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 1. APRESENTAÇÃO 

 O  PPP  do  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura,  além  de  ser  uma 

 exigência  legal,  permite  a  revelação  da  identidade  da  Instituição,  de  suas 

 concepções  e  de  seus  sonhos.  Além  disso,  define  a  natureza  e  o  papel 

 socioeducativo,  cultural,  político  e  ambiental  da  Escola,  bem  como  sua 

 organização  e  gestão  curricular  para  subsidiar  o  seu  Regimento  Escolar  e  sua 

 Proposta  Pedagógica,  documentos  que  são  os  balizadores  das  ações 

 educativas.  A  importância  do  PPP  leva  em  conta  a  trajetória  da  sua 

 comunidade  escolar,  a  sua  história  e  cultura,  não  só  para  garantir  um  percurso 

 formativo  de  sucesso  para  as  crianças  e  os  estudantes,  como  também  para 

 cumprir o seu compromisso com a sociedade. 

 Com  planejamento,  fica  bem  claro  o  que  se  pretende  e  o  que 

 deve  ser  feito  para  se  chegar  aonde  se  quer.  Um  bom  PPP  irá  nos  dar 

 segurança  enquanto  escola.  São  analisadas  e  escolhidas  as  melhores 

 estratégias  o  que  facilita  nosso  trabalho,  pois  o  