessidade de adotar-se um enfoque holístico e sistêmico em todas as intervenções 
que visem transformar ecossistemas em agroecossistemas.Agroecossistema pode ser entendido quando um ecossistema é modificado pelo homem para o fornecimento 

de bens e serviços agrícolas, podem variar de acordo com a natureza dos seus componentes, sua conformação. 
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agricultura sustentáveis. 

Como unidade de análise, portanto, na agroecologia, é central o conceito de transição 

agroecológica, entendida como um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre 

através do tempo, de um modelo agroquímico de produção (que pode ser mais ou menos 

intensivo no uso de inputs industriais) a estilos de agriculturas que incorporem princípios e 

tecnologias de base ecológica. Entretanto, por se tratar de um processo social, isto é, 

depender da intervenção humana, cujas contribuições vão muito além de aspectos 

meramente tecnológicos ou agronômicos da produção, incorporando dimensões mais amplas 

e complexas, que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, como variáveis 

corporais e culturais, políticas e éticas dasustentabilidade. 

Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada do mundo, no 

tempo e no espaço, a escola propõe meios efetivos, nos quais encontra-se a comunicação e 

expressão artística entre os seres humanos no sentido de compreender e interferir no meio 

em que vivem, por meio de complexos de estudos (UnidadeDidática). 

O sistema de organização do conhecimento a partir de complexos de estudo pressupõe 

uma visão da realidade pelo conhecimento dos fenômenos e dos objetos em suas relações 

recíprocas, estudando cada objeto e cada fenômeno de pontos de vista diferente, mas tendo 

como base o método dialético. Desse modo, os coletivos assumem responsabilidades, 

refletem nas aulas, nos diálogos e na divisão de tarefas. 

Essa concepção de currículo requer outra forma de tratar o conhecimento, não mais em 

disciplinas estanques, fragmentadas, isoladas, mas sim, em sistemas de complexos de 

estudos entendidos como concepção curricular e não método de ensino. Diz Freitas: 

“Um currículo escolar baseado em complexos temáticos é algo dinâmico 

construído pelos docentes e tem como método dominante um intenso 

intercâmbio com a vida ao redor da escola conforme a idade e o interesse dos 

estudantes. Esta concepção sistematizada deve se entender a complexidade 

concreta dos fenômenos tomados da realidade e reunidos ao redor de temas ou 

ideias centrais determinadas. (...). A ligação, a reunião constitui-se de fato, na 

marca essencial que não está na ligação das disciplinas, mas na ligação dos 

fenômenos, nas suas complexidades, nas interações, nos estudos correlacionados 

entre os fenômenos (...) o trabalho é fundante da vida das pessoas do sistema por 

complexo. 

 

“Daí a realidade do trabalho das pessoas é o pivô central ao redor do qual se concentra 

todo o restante” (Freitas, 2003, p.63). 
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11.3.1 Para que organizar e relacionar? 

 Levar os educandos e a comunidade escolar a participar ativamente no diagnóstico 

dos problemas ambientais em busca de soluções, sendo preparados como 

agentestransformadores; 

 Desenvolver habilidades e formação de atitudes, por meio de  conduta ética, 

condizente ao exercício dacidadania; 

 Realizar plantio de horta ecológica, agrofloresta, plantas medicinais, jardins e 

compostagem/composteiras; 

 Construir arena de adobe para realização de atividades culturais; 

 Catalogar plantas dentro e nos arredores da escola, identificando-as com placas; 

 Alertar para a importância da separação dolixo; 

 Trabalhar com reciclagensdiversas; 

 Refletir sobre a nossa história no intuito de resgatar saberespopulares. 

 Possibilitar um ambiente motivador e aconchegante para estudos ambientais, 

culturais e artísticos naescola. 

 

11.4 Qualidade na educação, a prática pedagógica com projetos 

 

Trabalhar com projetos na escola implica em proporcionar aos educandos a participação 

no seu processo de criação, procurando respostas, buscando soluções além de contribuir para 

a tomada dedecisões. 

Os projetos de trabalho aproximam a escola do educando e se associam muito à 

pesquisa sobre o seu interesse, à curiosidade e investigação dos fatos atuais. Sendo 

necessário que os docentes discutam a proposta de trabalho, enfatizando suas dúvidas, 

enaltecendo suas ideias e sugestões, para que dessa maneira, todos se envolvam no processo. 

O professor nunca estará sozinho, pois o projeto de trabalho é coletivo e se fundamenta 

em pesquisas. Para Hernández (2007) “Nem tudo pode ser ensinado mediante projetos, mas 

tudo pode ser ensinado como um projeto”. Dessa forma, o trabalho com projetos é uma 

maneira de se abranger a maioria das áreas do conhecimento interdisciplinarmente 

promovendo um ensino voltado para a realidade. 
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12 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
“Quando a gente sonha sozinho, não passa de um sonho. 

Quando a gente sonha junto é a realidade que começa”. 

D. Quixote 

 

12.1 Objetivos 

 

Proporcionar meios à capacidade criativa, à produção do conhecimento, a formação de 

cidadãos capazes de participar ativamente da vida econômica e social local e do país 

contribuindo de forma participativa, ativa e contínua da construção desse documento e da 

vida escolar dos estudantes. 

 Em caso de pandemia ou força indomável da natureza que afastem a  todos da 

presença física na escola, elaborar plano de trabalho institucional para atividades remotas e 

relatórios de teletrabalho, garantindo: 

 ao estudante o direito nato da escolarização. ( Parecer CNE/CEB nº 19/2019).  Nesse 

caso utilizando atividades pedagógicas mediadas por tecnologia (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei N.º 9394/96).  

 a atuação legal dos servidores lotados na escola, visando sempre o direito nato à 

escolarização dos estudantes. 

 

12.2 Gestão Pedagógica 

 

Considera-se que acompanhamento sistemático do trabalho desenvolvido no espaço 

escolar é uma premissa ao bom funcionamento. O desenvolvimento do trabalho se constitui 

a partir de temas e projetos previamente planejados durante as coordenações coletivas 

pedagógicas e melhor detalhados nas coordenações individuais, por turma contextualizados 

aos conteúdos. A equipe gestora é atuante na participação e promoção desses momentos, 

para implementação desse instrumento orientador. 

Além da elaboração cronograma de estudos sobre a educação do campo, modo de 

produção da vida, que incluem a reflexão e ação sobre alimentação saudável, educação 

ambiental com objetivo de melhorar o trabalho com a interpretação na leitura literária e de 

mundo, de forma crítica e avaliativa entre professores e estudantes. 
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12.3 Metas 

 

 Conduzir o ensino de acordo com o Currículo Básico das Escolas Públicas do DF de 

formadinâmica. 

 Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos na 

melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico. 

 Melhorar a qualidade da aprendizagem possibilitando a todos uma educação de 

qualidade, melhorando assim o índice avaliativo do IDEB (Índice do Desenvolvimento 

da EducaçãoBásica). 

 Melhorar a qualidade do ensino valorizando o profissional da educação, tornando-o 

ativo no processo dialógico dagestão. 

 Fomentar a participação, pesquisa e formações dos grupos de trabalho de 

estudantes, professores e servidores, desenvolver o projeto Viva Verde Vida 

composto por experiências de cultivo de jardins, hortaliças orgânicas, plantas 

medicinais, agrofloresta e compostagem e reflexões sobre o modo de produção da 

vida: agricultura familiar eagronegócio. 

 Desenvolver juntos aos estudantes dos Anos Iniciais conscientização da necessidade 

de preservação do meio ambiente. 

 Continuar com projeto Leitura “É lendo que se faz histórias”. 

 Adquirir novos livros literários. 

 Incentivar o professor regente a ministrar aulas de reforço. 

 Continuar a realização do trabalho contextualizado com vistas às diferenças de etnias 

com foco em conteúdos contextualizados com a realidade e demandas da 

escola/comunidade, ex: História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena Lei nº 11.645, de 

10 de março de 2008. 

 Capacitação profissional dos docentes por meio de estudos teóricos promovidadas 

pelo próprio grupo, oficinas, troca de experiências, afim de estimulá-los a estar 

sempre em busca de novosconhecimentos. 

 Ter em vista a importância do trabalho em equipe para obtenção de um 

funcionamento integral da Escola, estimulando uma relação de igualdade, respeito e 

consideraçãomútuos. 

 Conscientizar os docentes do valor da avaliação como parâmetro diário para um 

replanejar constante e não como medida de valor inexorável. 
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 Por meio de reuniões, manter contato direto e transparente com a comunidade, 

construindo um relacionamento harmonioso de forma que os pais percebam a 

importância de sua participação para a concretização de uma Escola dequalidade. 

 Fomentar a participação ativa do Conselho escolar. 

• Elaborar plano de trabalho institucional para atividades remotas quando houver 

pandemia ou força indomável da natureza que afastem a  todos da presença física na 

escola, garantindo aos estudantes o direito nato à escolarização. ( Parecer CNE/CEB 

nº 19/2019).  Nesse caso utilizando atividades pedagógicas mediadas por tecnologia 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei N.º 9394/96).  

• Elaborar plano de trabalho institucional para atividades remotas e relatórios de 

teletrabalho quando houver pandemia ou força indomável da natureza que afastem a  

todos da presença física na escola, garantindo a atuação legal dos servidores lotados 

na escola, bem como o direito nato à escolarização dos estudantes; 

 Realizar reparos no patrimônio público; bem realização de  pequenas obras, que não 

trazem danos à estrutura da Escola, em toda área verde e demais dependências que 

se fizerem necessárias de acordo com as necessidades técnico-pedagógicas. Visando 

o aprimoramento pedagógico dos alunos e equipe de profissionais da educação. 

 

12.4 Estratégias 

 

 Informar a comunidade escolar da existência do RegimentoEscolar. 

 Promover momentos para interpretação dos resultados do desenvolvimento escolar 

dos estudantes e em avaliações em larga escala no sentido obter orientações como 

forma de melhorar os resultados da qualidade do ensino/alfabetização. 

 Analisar o rendimento ensino-aprendizagem e propor intervenções. 

 o Motivar a prática de leitura pelo prazer de ler dinamizando o espaço da sala de aula, 

bem como a Sala de Leitura e outros espaços externos às salas como 

complementação. 

 Identificar os estudantes com baixo rendimento escolar, faltosos e infrequentes e 

comunicar aos seus pais ou responsáveis para as providênciasnecessárias. 

 Procurar parcerias com CRESS, Emendas Parlamentares, recursos do PDAF/PDDE, 

entre outras para realizar reparos no patrimônio público; bem realização de 

pequenas obras, que não trazem danos à estrutura da Escola, em toda área verde e 
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demais dependências que se fizerem necessárias de acordo com as necessidades 

técnico-pedagógicas. 

 Adequar os conteúdos programáticos de modo a contemplar as necessidades dos 

ANEE, relacioná-los com contexto social ehistórico. 

 Dinamizar as coordenações pedagógicas, promovendo a consulta/leitura  do PP, 

acompanhando os professores no intuito de ajudar a sanar as dificuldades, 

compartilhar sugestões e experiências, elaborar material didático. 

 Diversificar e adequar às formas de avaliação. 

 Adquirir e atualizar materiais pedagógicos. 

 Fomentar o uso de tecnologia para fins pedagógicos. 

 Incentivar os servidores da SEDF o aprimoramento tecnológico por meio de cursos 

oferecidos pela EAPE e outras instituições ou plataformas especializadas. 

 Realizar reuniões periódicas envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar 

para identificar e tentar minimizar problemas comuns. 

 Estimular a participação dos estudantes nas atividades realizadas na escola como, 

projetos, debates, seminários, culminâncias,  eventos culturais e outros. 

 Apresentar e disponibilizar aos professores os equipamentos e instrumento didáticos 

existentes naescola. 

 Apresentar peças teatrais criadas ou não pelosestudantes. 

 Explorar e analisar artigos de jornais, revistas, entre outros gêneros textuais como 

forma de complementação ao livrodidático. 

 Trabalhar junto à família, a participação nas questões da aprendizagem de seus filhos 

e dependentes. 

 o Utilizar o diálogo como mediador de conflitos. 

 Promover palestras e oficinas que sejam do interesse dacomunidade. 

 Tornar público os recursos financeiros oriundos da SEE/DF (PDAF e FNDE). 

 Motivar o pagamento do Caixa Escolar e prestar conta dos trabalhos realizados. 

 Reforçar a solicitação de melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas entre outros 

serviços, junto aos órgãos competentes. 

 Pintar toda a escola interna e externamente. 

 Continuar requerendo a cobertura da quadra deesportes, reforma dos banheiros e 

pavimentação de parte da área verde. 
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 o Acompanhar o processo de solicitação de ampliação do terreno da escola. 

 Requisitar pavimentação adequada à área rural e ambientalmente correta para a via 

de acesso à escola. 

 Desenvolver com os alunos, trabalhos e experimentos em sala de aula, baseados na 

participação no Circuito de Ciências eTecnologia. 

 Desenvolver atividades interdisciplinares incorporadas a Educação Ambiental. 

 Desenvolver atividades preventivas e educativas em saúde e possível 

encaminhamento dos estudantes para atendimentomédico. 

 Preparar e distribuir a Alimentação Escolar com qualidade aosestudantes. 

 Promover o atendimento às necessidades nutricionais dos estudantes durante a 

permanência na escola; conforme o fornecimento de alimentos gerenciado pela 

SEEDF, para contribuir com o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e 

rendimento; formar hábitos saudáveis, prevenir a obesidade e iniciar a educação 

alimentar que será levada para avida. 

 

12.5 Gestão de Resultados Educacionais 

 

É requisito básico no fazer pedagógico, o acompanhamento das avaliações locais e em 

larga escala como parte das reflexões com a comunidade escolar. 

Essa Instituição de Ensino não responsabiliza individualmente o estudante por não 

aprender, mas compromete-se, criando estratégias diversas para superar tais necessidades. 

Nesse sentido, a avaliação escolar não pode ser punitiva e classificatória. Busca-se superar as 

notas, portanto o registro da aprendizagem dos estudantes é realizado por meio de 

relatórios/pareceres descritivos bimestrais, que são a síntese da avaliação diagnóstica e 

processual efetiva ao longo doperíodo. 

Para que esse acompanhamento seja efetivo, a equipe gestora, gerencia o 

preenchimento dos diários Web e escrituração dos documentos. Entre estes mante-se tabela 

de panorama geral da situação dos estudantes por turma, contendo rendimento, frequência, 

e proficiência, atualizada bimestralmente. Elabora-se cronograma de forma coletiva entre 

Professores, EEAA, AEE, Orientadora Educacional, Coordenação e Equipe Gestora, 

delimitando datas, de modo que os profissionais possam se organizar-se nas diversas tarefas 

do cotidiano escolar. Agenda-se: 

 Conselhos de Classe; 
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 Semana de redação de relatórios descritivos individuais de estudantes e 

preenchimento de fichas deanálises; 

 As datas de entrega à coordenação e equipe gestora para apreciação e devolução 

dos planejamentos/estratégias de aulas; 

 Data de reunião com a comunidade escolar, tendo como uma das finalidades o 

diálogo e reflexão sobre o desempenho dosestudantes. 

Procura-se, a partir desses instrumentos, realizar devolutivas durante as coordenações, 

momentos de formação/oficinas e efetivação de encaminhamentos de proporção 

pedagógica, de intervenções do Serviço de Orientação Educacional e atendimentos da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem para tentar melhorar o desenvolvimento do 

estudante e defasagem de conteúdos verificada nesses instrumentos, em consonância com o 

diálogo entre o grupo e comunidade escolar. 

 

12.6 Gestão Participativa 

 

Na gestão participativa a maioria das questões pedagógicas, administrativa e financeiras 

são discutidas e decididas entre o grupo juntamente com o Conselho Escolar. 

a) Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é um órgão deliberativo composto por representante de 

pais/responsáveis e demais seguimentos se dá por meio de contribuições no 

acompanhamento da vida escolar como um todo. É o responsável por emitir parecer 

aprovando ou não as prestações de contas que, em seguida, são apresentadas à 

Assembleia Geral Escolar, que, também, emitirá seu parecer sobre o do Conselho 

Escolar e Conselho Fiscal, conforme o caso. 

 

12.7 Gestão de Pessoas 

 

O gerenciamento de pessoas na escola parte do princípio em que o diálogo, a 

cooperação, trocas de informações e confronto de pontos de vista favorecem a melhoria do 

rendimento e das condições de trabalho, assumindo compromissos possíveis de serem 

alcançados com eficiência e eficácia. 

A equipe gestora em conjunto aos profissionais auxilia/gerencia a atuação de funções, 

nas quais necessitem serem organizadas ou reorganização numa rotina de atribuições por 
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meio de reuniões periódicas e registros, afim de dialogar sobre o trabalho desenvolvido. As 

Avaliações Institucionais são realizadas ao final de cada semestre no sentido de garantir a 

participação de todos para um bom funcionamento dessa Unidade de Ensino. 

No cumprimento de suas atribuições conforme Seção II do Regimento Escolar da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, a Equipe Gestora presa pelo conhecimento e 

cumprimento dos direitos e deveres dos servidores da carreira magistério, assistência do GDF 

e funcionários de empresas terceirizadas. 

É de responsabilidade também da Equipe Gestora atribuições descritas na subseção II 

do supracitado Regimento. Entre as diversas situações, apresenta-se como fator 

preponderante o monitoramento e acompanhamento sistemático das equipes de serviços de 

conservação e limpeza e merendeiros. 

Cabe ressaltar que procura-se realizar um trabalho de excelência no atendimento a 

comunidade escolar. 

 

12.8 Formação Humana 

 

A escola tem como um de seus objetivos a busca em desenvolver a formação humana 

em todas as suas dimensões: cognitiva, política, estética e afetiva. 

A escola não é só lugar de estudo é um lugar de formação humana, e por isso as várias 

dimensões da vida sendo trabalhadas pedagogicamente. A contribuição desSes tempos no 

processo de organização escolar e rotina de estudos em casa, seu tempo pessoal e tempos 

coletivos em relação às tarefas necessárias. Pois, “educar o ser humano significa capacitá-lo 

para utilizar adequadamente seu tempo imediato”3. (M) 

Portanto, o quadro docente da escola além de participar ativamente das coordenações 

pedagógicas coletivas, que abordam estudos e formação pedagógica sistemática, participa 

de atividades que viabilizam a formação continuada por meio de encontros para estudo e de 

cursos de formação oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

– EAPE/SEDF ou demais entidades que atuem com educação. A equipe tem por prática o 

trabalho coletivo que possibilita o planejamento dos anos e o enriquecimento da troca de 

experiências. O professor tem por direito e por responsabilidade aperfeiçoar-se, 

continuamente  

                                                 
3 (M) Makarenko, em CAPRILES, René. Makarenko - o nascimento da pedagogia socialista. p.160 

 

http://www.martinsfontespaulista.com.br/busca/3/0/0/MaisVendidos/Decrescente/20/1/buscaavancada__CAPRILES%2C%20RENE__.aspx
http://www.martinsfontespaulista.com.br/busca/3/0/0/MaisVendidos/Decrescente/20/1/buscaavancada__CAPRILES%2C%20RENE__.aspx
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Para o bom andamento do trabalho didático-pedagógico, a escola considera ideal contar 

com a parceria de profissionais que colaboram com o desenvolvimento psicossocial das 

crianças. 

Anualmente, o quadro de professores da escola sofre modificações trazendo a 

constante necessidade de agregar os novos profissionais aos projetos propostos na escola e, 

ainda, acolher as experiências trazidas por eles. 

A formação continuada é imprescindível ao trabalho pedagógico para fomentar as mais 

diferentes discussões sobre a teoria e prática acerca do ensino e da aprendizagem conforme 

proposto no currículo da SEEDF. Há no grupo de professoras da escola, compreensões 

diferenciadas sobre essas temáticas. 

Este ano os profissionais da escola estão participando das formações por meio de cursos 

a distância promovidos pela EAPE, bem como lives oferecidas por inúmeros canais virtuais. 

 

12.9 Gestão Financeira 

 

A Unidade de Ensino conta com recursos recebidos do Governo Federal e do Governo 

do Distrito Federal para que possa atingir as metas de melhoria de atendimento e da qualidade 

de ensino, que juntas, englobam todas as demais. 

Do Governo Federal, recebemos verbas do FNDE/PDDE – Programa de Descentralização 

de Recursos Financeiros. 

Do Governo do Distrito Federal, participamos do PDAF – Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira que disponibiliza recursos para que a escola tenha relativa 

autonomia financeira e administrativa. O que de certa forma tem representado para esta 

unidade de ensino a possibilidade de realizar economia e de poder investir em áreas que julgue 

essenciais ao desenvolvimento e sucesso de nossoseducandos. 

Ambos os recursos são geridos pela Unidade Executora da Unidade de Ensino, no nosso 

caso o Caixa Escolar da Escola Classe São Bartolomeu, gerida por uma diretoria e tendo um 

Conselho Fiscal para análise de suas ações. 

 

12.10  Gestão Administrativa 

 

Compreende-se que a gestão administrativa está intimamente vinculada a gestão 

financeira, de pessoas e a gestão pedagógica, portanto para que grande parte das questões 
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administrativas sejam bem executadas considera-se como essencial a organização, já que essa 

é a base de todos os processos gerenciais em uma instituição. 

Respeita-se um panorama geral das etapas de funcionamento de um ano letivo que são 

relacionadas diretamente às questões de escrituração escolar, de recursos humanos e 

operacionais. Neles a produção e arquivamento de documentos são feitos em locais acessíveis 

aos responsáveis pelo setor tornando um movimento contínuo de organização. Presando 

sempre o pronto atendimento ao público (comunidade escolar). 

Para que a gestão seja fluida preconiza-se a definição de prioridades o que precisa ser 

realizado primeiro. Inclui-se, nesse roteiro, o conhecimento das leis e portarias que norteiam 

o exercício da função. 

 

12.11 Acompanhamento e Avaliação do Projeto Pedagógico. 

 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico ocorrerá durante a realização 

das Avaliações Institucionais, coordenações pedagógicas, estudos referenciais e manuseio 

desse documento como instrumento norteador do processo educacional, A previsão de 

atualização é anual ou quando necessário, em período inferior ou posterior. 
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13 PROJETOS ESPECÍFICOS INTERDISCIPLINARES 

 

A Escola Classe São Bartolomeu tem como proposta, implantar/dar continuidade, de 

acordo com a realidade de seus discentes e condições operacionais, aos seguintes projetos 

que contemplam esta Proposta Pedagógica e aprovados pelo Conselho Escolar, bem como 

Comunidade Escolar: 

I. Educação Ambiental e Educação do Campo: Viva Verde Vida (Base do trabalho 

pedagógico da ECSB) - Desenvolvido pelos profissionais lotados na Unidade Escolar 

e outros parceiros; 

II. Diversidade: Um passeio pela cultura - Desenvolvido pelos profissionais lotados na 

Unidade Escolar e outros parceiros; 

III. Educação Inclusiva: Na minha escola todo mundo é igual - Desenvolvido pelos 

profissionais lotados na Unidade Escolar e outros parceiros; 

IV. Projeto Interventivo (Plano de ação – Apêndice a, B e C); 

V. É lendo que se faz História - Plano de ação para execução de Professor Readaptado 

para desenvolvimento de atividade em Sala de Leitura; 

VI. Jogos Pedagógicos - Plano de ação do Professor Readaptado para desenvolvimento 

de atividades com alunos e professores da Unidade Escolar. 

VII. Recreio Orientado - Desenvolvido pela Pedagoga Orientadora Educacional. 

 

I. Projeto: Educação Ambiental e Educação do Campo: Viva Verde Vida 

Este projeto tem como foco a educação integral do ser humano por meio  do trabalho 

com as questões Ambientais e do Campo de modo que a abordagem esteja vinculada no 

autoestudo, na valorização e melhoria da qualidade da educação e da vida, baseado nos 

princípios da agroecologia como complexo de estudo ( Metodologia criada na antiga União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que possibilita a integração do conhecimento 

com a realidade a partir de algum tema de relevância social.),  integrado às atividades 

pedagógicas desenvolvidas no cotidiano escolar. 

 

Objetivo Geral: 

Possibilitar meios efetivos para que os estudantes compreendam os fenômenos 

naturais, as ações humanas e suas consequências para sua própria espécie, para os outros 

seres vivos e para o ambiente como um todo. Adotar posturas e comportamentos sociais 
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construtivos, colaborando para a construção de uma sociedade mais justa, promovendo a 

consciência sobre ambientes e alimentação saudáveis. 

Objetivos Específicos: 

 Levar os educandos e a comunidade escolar a participarem ativamente no 

diagnóstico dos problemas ambientais em busca de soluções, sendo preparados 

como agentes transformadores; 

 Desenvolver habilidades e formação de atitudes, por meio de conduta ética, 

condizente ao exercício dacidadania; 

 Realizar confecção e plantio de canteiros para horta ecológica, agrofloresta, plantas 

medicinais, viveiro de mudas, jardins ecompostagem/composteiras; 

 Compreender a importância da preservação do meio ambiente por meio de 

pesquisas, visitas educativas a locais nos quais possam oferecer subsídios para 

estudos e coletas de informações a respeito do meio ambiente/preservação/manejos 

de plantio/plantas do cerrado/ agrofloresta, plantas medicinais, viveiro de mudas, 

jardins e compostagem/composteiras; 

 Construir recepiente adequado para captação da água da chuva servindo como 

alternativa para auxiliar no atendimento da demanda de economia de água, e, assim,  

fazer irrigação a partir da coleta da água da chuva; 

 Construir arena de adobe para realização de atividades culturais; 

 Catalogar plantas dentro e nos arredores da escola, identificando-as com placas; 

 Alertar para a importância da separação dolixo; 

 Trabalhar com reciclagensdiversas; 

 Refletir sobre a nossa história no intuito de resgatar saberes populares. 

 Possibilitar um ambiente “sala verde” (espaço ao ar livre na área verde) motivador e 

aconchegante para estudos ambientais, culturais e artísticos na escola. 

Metodologia: 

A partir de temas e ou questões ambientais e/ou do Campo, o trabalho pedagógico é 

planejado de forma coletiva possibilitando a socialização de ideias e experiências no sentido 

de contextualizar os conteúdos e os eixos estruturantes do Currículo em Movimento. 

Nesse sentido, as abordagens das relações ambientais poderão ser por meio de 

“complexo de estudo,” (Unidades temáticas). “Por complexo deve-se entender a 

complexidade concreta dos fenômenos, tomada da realidade e unificados ao redor de um 

determinado tema ou ideal central”. (PistrakapudNarKomPros, 2009, p.36) 
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As práticas pedagógicas consistem em atividades planejadas de acordo com a faixa etária 

e Plano de Ação construído pelo professor em conjunto com a equipe pedagógica previsto para 

o ano letivo vigente. 

 

II.  Projeto Diversidade: um passeio cultural Objetivo Geral: 

Promover no ambiente escolar momentos culturais a partir do processo da pesquisa, o 

estudo de conteúdos que envolvam a diversidade cultural, patrimonial, bem como a inclusão 

articulada às relações, de forma crítica e prazerosa a partir da seleção de temas e/ou questões 

conjunturais, visando o desenvolvimento da aprendizagem por meio das linguagens, do 

letramento e das ciências, em integração entre as turmas e a comunidade escolar. 

Objetivos Específicos: 

 Pesquisar, o estudar de conteúdos que envolvam a diversidade patrimonial e cultural 

da localidade da comunidade escolar, do Distrito Federal, estados e regiões 

brasileiras; 

 Visitar bibliotecas públicas, exposições, feiras culturais para elucidar vivências 

culturais e patrimoniais; 

 Montar, no ambiente escolar, exposições e trabalhos referentes à diversidade 

patrimonial, cultural da localidade da comunidade escolar, do Distrito Federal, 

estados e regiões brasileiras. 

Metodologia: 

As atividades propostas são planejadas e desenvolvidas por meio de sequências 

didáticas com abordagem na pesquisa por meio de levantamento de  dados 

(bibliográfica/campo), entrevistas com as famílias, visitas educativas em espaços e 

monumentos históricos, fazendo com que os alunos se sintam motivados em realizá-las, 

tornando o aprendizado circular e vivo. 

O Momento Cultural é realizado no âmbito escolar, preferencialmente, uma vez por ano, 

com a presença da comunidade escolar e local. Nesse dia são realizadas exposições dos 

trabalhos, apresentações artísticas, tais como, jograis, paródias, declamações de poemas, 

teatros, danças, músicas desenvolvidos pelos estudantes e/ou convidados, no sentido 

valorizar as potencialidade e ressaltar as riquezas culturais. 

 

III.  Projeto Educação Inclusiva – Na minha escola todo mundo é igual Objetivo Geral: 

Promover a leitura entre o público estudantil, vinculando o aspecto lúdico da atividade 
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ao conhecimento da realidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, e fazer uma 

reflexão sobre a situação das mesmas, fazendo com que os alunos aprendam a conviver com 

a diferença e se tornem cidadãossolidários. 

Objetivo Específicos: 

 Promover condições de inclusão dos estudantes em todas as atividades da 

instituição; 

 Melhorar a qualidade da educação realmente paratodos; 

 Desenvolver o princípio de equidade; 

 Promover o desenvolvimento das potencialidades de todos os educandos, 

independente de gênero, cor, raça ou aqueles que apresentam necessidades 

educacionais especiais e Transtornosfuncionais; 

 Preparar e confeccionar material específico para o uso dos estudantes na sala comum 

e na sala derecursos; 

 Realizar adequação de material didático pedagógico para atender as necessidades 

doestudante; 

 Ofertar suporte aos estudantes. Facilitando o acesso aoconteúdo; 

 Incentivar a construção de estratégias de ensino tão diversificadas quanto forem as 

possibilidades interativas de aprendizagem;Informar à comunidade escolar acerca da 

legislação e das normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão 

doseducandos 

Metodologia: 

A professora deverá fazer a leitura de livros para os alunos como interessante 

ferramenta ilustrativa e veículo objetivo de abordagem de situações que abordem as 

diferenças, com a finalidade de mostrar que todos somos iguais, mesmo tendo cada um o seu 

jeito de ser, desencadeando discussões sobre o assunto tratado em determinado livro. O 

trabalho será desenvolvido por meio de sensibilizações, vivências, conscientização e 

avaliação. 

 

IV.  Projeto Interventivo 

As estratégias Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização-BIA, regulamenta o Projeto 

Interventivo – PI, que constitui-se em um princípio do BIA destinado a um grupo de estudantes, 

com dificuldades educacionais que justifiquem o não acompanhamento das situações de 

aprendizagens propostas para o ano em que se encontra matriculado, independentemente 
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da idade. 

Objetivo Geral: 

Possibilitar a reflexão de concepções e práticas pedagógicas, adequando- as à 

promoção das aprendizagens dos estudantes com baixo rendimento escolar, durante os anos 

iniciais da alfabetização. Considerando a diversidade do processo de desenvolvimento 

humano, de modo que as intervenções possibilitem avanço da aprendizagem. 

Objetivos Específicos: 

 Alfabetizar de forma contextualizada; 

 Criar estratégias funcionais que facilitem o acesso à prática da leitura, da escrita, da 

álgebra e aritmética; 

 Elaborar atividades fotocopiadas sistematizadas; 

 Confeccionar jogos pedagógicos com vistas aos avanços dos educandos em suas 

aprendizagens escolares; 

 Realizar intervenções/ mediações pedagógicas que possibilitem o avanço da 

aprendizageme scolares; 

 Trabalhar com o letramento Matemático e da Língua Portuguesa; 

 Proporcionar aos educandos a participação no seu processo de alfabetização 

matemática e da língua portuguesa na criação de estratégias, procurando respostas, 

buscando soluções para a compreensão das habilidades nos componentes 

curriculares em questão. 

Metodologia: 

São realizadas aulas uma vez por semana, no contraturno do estudante com maior 

defasagem de aprendizagem. O planejamento para promover aprendizagens necessárias que, 

no momento, não estão consolidadas (conhecimento potencial), representando barreiras 

para o bom acompanhamento do ano escolar em curso, pelo educando, a partir da fase do 

desenvolvimento escolar que a criança apresenta conforme diagnóstico inicial, para ser 

desenvolvido pela equipe pedagógica ou professor voluntário. 

Estratégias:  

2º Anos Alfabetização e Letramento: prevê encontros semanais para crianças, visando 

a consolidação da alfabetização/letramento dos estudantes com dificuldade na alfabetização, 

por meio da utilização de atividades lúdicas, materiais concretos e jogos diversificados. 

3º e 4º Anos - Matemática: prevê encontros quinzenais (alternando com os encontros de 

Português e Matemática)  com vista às vivências de educação matemática intencionalmente 
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planejadas de forma lúdica, utilização de de material concreto própria da fase em que se 

encontram as crianças atendidas – estágio das operações concretas (± de 7 a 12 anos, segundo 

Jean Piaget) – quando elas usam a lógica e o raciocínio de forma elementar, mas os aplica na 

manipulação de objetos palpáveis. 

3 e 4º Português: prevê encontros quinzenais (alternados com os encontros de 

Matemática) com vista às vivências de Língua Portuguesa intencionalmente planejadas, 

visando melhorar a leitura, a interpretação de textos, a produção textual e a expressão oral 

dos participantes. 

É importante salientar que o Projeto Interventivo está em constante avaliação quanto 

às estratégias de atendimento e acompanhamento, no qual são registradas por meio de fichas 

de análises e constante interação e diálogo com o professor regente. 

 

V.  Projeto Sala de Leitura - É LENDO QUE SE FAZ HISTÓRIA  

Justiifcativa 

Este projeto foi Idealizado e motivado, há alguns anos, pela professora, Railda da Silva 

Vieira que se aposentou em 2014 e desenvolvido pelo grupo de professores regentes. Desde 

2016, a escola recebeu uma profissional readaptada para desenvolver atividades na Sala de 

Leitura, logo este projeto foi reformulado pela professora em exercício, Maria Lucineide Dutra 

Cantanhede e incorporado a prática escolar por considerar de grande importância a 

sistematização desse trabalho para aprendizagem. 

Justifica-se a realização de ter um projeto voltado para a leitura diante da necessidade 

educacional apresentada pelos próprios estudantes, no qual apresentam-se motivados a 

frequentar espaço ambientado para tal prática. 

Devido às questões relacionadas ao ambiente pouco letrado em que as crianças vivem, 

a dificuldade em ler textos com fluência e interpretá-los, bem como a importância de se 

desenvolver a escrita a partir da diversidade textual e também de ampliar aspectos ligados à 

cognição e à emoção. O trabalho na sala de leitura poderá fortalecer o treino e estimulo à 

prática deleitura. 

Destaca-se que a Sala de Leitura foi adaptada para também servir ao atendimento da 

Sala de Recursos - AEE e, nesse aspecto, é importante ressaltar que é de extrema necessidade 

ampliação dos espaços pedagógicos e administrativos da escola. 

A fim de alcançar os objetivos propostos no projeto e na Proposta Pedagógica da escola 

o grupo de professores e equipe gestora se desdobram para adaptar espaços para contação 
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de história e leituras individuais silenciosas. 

Objetivo Geral: 

Desenvolver habilidades práticas de leitura, escrita e ilustrações, a partir do incentivo e 

intervenções metodológicas na promoção do tempo para o imaginário e treino de leitura 

einterpretações. 

Objetivos Específicos: 

 Despertar o prazer de ouvir e ler histórias ilustrando diferentes tipologiastextuais; 

 Estabelecer relações entre a leitura e a realidadevivida; 

 Proporcionar situações de leitura compartilhada, sequenciada, silenciosa entre 

outras; 

 Desenvolver a fluência de leitura e produção detextos; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Curtir os cantinhos/horários/momentos de leitura livre, individual silenciosa, 

individual em voz alta, coletiva,sequenciada etc; 

 Produzir com autonomia e interpretar criticamente diferentes tipos de textos; 

 Selecionar histórias para ler e ser capaz de resumi-la apontando os principais 

aspectos dela; 

 Desenvolver a capacidade de argumentação, reflexão e dramatização; 

 Promover noções de conhecimento sobre autores/escritores e ilustradores; 

 Criar, confeccionar e editar livros (coletâneas) de produções de textos dos 

estudantes da  IE. 

 Visitar bibliotecas públicas, teatros, exposições, feiras de livros para fomentar a 

leitura e vivência cultural; 

 Incentivar os professores regentes a orientar os estudantes a produzir textos a serem 

selecionados para compor a edição de coleção literária da CRE/SS, por tema definido 

anualmente. 

 Colaborar com a participação da escola nas Feiras Literárias das Escolas Públicas de 

SãoSebastião/DF e da SEEDF. 

Metodologia: 

A partir do esclarecimento aos profissionais da escola acerca do projeto de leitura a ser 

desenvolvido, sensibilizá-los sobre a parceria no incentivo aos estudantes da importância 

desse projeto que proporciona aos estudantes, além da leitura livre, momentos para seleção 

de livros, que poderão ser emprestados para que o (a) estudante possa levar para casa e lerem 
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com seus familiares para posteriormente serem devolvidos semanalmente, devidamente 

orientados sobre os cuidados com o bem emprestado e normas em casoextravio. 

 

VI.  Jogos Pedagógicos 

Justificativa 

Este projeto surgiu visando melhorar a baixa aprendizagem identificada em valiações 

internas e externas. Com a utilização de atividades lúdicas e jogos pedagógicos, bjetivamos 

despertar nos estudantes o interesse pelas aulas, tornando-as mais atrativas e 

enriquecedoras, minimizando a dificuldade de atenção, concentração, indisciplina e 

aprendizagem dos educandos. Assim, pretende-se com esse projeto lançar mão de jogos 

pedagógicos como nova estratégia para amenizar esses problemas detectados no âmbito 

pedagógico desta escola. 

Jogos transformam conteúdos que não trazem interesse para as crianças em atividades 

prazerosas. Uma questão importante é a disciplinar, pois quando há interesse no que está 

sendo apresentado, constata-se que a disciplina acontece, os jogos são muito mais do que um 

passatempo, são meios indispensáveis para a promoção da aprendizagem disciplinar. Isso 

porque, reconhecemos as crianças como pessoas com direitos, que são capazes de agirem 

com critérios e produzirem cultura, participantes do seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. Assim coadunar as atividades lúdicas ao processo de ensino e 

aprendizagem favorece o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, motor, e moral do 

educando. 

Infere-se, assim, a importância do ato de brincar no desenvolvimento infantil 

considerando o sujeito na sua integralidade. 

Objetivo Geral: 

Proporcionar aos educandos o contato com jogos pedagógicos e atividades lúdicas 

como estratégia pedagógica para melhorar a disciplina e o desenvolvimento cognitivo. 

Objetivos Específicos: 

 Despertar o interesse dos estudantes nos conteúdos, através de jogos pedagógicos; 

 Desenvolver o raciocínio lógico através de jogos pedagógicos; 

 Oferecer ao estudante condições de aprendizagens significativas usando jogos; 

 Possibilitar aos estudantes conhecimentos através de atividades lúdicas. 

 Diminuir os atos de indisciplina durante as aulas. 

Metodologia: 
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Essa Instituição de Ensino não responsabiliza individualmente o(a) estudante por não 

aprender, mas compromete-se na criação de estratégias diversas para superar tais 

necessidades. 

No decorrer do ano 2020, professor readaptado coordenará comunidade escolar na 

confecção e aplicação de diversos jogos envolvendo conteúdos pedagógicos, relacionados à 

rotina didática da escola, principalmente em Língua Portuguesa e em Matemática. Isso para 

facilitar a compreensão e a aprendizagem dos alunos. 

Listados aqui estão alguns dos jogos que serão trabalhados com os educandos: 

 Quanto Valem os Dados / Pescaria da Subtração / Corrida da Multiplicação 

- Despertar o interesse dos alunos pelo estudo da tabuada; 

- Desenvolver o raciocínio lógico das crianças; 

- Avaliar os conhecimentos dos alunos sobre o estudo da tabuada. 

 Senhores do tempo – Trabalhando medidas de tempo 

- Desenvolver ações relacionadas ao uso social das medidas de tempo, utilizando o 

calendário e o relógio. 

 Carrinho dos Simulados 

- Testar os conhecimentos dos estudantes sobre as avaliações externas; 

- Trabalhar simulados nas possíveis dificuldades dos estudantes. 

 Telefone sem fio - Número do substantivo: Singular e Plural 

- Fixar conhecimentos pedagógicos sobre os conteúdos estudados. 

 Guarda-textos - Com Gêneros Textuais variados 

- Identificar os gêneros textuais usados no dia a dia e compreender suas principais 

características. 

 Conjugação de Verbos / Telefone sem fio - Número do substantivo: Singular e Plural 

/ Roleta Inteligente – Flexão do substantivo / JogGarrafa com Substantivo: simples 

e composto / Jogo da Garrafa com sinônimos e antônimos / Ordem das frases 

- Aprender ou fixar conhecimentos de Gramática e Ortografia de forma lúdica e 

participativa. 

Estes são alguns dos jogos pensados para serem aplicados em sala de aula e/ou no 

ambiente escolar. Todos condizentes com os conteúdos apresentados na rotina 

didática da escola. 

 

VII.  Projeto Recreio Orientado 
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Justificativa:  

Nenhum estudante ou Professor conseguiria ficar por 5 horas em sala de aula sem um 

intervalo para descontrair e restabelecer as energias. Para que isso aconteça, o 

recreio/orientado deve ser algo dirigido, agradável e sem violência. 

Objetivo Geral: Transformar o recreio num momento lúdico de descontração e 

aprendizagem, através de prática recreativa e cultural, visando à diminuição da violência e a 

integração de alunos, monitores e professores. 

Objetivo Específico: Reunir os alunos no pátio para desfrutar do recreio, interagindo 

com os colegas sem agressividade por meio de disponibilidade de brinquedos variados. 

Ações: 

a) Atividades Recreativas: jogo raquete (ping-pong), jogo de dama, boliche, dominó, 

bambolê, elástico, corda, bonecas ,carros , vai - vem entre outros. 

b) Atividades Culturais: Música, dança, gibiteca, filmes, etc. 

c) Recursos Humanos: Deve haver a participação de todos; monitores, professores, 

inclusive da coordenação e da direção da escola. 

d) Recursos Materiais: aparelhagem de som, televisão, brinquedos, vídeo, gibis, livros 

de literatura e coletes. 

Cronograma: O recreio orientado será  de 30 minutos. Deve ficar claro para estudantes 

e professores, que atividades como: tomar café, ir ao banheiro e beber água, estão incluídas 

dentro dos 30 minutos. 

Avaliação: Será feita por todos podendo ser mudado algo sempre que for necessário. 

Público: Estudantes, professores, monitores, direção e orientadora.  

Responsável pela implementação: Idaciana Ferreira 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que esta PP possa ser bem sucedida se todos os seus agentes assumirem os 

papéis que forem de suas responsabilidades, de forma, que ao final da atual gestão, se possa 

avaliar os avanços ocorridos na educação ofertada aos estudantes desta comunidade, que 

poderá ser demonstrada por meio da mudança de comportamento frente a realidadelocal. 

Entende-se que, há a possibilidade de continuação do trabalho aqui proposto durante 

as próximas gestões, pois sua finalidade é a de aperfeiçoar constante o processo educativo, 

fazendo com que Escola Classe São Bartolomeu /Campo de São Sebastião amplie seu conceito 

positivo de qualidade e confiabilidade. 

Este projeto está em permanente construção, a experiência nos leva a alertar que cada 

alteração precisa ser antecipada teoricamente e analisada em todas as suas possíveis 

aplicações. 

Agradecemos a disponibilidade, a disciplina e o trabalho solidário do conjunto de 

professores, pais/responsáveis, servidores e membros do Conselho Escolar, sem quais não 

teria sido possível sua realização, bem como se garantiria sua legitimidade. 

Segue o presente Projeto Pedagógico da Escola Classe São Bartolomeu/Campo para 

execução, crítica e avaliação constante pelos seus pares. 

 

 

 

 

 

 

  

 

É vedada a reprodução total ou parcial da Proposta Pedagógica/ECSB, 

sem a autorização expressa da instituição educacional a que pertence e ou sem 

a referência dessa 

produção coletiva de direito. 
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15 APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

 

Justificativa: 

De acordo com a elaboração, implementação e acompanhamento do Projeto Pedagógico da 

unidade escolar, esse Plano de Ação busca priorizar momentos que promovam o diagnóstico, 

a análise e o planejamento da execução das intervenções pedagógicas para a melhoria e 

avanço das aprendizagens dos estudantes articulando os três níveis de avaliação: 

institucional, de larga escala e para asaprendizagens. 

 

Objetivos Gerais: 

Estabelecer trabalho de coordenação pedagógica em conjunto com os docentes, e equipe 

gestora a fim de planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas contidas 

no Projeto Pedagógico. Fomentarar pesquisas, estudos individuais e em equipe, promover 

oficinas pedagógicas e assegurar a Coordenação Pedagógica como espaço de formação 

continuada. 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

ações 
Cronograma 

1.Estudar os documentos da SEDF: Currículo em 
Movimento, Diretrizes de Avaliação, Diretrizes 
Pedagógicas e Regimento por meio das 
coordenaçõespedagógicas. 

Promover estudos nas coordenações pedagógicas 
para subsidiar no processo de aprendizagem dos 
alunos e nas estratégias pedagógicas utilizadas. 

Promover reuniões pedagógicas com temas 
voltados para os documentos. 

A avaliação será 
realizada ao longo das 
ações e encontros 
pedagógicos. 

Março a Dezembro 

2.Acompanhar e avaliar o índice de desempenho dos 
alunos e turmas, por meio dos exames externos 
(Avaliação Diagnóstica e Prova Brasil) e testes da 
psicogênese. 

Identificar o que os alunos já aprenderam e o que 
ainda não sabem para assim, intervir por meio de 
estratégias pedagógicas para promover avanços e 
elevar os índices de desempenho. 

-Promover Fóruns de Rendimento de 
Aprendizagem bimestrais. 

- Discutir e planejar estratégias a partir dos 
resultados das avaliações dosalunos. 

- Inserir no planejamento da metodologia de 
leitura questões no formato das provas 
Avaliação de diagnóstica e Prova Brasil. 

Avaliação será 
realizada ao longo das 
ações, fóruns e 
encontros 
pedagógicos. 

Março a Dezembro 

3.Promover oficinas de Matemática e Linguagem para 
o Bloco Inicial de Alfabetização e para os 4º e 5º Anos 
nas coordenações pedagógicas abordando temas que 
estão sendo trabalhados em sala. 

- Ressignificar o trabalho pedagógico com o 
planejamento de aulas significativas. 

- Contribuir para o avanço e melhoria do processo 
de ensino e aprendizagem dos alunos. 

- Promover oficinas teóricas e práticas de 
Matemática de acordo com os eixos: 
Números eoperações, grandezas e medidas, 
espaço e forma e tratamento dainformação. 

- Promover oficinas de linguagem de acordo 
com os eixos Leitura Produção escrita e oral e 
conhecimentoslinguísticos. 

Avaliação será 
realizada ao longo das 
ações, fóruns e 
encontros 
pedagógicos. 

Março a Dezembro 

4. Orientar e acompanhar as estratégias de 
reagrupamento: intraclasse e interclasse. 

- Promover estratégia didático-pedagógicas tendo 
em vista o avanço nas aprendizagens dos alunos 
que se encontram com dificuldades por meio de 
atividades pontuais e diversificadas. 

- Acompanhar as turmas de reagrupamento 
do bloco: 1º e 2º Ano em linguagem e 2º e 3º 
Ano em Matemática e as turmas dos 4º Anos 
por meio dos testes de rendimento de 
aprendizagem realizados bimestralmente. 

- Subsidiar o professor quanto a material 
pedagógico, sugestõesde atividades. 

Avaliação será 
realizada ao longo das 
ações, fóruns e 
encontros 
pedagógicos. 

Março a Dezembro 

5. Elaborar e desenvolver o Projeto Interventivo para 
os estudantes que evidenciam dificuldades de 
aprendizagem. 

- Possibilitar o avanço contínuo no rendimento da 
aprendizagemdos alunos. 

- Elaborar, realizar e avaliar o PI utilizando 
recursos mais apropriados à promoção da 
aprendizagem dos alunos. 

Avaliação será 
realizada ao longo das 
intervenções, 
coordenações e no 
Conselhos de Classe. 

Junho a Dezembro 

6. Participar do processo de construção/atualização do 
PP da escola Classe São Bartolomeu/ Campo. 

- Participar da construção do PP e perceber sua 
importância para o processo permanente de 
formação e transformação dos sujeitos. 
- Promover a construção de uma prática 
pedagógica com a Educação do Campo visando 
uma educação para a vida. 

- Promover encontros pedagógicas para o 
estudo/leitura, socialização e avaliação 
contínua do PP. 

Avaliação será 
realizada ao longo das 
ações, fóruns e 
encontros 
pedagógicos. 

Março a Dezembro 
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6. Desenvolver o ensino de ciências por meio da 
pesquisa e experiências desenvolvidas pelos 
estudantes e apresentadas no Circuito de Ciências 
Local. 

- Identificar demandas necessidades relativas às 
áreas de ciências. 

- Oferecer suporte por meio de formação 
continuada. 

Avaliação será 
realizada ao longo das 
pesquisas, ações, 
encontros 
Pedagógicos e 
durante a realização 
do Circuito de Ciências 

Junho a Dezembro 

7. Acompanhar planejamentos de aulas e elaborar 
Projetos Didáticos, bem como prestar assistência. 

- Possibilitar avanços na aprendizagem dos alunos 
proporcionando o trabalho articulado com as 
diferentes áreas doconhecimento. 

- Identificar os gêneros textuais proporcionando 
sequências didáticas 
interdisciplinares. 

- Realizar planejamento do tempo, da 
unidade didática, sequências didáticas e 
avaliação em relação aos objetivos propostos 
dos projetos didáticos. 

Avaliação será 
realizada ao longo das 
ações e encontros 
pedagógicos. 

Março a Dezembro 
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APÊNDICE B – Plano de ação Projeto Interventivo 2020 

 

Desenvovido pelo SOE, EEAA e Coordenação Pedagógica. 

 

 

APRENDIZAGENS MEDIADAS PARA PASSAGEM DOS CONHECIMENTOS POTÊNCIAIS PARA 

CONHECIMENTOSREAIS 

 

“Crianças são como borboletas ao vento... algumas voam rápido... algumas voam pausadamente, 

mas todas voam do seu melhor jeito...” 

(Autor Desconhecido) 

 
E a homogeneidade é um mito que nunca se alcança. Eu posso aplicar uma prova, dizer 

que vinte estudantes são iguaizinhos e colocá-los todos juntos para trabalhar. Daqui a uma 

semana eles não serão mais iguais, porque os ritmos de desenvolvimento são muito variados. 
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Tendo em vista que o ritmo de aprendizagem se dá de forma heterogênea entre as pessoas e 

que intervenções e/ou mediações individualizadas se fazem necessárias para o bom 

atendimento ao estudante, o presente projeto interventivo visa: 

 Oferecer aos estudantes do Bloco Inicial de Alfabetização, do 2º ao 4º Ano, que 

apresentaram ritmo mais lento de aprendizagem, estratégias diferenciadas para propiciar 

que conhecimentos potenciais se consolidem promovendo o desenvolvimento das 

aprendizagens. 

 

O presente projeto prevê encontros semanais com atividades lúdicas e diversificadas 

intencionalmente planejadas para promover aprendizagens necessárias que no momento não 

estão consolidadas (conhecimento potencial), representando barreiras para o bom 

acompanhamento do ano escolar em curso, pelo educando. 

 
Os encontros serão realizados, semanalmente, durante o ano letivo, no contra turno, 

conforme apresentado abaixo: 

a. GRUPO 1 e 2 – Alfabetização e Letramento: toda 5ª feira, de 13h30 às 17h 

b. GRUPO 2 e 3 _ Atendimento aos estudantes do 4º Ano: toda 3ª feira, de 8h30 às 12h, sendo 

alternadas semanalmente as disciplinas de linguagem matemática e de línguaportuguesa. 

O estudante participará do Projeto Interventivo somente enquanto necessitar. 

- Alfabetização e letramento – Pedagoga Orientadora Educacional 

- Matemática (4º Ano) – Coordenadora Pedagógica 

- Língua Portugusa (4ºAno) – Pedagoga Orientadora Educacional 

 

  

São Sebastião/DF 

2020 

Objetivos 

Estratégias 

Período de Realização 

Responsáveis pela Execução 
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SUBPROJETO 1 
 

EDUCAÇÃO E LETRAMENTO 2º e 3º Anos  
 
 

“O processo de alfabetização nada tem de mecânico do ponto de vista da criança que aprende. A 

criança constrói seu sistema interativo, pensa, raciocina e inventa buscando compreender esse 

objetosocialcomplexo que é a escrita.” 

Emília Ferreiro 

 

SUBPROJETO – Educação e Letramento 

 

 

Oferecer estratégias diferenciadas para desenvolver o processo de alfabetização das crianças 

do 2º e 3º Anos do Bloco Inicial de Alfabetização que apresentam ritmo lento de 

aprendizagem. 

 

O presente projeto prevê encontros semanais para dois grupos de crianças, visando a 

consolidação da alfabetização/letramento dos estudantes com dificuldade na alfabetização, 

por meio da utilização de atividades lúdicas, materiais concretos e jogos diversificados. 

 

Os encontros serão realizados semanalmente durante o ano de 2020, sempre às 5ªs feiras no 

turno vespertino (contra turno dos alunos). 

Verificar a necessidade do projeto interventivo no segundo semestre observando o nível de 

aprendizagem das crianças atendidas. 

 

- Serviço de Orientação Educacional. 

Observação:  Dependendo  dadinâmica da escola, as aulas do Projeto Interventivo poderão 

mudar os dias e horários.  

Objetivo 

Estratégias 

Período de Realização 

Responsável pela Execução 
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SUBPROJETO2 

VIVÊNCIAS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO 3º e 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

“A construção dos números naturais pela criança é a base para a ampliação do campo numérico 

que a vida em sociedade exige. 

... as experiências iniciais são muito importantes neste longo processo, e cabe à escola ajudar na 

construção do pensamento matemático da criança. Sua sala de 

auladeveserumlugarespecial,quedáboasvindasàmatemática,enriquecendo e sistematizando as 

experiências vividas dentro e fora desseespaço.” 

PRÓ LETRAMENTOMATEMÁTICA 

 

Tendo em vista que o ritmo de aprendizagem se dá de forma heterogênea entre as pessoas e 

que intervenções e/ou atenções individualizadas se fazem necessárias para o bom 

desenvolvimento do estudante, o presente subprojeto visa: 

 Oferecer aos estudantes do Ensino Fundamental, 3º e 4º Anos, que apresentaram ritmo 

mais lento de aprendizagem, vivências relacionadas à Educação Matemática, com vistas à 

aprendizagem do sistema de numeração decimal e das operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão para resolução de problemas matemáticos. 

 

O presente projeto prevê encontros quinzenais (alternados com os encontros de português 

ministrados pela coordenação pedagógica) com vista às vivências de educação matemática 

intencionalmente planejadas de forma lúdica, visando atender a necessidade de material 

concreto própria da fase em que se encontram as crianças atendidas – estágio das operações 

concretas (± de 7 a 12 anos, segundo Jean Piaget) – quando elas usam a lógica e o raciocínio 

de forma elementar, mas os aplica na manipulação de objetos palpáveis. 

 

Os encontros serão realizados quinzenalmente para os estudantes durante o ano de 2020, 

sempre às 2ªs feiras no turno matutino e vespertino (contra turno dos alunos). 

Observação:  Dependendo  dadinâmica da escola, as aulas do Projeto Interventivo poderão 

mudar os dias e horários. 

 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – Pedagoga e Coordenação Pedagógica.  

Objetivos 

Estratégias 

Período de Realização 

Responsável pela Execução 
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SUBPROJETO 3 

 

VIVÊNCIAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

“...a finalidade precípua do ensino da Língua Portuguesa é propiciar a estudantes a competência 

comunicativa, ou seja, a capacidadede expressar-se adequadamente em qualquer situação, de forma oral 

e escrita, portanto, ler e escrever proficientemente de modo a ‘ [...] resolverproblemas da vida cotidiana, 

ter acesso aos bens culturais ealcançar participação plena no mundo letrado’ “(PCN, 2001, P. 41) ” 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA 

 

Este subprojeto tem como objetivo oferecer vivências de Língua Portuguesa, em pequeno 

grupo, para que os estudantes adquiram autonomia para se expressar oralmente ou através 

da leitura e da escrita. 

 

O presente projeto prevê encontros quinzenais (alternados com os encontros de matemática 

ministrados pela EEAA) com vista às vivências de Língua Portuguesa intencionalmente 

planejadas, visando melhorar a leitura, a interpretação de textos, a produção textual e a 

expressão oral dos participantes. 

 

Os encontros serão realizados quinzenalmente para os estudantes durante o ano de 2020, 

sempre às 2ªs feiras no turno matutino (contra turno dos alunos). 

Observação:  Dependendo  dadinâmica da escola, as aulas do Projeto Interventivo poderão 

mudar os dias e horários. 

 

Serviço de Orientação Educacional. 

 

 

 

 

Objetivos 

Estratégias 

Período de Realização 

Responsável pela Execução 
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APÊNDICE C 
 

PLANO DE AÇÃO 2020 
Serviços de Apoio – SEAA/ SOE/ AEE 

 

CRE: São Sebastião 

Unidade Escolar: Escola Classe São Bartolomeu Telefone: 

Psicólogo responsável:     (Carência) Matrícula SEEDF:   

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

Turno(s) de atendimento: Matutino / Vespertino 

Pedagogo responsável:  (Carência) MatrículaSEEDF:  

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

Turno(s) de atendimento: Matutino/ Vespertino 

OrientadorEducacional: MatrículaSEEDF: 

E-mail: Celular: 

Turno(s) de atendimento: 

Pedagoga Orientadora Educacional:  IDACIANA FERREIRA DE SÁ Matrícula SEEDF:  0212.938-8 

E-mail: idaciana.ferreira@edu.se.df.gov.br Celular: 9 8146-8210 

Turno(s) de atendimento: Matutino/ Vespertino 

 

  

mailto:patricia.alves@edu.se.df.gov.br
mailto:Maria.aparecida3@edu.se.df.gov.br
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Diagnóstico Inicial 

A Escola Classe São Bartolomeu/Campo 

Esta Instituição de Ensino tem como perspectiva educacional a promoção da melhoria da qualidade de ensino, funcionando com a intenção de 

suprir a demanda local. 

Os estudantes aqui matriculados, em sua maioria, são oriundos de famílias de trabalhadores tais como: caseiros, agricultores das chácaras da 

redondeza, assalariados, auxiliares de limpeza e construção civil, empregadas domésticas, oleiros, produtores rurais, assentados e acampados 

daReformaAgrária.Apresentandosituaçãosocioeconômicadebaixarendaedevulnerabilidade.Nemtodostêmacesso,emsuacomunidade, à diversidade dos 

bens culturais, à leitura e aos recursos tecnológicos. 

A Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social do Distrito Federal (DIEESI/SEDEST), realizada em Regiões Administrativas 

onde identificou a Partir de cálculos do Índice de Vulnerabilidade Social, as áreas que concentram populações mais vulneráveis, os chamados Territórios 

de Vulnerabilidade Social, aponta São Sebastião com uma média de 57,6% de vulnerabilidade. 

Com a perspectiva de ampliar e melhorar o atendimento a comunidade escolar, é necessário garantir a ampliação do espaço físico destinado à 

escola, Melhorando, assim o atendimento à comunidade e condições de trabalho dos profissionais e estudantes que ainda não dispõem de biblioteca, 

laboratórios de informática, de artes e de ciências, sala de múltiplo uso, refeitório, sala para Serviço de Orientação Educacional, Sala de Recursos, Sala 

para atendimento da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, sala para mecanografia, depósitos e mais salas de aula. O atendimento em espaços 

improvisados dificulta a realização do trabalho e apesar do comprometimento profissio nal de toda equipe, favorecendo ao bom funcionamento, não se 

pode naturalizar taiscondições. 

Assim sendo, ressaltamos nesse instrumento, que já foi solicitado ao setor competente, desde 2016, ampliação do terreno com objetivo melhorar 

a qualidade pedagógica e estrutural que se requer. E ainda, futura construção de creche, escola de Anos Finais e EJA , proporcionando acesso e opção à 

educação no e do Campo próximo de suas residências durante a formação escolar. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2020 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a eficiência do processo de ensino e aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades acentuadas de 

aprendizagem e/ou necessidades educacionais especiais, “por meio do assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento 

do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com os 

profissionais do serviço de Orientação Educacional e do Atendimento Especializado/ Salas de Recursos...” (Portaria 254 de 12 de 

dezembro de 2008, Art. 5º - e as seguintes que dizem respeito à EEAA, Regimento Escolar da SEDF Art.30) e tendo o professor como 

co-partícipe. 

Objetivo esse que encontra respaldo no novo Regimento Escolar da SEEDF (2015), onde lemos: 

 
SEÇÃO II 

Da Equipe de Apoio 
Art. 122. Entende-se por Equipe de Apoio a integração dos três 

Serviços de Apoio aos estudantes na unidade escolar: Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e 
Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos, que atuarão 
de forma integrada e fundamentados teórico-metodologicamente na 
Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural. 
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DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 
Institucional 

Meta 07 
Estratégia 7 .12 – Desenvolver currículos 
e propostas pedagógicas específicas 
para educação escolar e para as escolas 
do campo, incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às 
respectivas comunidades e 
considerando o fortalecimento das 
práticas socioculturais, produzindo e 
disponibilizando materiais didáticos 
específicos, inclusive para os alunos com 
deficiência. 

. Atualizar o mapeamento 
institucional afim de conhecer 
e divulgar para os 
profissionais da UE e CRE a 
realidade atual da 
comunidade escolar. Esses 
dados subsidiarão o PP e as 
ações a serem desenvolvidas 
na escola. 
. Fornecer à CRE o 
quantitativo de estudantes 
com 
NEE e com TFE. 

.Levantamento dos recursos humanos para 2020; 

. Criação e aplicação de instrumento de coleta de dados; 

. Realização de entrevistas com gestores, pais e professores; 

. Elaboração e registro do novo mapeamento da escola. 

. Atendimento às solicitações da CRE, enviando as respostas ou 
informações no prazo solicitdo. 

EEAA 
 

AEE, EEAA e SOE. 

Primeiro bimestre 
 
. Durante o ano 
letivo, quando 
solicitado e após os 
Estudos de Caso. 

Os professores, os 
gestores e pais ou 
responsáveis 
preencherão 
instrumento de coleta de 
dados para posterior 
tabulação e uso dos 
dados para registro do 
Mapeamento 
Institucional. 
. A CRE verificará se há 
respostas às suas 
solicitações. 

2 – Assessoria ao 
Trabalho Coletivo 

Meta 4 
Estratégia 4.3 – 
Promover a articulação pedagógica em 
rede, envolvendo o atendimento no 
ensino regular na modalidade da 
educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva. 

. Apresentar a dinâmica e 
objetivos do trabalho da 
Equipe de Apoio da escola 
(SOE, EEAA e AEE ). 

. Apresentação do trabalho da Equipe de Apoio em 
coordenação coletiva específica. 

No momento somente 
Orientador Educacional 
porque não temos EEAA 
e AEE na 
U.E. 

Agendada para 
coordenação do dia 
04/3/2020. 

. Pedir que os professores 
voluntariamente avalie o 
encontro. 

Meta 2 
Estratégia 2.30 – 
Ampliar as ações do Plano de 
Convivência em todas as unidades 
escolares do DF, com vistas a minimizar 
situações de violência escolar. 
Meta 4 
Estratégia .4.3 – 
(Já descrita no item anterior) 

. Conhecer todas as turmas 
através de trabalho em sala 
durante a “Semana Distrital 
de Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais 
Especiais” 

. Planejamento e execução de atividades para sensibilização 
sobre a inclusão  e o respeitoàs diferenças. 

EEAA (não há SOE e AEE 
na U.E.) 

2ª semana de março 

Será feita por meio do 
registro artístico dos 
estudantes e de 
observação das 
interações interpessoais 
no contexto escolar. 

Meta 2 
Estratégia 2.14 
Reorganizar, por meio de amplo debate 
com os profissionais, o trabalho 
pedagógico, buscando melhorar a 
qualidade da educação. 

. Promover a manutenção de 
espaços de reflexão para 
promoção de uma cultura de 
sucesso na escola, que tenha 
como foco as potencialidades 
e competências do aluno e 
não sua dificuldade. 

. Participação nas coordenações coletivas, contribuindo com 
onhecimentos especializados acerca dos processos de  
desenvolvimento e de aprendizagem, sugerindo adequações 
curriculares, técnicas, estratégias de ensino, atividadese 
projetos, e etc.; 
. Realização de escuta especializada ao professor, aos pais e 
alunos. 

EEAA, AEE e SOE 
Durante todo o ano 
letivo. 

Buscar feedback dos 
professores sobre a 
realização do que foi 
sugerido e os resultados 
com os estudantes. 
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Meta 7 
Estratégia 7.29 – 
Garantir meios e instrumentos de 
multiplicação dos bons projetos 
desenvolvidos pelos profissionais de 
educação da rede pública de ensino, 
valorizando estes  profissionais e 
fortalecendo a qualidade da educação. 

. Sensibilizar, esclarecer e 
orientar a comunidade 
escolar atendendo a sua 
demanda. 

.Realização de  oficinas para os Professores, pais ou 
responsáveis, atendendo sugestões  
 de temas indicados pela  direção, coordenação 
pedagógica, professores, SOE, ou julgados necessários
 pela EEAA. 

EEAA e SOE 

. No decorrer do ano 
letivo, em datas 
previamente 
agendadas. Dada a 
falta de ônibus na 
comunidade, as 
oficinas para pais 
ocorrem em dias das 
reuniões bimestrais. 

Os participantes 
registrarão suas 
considerações em 
instrumento construído 
para verificar:- Relevância 
do tema apresentado; 
- Eficácia da estratégia 
utilizada; 
- Organização do 
tempo/espaço; 
- Eficiência do material 
utilizado. 

Meta 5 
Estratégia 5.3 – 
Fomentar o desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de práticas 
inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem dos 
estudantes, consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua 
efetividade. 

. Assessorar os professores 
nas dificuldades de sua sala 
de aula. 

. Escuta às necessidades dos professores, através de 
atendimentos individualizados, sugerindo estratégias de ação 
que os beneficie no cotidiano escolar. 

EEAA, AEE e SOE 
Orientação quanto ao 
atendimento específico 
aos estudantes com 
deficiência: EEAA após 
finalizar o PAIQUE e AEE 
quando em atendimento 
em Sala de Recursos. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Verificação dos 
resultados da aplicação 
das estratégias 
sugeridas. 

Meta 4 
Estratégia 4.6 – 
Ampliar a formação continuada dos 
profissionais das escolas regulares do 
DF, nas diferentes áreas de atendimento 
aos estudantes com deficiência, TGD e 
altas habilidades ou superdotação. 

. Assessorar o professor no 
registro das Adequações 
Curriculares dos estudantes 
com NEE. 

.Promoção de oficina sobre Adequações Curriculares (se 
necessário) e acompanhamento do registro feito pelo professor 
regente. 

Oficina: AEE ou EEAA 
Acompanhamento e 
assessoria ao professor: 
AEE. 

. Ao final do primeiro 
bimestre e início do 
segundo semestre. 

Observação do 
desempenho do 
estudante diante das 
adequações curriculares 
sugeridas. 

3- 
Acompanhamento 

do Processo de 
Ensino e 

Aprendizagem 

Meta 2 
Estratégia 2.12 – 
Criar mecanismos para o 
companhamento individualizado dos 
alunos do ensino fundamental, 
atentando para as especificidades do 
estudante de forma a garantir a 
qualidade do atendimento. 
Estratégia 2.23 – Promover ações de 
prevenção e enfrentamento à 
medicalização indevida da educação e 
da sociedade, buscando entender e 
intervir em diferentes fatores sociais, 
políticos, econômicos, Pedagógicos e 
psicológicos que impliquem sofrimento 
de estudantes e profissionais da 
educação.. 

. Realizar os “Procedimentos 
de Avaliação das Queixas 
Escolares e Níveis de 
Intervenção – PAIQUE” dos 
estudantes encaminhados 
pelos professores e/ou 
médicos. 

Nível 1 – ESCOLA 
. Entrevista com o(a) professor(a) para acolher sua 
demanda,conhe-cer os motivos do encaminhamento 
do aluno e o trabalho que ele realiza para inteirar- se de suas 
realizações e dificuldades, identificar as percepções e as 
concepções do professor sobre o desenvolvimento e a 
aprendizagem do aluno, constatar as ações que já foram 
realizadas e seus resultados, estabelecendo um espaço de 
escuta e mediando conhecimentos da psicologia e 
conhecimentos pedagógicos que auxiliem o educador na 
condução da queixa formulada. 
.Primeiras orientações ao professor(a); 
. Conversa com professores das séries anteriores (se  
aindaestiverem na escola) e pesquisa  da  vida escolar do 
aluno(a) nos documentos da secretaria da escola, com vista a 
reconstruir e contextualizar a vida escolar do estudante. 
. Observação do estudante no ambiente escolar para 
conhecer os diversos contextos nos quais o aluno está inserido 

EEAA 
. Durante todo o ano 
letivo. 

Os profissionais da EEAA 
deverão avaliar cada nível 
do PAIQUE e verificar a 
necessidade de 
realização do próximo 
nível do PAIQUE ou se 
pode ser dada 
terminalidade, baseando-
se nos resultados obtidos 
com as estratégias 
utilizadas no nível 
anterior. 
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e, por meio da interação com o professor e com os alunos, 
procurar conhecer as diversas relações psicológicas e  
pedagógicas estabelecidas; 
.Análise das produções escolares do aluno. 
Nível 2 – FAMÍLIA 
. Entrevista com os pais (ou responsáveis) para informar da 
demanda de queixa e  apresentar   as ações já desenvolvidas pela 
escola, solicitar colaboração no processo de  investigação da 
queixa escolar, conhecer as concepções dos pais sobre  a 
escolaridade do filho, refletir acerca das atribuições da família e 
da escola, discutindo possibilidades de interface entre ambas, 
realizar orientações advindas do conhecimento psicológico e  
pedagógico que instrumentalizem a família na condução das 
questões do seu filho, bem como realização de anamnese para 
conhecimento do  desenvolvimento global dacriança; 
. Encaminhamento para avaliação 
Complementar na área médica quando houver necessidade. 
Nível 3 – ALUNO 
. Intervenções avaliativas diretas com o estudante em sessões 
individuais  e em grupo, com aplicação de testes psicológicos 
somente quando necessário. 
Outras ações do PAIQUE: 
. Elaboração e  emissão de Relatório de Avaliação e  Intervenção 
Educacional para compor a pasta escolar do aluno, explicitando 
quais devem ser as intervenções e quais apoios ou estratégias 
devem serimplementadas; 
. Devolutiva à escola e à família 

 

Meta 2 
Estratégia 2.38 – 
Garantir o atendimento aos estudantes 
com necessidades educacionais 
especiais transitórias ou não, segundo a 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, nas 
salas de apoio à aprendizagem, 
garantindo a presença de profissional 
responsável. 

.Informar e se certificar de 
que os lançamentos das NEEs 
dos estudantes avaliados pela 
EEAA e área médica foram 
feitas no Sistema I- Educar. 

.Conferencia dos lançamentos no sistema 
I-Educar, principalmente antes do encerramento do período 
para Estudos deCaso. 

. EEAA 

Após finalização do 
PAIQUE e mediante 
recebimento do 
laudo médico, 
conforme nos traz a 
Estratégia de 
matrícula vigente. 

Será feita mediante 
verificação de que o 
lançamento está correto. 

 

Meta 2 
Estratégia 2.38 – 
Garantir o atendimento aos estudantes 
com necessidades educacionais 
especiais transitórias ou não, segundo a 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, nas 
salas de apoio à aprendizagem, 
garantindo a presença de profissional 
responsável. 

. Atender sistematicamente 
em Sala de Recursos, os 
estudantes com NEE que 
constam no I-Educar, 
. Atender sistematicamente 
em Sala de Apoio à 
Aprendizagem – SAA, os 
estudantes com transtorno 
funcional específico– TFE que 
constam no I- Educar e foram 

.Realizar atendimentos diários de 50 minutos em 3 dias da 
semana, por turno. 
. Cada estudante deverá receber  de 2 a 4 atendimentos de 50 
minutos,  distribuídos durante a semana ou em um único dia, 
individualmente ou em grupos, no contraturno. 
Registro das sessões avaliativas, registro  de freqüência dos 
estudantes e pais nos atendimentos, registro da situação das 
avaliações complementares, e etc. 

. Atendimento em sala de 
recursos: 
AEE; 
. Atendimento em Sala de 
Apoio à Aprendizagem: 
EEAA (profissional 
específico para o 
atendimento, com 
função diferenciada dos 
outros profissionais da 

Durante todo o ano 
letivo. 
 
Após cada 
atendimento. 

- Os estudantes 
atendidos serão 
avaliados ao longo do 
processo, através de 
observações, 
participação e 
desempenho nas 
atividades propostas. 
. Poderá ser avaliada 
Mediante organização da 
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indicados pela EEAA; 
. Registrar regularmente os 
Vários atendimentos feitos ao 
estudante o aos seus pais. 

EEAA) pasta do estudante em 
avaliação ou 
acompanhado 

 

Meta 
Estratégia 7.20 – 
Definir, após discussão com os atores 
envolvidos, os direitos e os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para 
cada ano- período ou ciclodo ensino 
fundamental e para cada ano ou período 
do ensino médio, considerando o 
currículo em desenvolvimento no 
sistema de ensino do DF. Estratégia 7.23 
– Induzir o processo continuo de 
autoavaliação das escolas da educação 
básica. 

. Participar dos Conselhos de 
Classe da Escola para 
acompanhar o processo de 
ensino- aprendizagem dos 
estudantes e contribuir com 
observações feitas nos 
espaços do Serviço de Apoio. 

-Troca de informações sobre o desenvolvimento dos educandos 
acompanhados, bem como verificação da existência denovas 
demandas. 

EEAA e SOE 
Ao final de cada 
bimestre escolar 

Registro de todas as 
considerações do 
Conselho de Classe em 
formulário padronizado  
pela SEEDF. 

 

Meta 2 
Estratégia 2.8 – 
Implantar estratégias de 
acompanhamen-to dos estudantes com 
necessidades educacionais especiais, 
transitórias ou não, estabelecendo o nº 
de estudantes por sala de acordo com o 
disposto pela Resolução CNE/CEB nº 2, 
de 2001, garantindo profissional 
qualificado. 
Estratégia 2.38 - Garantir o atendimento 
aos estudantes com necessidades 
Educacionais especiais transitórias ou 
não, segundo a Resolução CNE/CEB nº 2, 
de 2001, nas salas de apoio à 
aprendizagem, garantindo a presença 
de profissional responsável. 
Meta 4 Estratégia 4.3 – Promover a 
articulação em rede, envolvendo o 
atendimento no ensino regular na 
modalidade da educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva. 

. Subsidiar oplanejamento  da 
modulação escolar do ano 
vindouro. 

- Participar do Estudo de Caso de cada ANEE e das crianças com 
TFE para subsidiar o planejamento     da  Modulação da escola 
para o ano vindouro, observando a  estratégia de matrícula 
vigente. 
- Agendar e participar de Estudo de Casos Omissos, na DIEE/ 
DISPRE, sempre que a indicação  da escolar estiver no contra- 
fluxo  dainclusão. 

AEE, EEAA e SOE 
. Estudos de caso dos 
estudantes do Ensino 
Especial organizadoS 
pelo AEE; 
. Estudos de caso dos 
estudantes com TFE, 
organizados pela EEAA. 

Segundo semestre: 
agosto e setembro 

Avaliação junto aos 
profissionais envolvidos, 
principalmente professor 
regente, do desempenho 
do estudante e decidir 
sobre aprovação/ 
reprovação 
(dependendo do ano 
escolar), bem como 
atendimentos 
especializados e 
adequações necessárias 
para o ano seguinte. 

 

Estratégia 4.17 – Acompanhar e 
monitorar em rede o acesso à escola, a 
permanência e o desenvolvimento 
escolar dos educandos com deficiência, 
TGD e altas habilidades ou superdotação 
beneficiários de programas de 
transferência de renda ou em situação 
de vulnerabilidade 
social. 

. Complementar processo de 
avaliação dos alunos 
encaminhados sempre que se 
fizer necessário. 

Solicitação de avaliação à neurologia, psiquiatria, 
fonoaudiologia, otorrinolaringolo- gia, oftalmologia, genética, e 
etc.,   quando houver necessidade. 

EEAA 
No decorrer do ano, 
quando houver 
necessidade. 

Será feita mediante 
chegada de laudo médico 
à escola. 
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Meta 7 
Estratégia 7.13 – 
Mobilizar as famílias e setores da 
sociedade civil, articulando a educação 
formal e as experiências de educação 
popular e cidadã, com os propósitos de 
que a educação seja assumida como 
responsabilidade de todos e de ampliar 
o controle social sobre o cumprimento 
das políticas públicas educacionais. 

. Acompanhar os alunos 
avaliados e encaminhados 
para avaliações 
complementares no decorrer 
dos anos escolares. 
 
.  Registrar o relatório técnico 
do estudante sempre que 
solicitado pela área médica, 
MPDFT e outros 

Sensibilização dos familiares sobre a urgência das avaliações 
complementares e verificação junto a eles das medidas 
tomadas, bem como cobrar os resultados, laudos médicos e o 
prosseguimento das orientações dadas na entrevista 
dedevolutiva. 
.Elaboração de Relatório de  Avaliação e intervenção 
Educacional do Estudante ou outros relatórios técnicos que se 
fizerem necessários. 

-EEAA e AEE 

No decorrer do ano, 
quando houver 

encaminhamento 
para avaliação 

complementar. 

Será feita mediante 
correspondência entre 

escola X médicos e, 
medicante os resultados 

de exames e laudos 
recibidos. 

 

Meta 4 
Estratégia 4.29 – Estabelecer, por meio 
de parcerias, ações que promovam o 
apoio e o acompanhamen-to à família, 
além da continuidade do atendimento 
ao estudante com necessidade especial 
e a sua inclusão no mundo do trabalho e 
do esporte, possibilidanto também a 
superação das dificuldades 
enfrentadas no dia a dia 

Promover o desenvolvimento 
bio-psico-social do aluno. 

Indicação de projetos de esporte, arte e clínicas sociais para 
psicoterapia, fonoaudiologia  outros 

AEE, SOE 
A cada solicitação, 
verificar a quem cabe a 
resposta: 
AEE, EEAA ou SOE. 

Quando houver 
demanda. 
No decorrer do ano, 
sempre que houver 
necessidade e nos 
períodos de inscrição 
dos projetos. 

Será feita mediante 
conversas com os pais e 
professores para verificar 
se notaram benefícios. 

 

Meta 5 
Estratégia 5.3 – 
Fomentar o desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem 
a alfabetização e favoreçam a melhoria 
do fluxo escolar e a aprendizagem dos 
estudantes, consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua 
efetividade. 

. Realizar mediação em 
pequenos grupospor meio de 
atendimento 
psicopedagógico ou projeto 
interventivo ofertado aos 
estudantes com dificuldade 
centuada de aprendizagem . 

. Atendimentos semanais em pequenos grupos. 2ªs feiras, no 
matutino: alunos de 3º e 4º Ano; no vespertino 2º Anos, 
estudantes em  processo de Alfabetização. 

SOE 
De março a junho. 
Se necessário, de 
Agosto a novembro 

Feedback dos 
educadores e rendimento 
pedagógico dos 
estudantes. 
Verificar a necessidade de 
prosseguimento do 
atendimento no segundo 
semestre. 

Outros 

Meta 2 
Estratégia 2.14 – 
Reorganizar, por meio de amplo 
debate com os profissionais da 
educação, o trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a qualidade da 
educação. 

Participar quinzenalmente de 
coordenação pedagógica 
específica de nível 
intermediário na CRE e mais 
um encontro com os três 
serviços da Equipe de Apoio 
juntos. 

. Participação nas coordenações intermediárias agendadas pela 
CRE. 

AEE, EEAA e SOE 
De acordo com 
calendário emitido 
pela CRE. 

Diferentes avaliações 
feitas pelo coletivo ao 
final dos encontros. 
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Meta 4 
Estratégia 4.6 – 
Ampliar a formação continuada dos 
profissionais das escolas regulares do 
DF, nas diferentes áreas de atendimento 
aos estudantes com deficiência, 
TGD e altas habilidades ou 
superdotação. 

.Participar semanalmente de 
curso de formação que 
qualifique para o trabalho na 
Equipe de Apoio, conforme 
oferta pela EAPE e opção 
pessoal. 

. Participação e presença efetiva nos cursos, uma vez que ocorre 
no horário detrabalho. 

. AEE, EEAA e SOE 
De acordo com a 
agenda do curso. 

A critério da organização 
de cada curso. 

 

Meta 2 
Estratégia 2.14 – Reorganizar, por meio 
de amplo debate com os profissionais da 
educação, o trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a qualidade da 
educação. 

. Participar  decurso ou de 
momentos de formação 
específica para a Equipe de 
Apoio sempre que ofertado e 
convocado pela SEEDF, 
podendo nesse caso, coincidir 
com outros cursos em 
andamento. 

. Atendimento às convocações para formações específicas. . AEE, EEAA e/ou SOE. 
Quando houver 
convocação. 

. Conforme solicitada por 
quem ministrar a 
formação. 

 

Meta 4 
Estratégia 4.3 – 
Promover a articulação pedagógica em 
rede, envolvendo o atendimento no 
ensino regular na modalidade da 
educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva. 

. Manter-se a par 
das legislações do Ensino, 
principalmente Daquelas que 
dizem respeito ao Ensino 
Especial, regulamentação dos 
Serviços de Apoio (OPse 
Portarias), Currículo, 
Estratégia de Matrícula, PP da 
Escola e outras. 

.Leitura e apropriação das legislações vigentes. . AEE, EEAA e SOE. 

No decorrer do ano, 
retornando às 
legislações sempre 
que necessário 
embasamento ou 
respaldo legal das 
ações. 
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17. ANEXOS 
 
ANEXO 1 - MODELO DE PLANEJAMENTO - METODOLOGIA DE HISTÓRICO-CRÍTICO 

 

Etapa 

PRÁTICA SOCIAL 
(INICIAL) 
O que os estudantes e 
professor já sabem 

PROBLEMATIZAÇAO 
Explicitação dos 
principais problemas da 
prática social 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
Ações didático- 
pedagógicas para a 
aprendizagem 

CATARSE 
Expressão elaborada da 
nova forma de entender a 
prática social 

PRÁTICA SOCIAL 
(FINAL) 
Nova proposta de ação a 
partir do conteúdo 
aprendido 

Características 

Ponto de partida. 
Preparação do aluno 
para a construção do 
conhecimento. Para o 
aluno, é o primeiro 
contato com o conteúdo 
que seráposteriormente 
trabalhado. 

A problematização é um 
desafio para que o 
educando busque o 
conhecimento. 

Apresentação 
sistemática do conteúdo 
pelo professor e ação 
intencional do aluno de 
se apropriar do 
conhecimento. 

O estudante sistematiza 
e manifesta o que 
assimilou. Momento da 
síntese (sistematização 
do conhecimento 
adquirido). É o momento 
que revela ocrescimento 
discente. 

Transposição do teórico 
para o prático. É a nova 
maneira de 
compreender a 
realidade e de 
posicionar-se nela. 

Exemplo 

Conversa informal sobre 
as atividades que os 
estudantes realizaram 
antes de chegar à escola 
usando a água. 

As pessoas conseguem 
viver sem água? Por que 
a água é importante? 
Quais as utilidades da 
água? Por que é 
necessário economizar 
água? 

Exposição oral pelo 
professor. Pesquisa em 
revistas, internet sobre o 
uso racional da água. 

Produção de texto para 
que o aluno escreva 
sobre o tema: “Por que é 
necessário economizar 
água?” 

Fechar a torneira aberta. 
Verificar o consumo de 
água da sua casa e 
discutir com pais e 
demais da família 
posturas que 
contribuam para a 
diminuição do 
consumo de água. 
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ANEXO 2 - MODELO DE FICHAS DE ANÁLISES 
 

ESCOLA CLASSE SÃO BARTOLOMEU/CAMPO 

FICHA DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE TEXTO 3º e 4º Anos 

 
Professor:   Ano/Turma:       1ªAvaliação:  / /     2ªAvaliação: / / 

 
 

 Alunos 
Compreensão 

do assunto 
Ortografia Div. Silábica Pontuação Paragrafação Vícios de ling. Coesão/coerência OBS 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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PARÂMETROS DE ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS 3º e 4º ANOS 

Compreensão do assunto 1 = Escrita que permite a compreensão completa do assunto e/ou tema 
abordado 

Compreensão do assunto 2 = Escrita que permite a compreensão parcial do assunto e/ou 
tema abordado 

Compreensão do assunto 3 = Escrita que não permite a compreensão do assunto e/ou tema abordado 

Ortografia 1 = Utiliza a escrita completa e/ou correta de palavras conhecidas 

Ortografia 2 = Utiliza, na maioria das vezes, a escrita completa e/ou correta 

Ortografia 3 = Utiliza, raramente, a escrita completa e/ou correta 

Divisão Silábica 1 = Separa, as palavras simples e complexas corretamente, no nível da Fase Alfabetizada 
4 

Divisão silábica 2 = Separa, as vezes, as palavras simples e complexas, corretamente – 
Fase Alfabetizada 3 

Divisão silábica 3 = Nunca separa as palavras simples e complexas, corretamente 

Pontuação 1 = Aplica na escrita todos os sinais necessários para compreensão do sentido das 
frases/orações no texto 

Pontuação 2= Aplica na escrita, as vezes, os sinais necessários para compreensão do 
sentido das frases/orações no texto; 

Pontuação 3 = Nunca, aplica na escrita os sinais necessários para compreensão do sentido das 
frases/orações no texto 

Paragrafação 1 = Utiliza 

Paragrafação 2 = Utiliza às vezes 

Paragrafação 3 = Não utiliza 

Vícios de linguagens 1 = Sem evidencias de repetições 

Vícios de linguagens 2 = Um tipo de repetição 

Vícios de linguagens 3 = Dois ou mais tipos de repetições 

Coesão/Coerência 1 = Apresenta clareza ao escrever o texto com início, meio e fim; 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA 1º e  2º ANOS 
 

 

 

Professor:      Ano/Turma:     Data daAvaliação:    
 
 

 Alunos PS1 PS2 SILÁBICO SIL/ALF ALFABÉTICO ALFABETIZADO 1 ALFABETIZADO 2 ALFABETIZADO 3 OBS 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

  

ESCOLA CLASSE SÃOBARTOLOMEU/CAMPO 

FICHA DE ANÁLISE PSICOGÊNESE -LÍNGUA ESCRITA 
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FICHA DE ANÁLISE DE LEITURA 1º e 2ºAnos 
 

 

 
Ano/Turma: 1ªAvaliação: 2ªAvaliação: 

 

 Alunos Vogal x consoante Sílabas simples Sílabas complexas Frases/Orações Interpretação OBS 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 

  

FICHA DE ANÁLISE DE LEITURA 

ESCOLA CLASSE SÃO BARTOLOMEU/CAMPO 
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FICHA DE ANÁLISE DE LEITURA 3º e 4ºAnos 
 

 

 

Professor:   Ano/Turma:       1ªAvaliação:  / /     2ªAvaliação: / / 
 

 

 Interpretação  

 Alunos Fluência Sílabas simples Sílabas complexas Entonação/Pontuação 
Int. 

Objetiva 
Int. Inferencial 

Int. 
Avaliativa 

 
OBS 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

ESCOLA CLASSE SÃO  ARTOLOMEU/CAMPO 

FICHA DE ANÁLISE DE LEITURA 
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PARÂMETROS PARA ANÁLISE E PREENCHIMENTO DA FICHA DE LEITURA 3º e 4º ANOS 
 

Fluência 1 = Aquela que permite a leitura não silabada e compreensão das frases e/ou orações 

Fluência 2 = Aquela que permite a leitura não silabada de palavras conhecidas, e compreensão geral 
do sentido das frases e/ou orações 

Fluência 3 = Leitura silabada de palavras conhecidas e não compreensão sentido das frases e/ou orações 

Sílabas simples 1 = Leitura completa 

Sílabas simples 2 = Leitura com dificuldade em palavras desconhecidas 

Sílabas simples 3 = Leitura com dificuldade em todas as palavras 

Sílabas complexas 1 = Leitura completa 

Sílabas complexas 2 = Leitura com dificuldade em palavras desconhecidas 

Sílabas complexas 3 = Leitura com dificuldade em todas as palavras 

Entonação/pontuação 1 = Aplica na leitura todos os sinais com a entonação correta sobre as palavras e 
frases/orações 

Entonação/pontuação 2 = Aplica às vezes, na leitura os sinais, mas sem entonação 

Entonação/pontuação 3 = Não aplica sinais de pontuação nem entonação 

Interpretação 1 = Compreende o sentido das frases/orações/texto 

Interpretação 2 = Compreende o sentido geral do texto 

Interpretação 3 = Não compreende o sentido geral do texto 
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MODELO DE FICHA DE ANÁLISE DE MATEMÁTICA 1º e 2ºANOS 
 

ESCOLA CLASSE SÃO BARTOLOMEU/CAMPO 

FICHA DE ANÁLISE DE MATEMÁTICA 

 

Professor: Ano/Turma: Avaliação: / / 2ªAvaliação: / / 
 
 

 Alunos 
Algarismos (1 a 9) 

Aleatórios 

Problema adição (1 
algarismo, material 

concreto) 

Problema subtração 
juntar/retirar (1 algarismo 

material concreto) 

Estabelece relação 
entre quantidade e 

símbolo 
OBS 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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MODELO DE FICHA DE ANÁLISE DE MATEMÁTICA 4º ANO 
 

ESCOLA CLASSE SÃO BARTOLOMEU/CAMPO 

FICHA DE ANÁLISE DE MATEMÁTICA 

 

Professor:  Ano/Turma: 1ªAvaliação: / / 2ªAvaliação: / / 
 
 

 Alunos 
Reconhece 

numerais (1 a 999) 
Diag.200 

Compreende a 
lógica do sist. de 
numeração/Deco

mposição 

Problema adição 
(centena+ 

agrupamento) 

Problema 
subtração 
(centena+ 

desagrupamento) 

Problema 
multiplicação 
(1 algarismo) 

Problema divisão 
(1 algarismo) 

Identifica 
operação 
necessária 

OBS 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 


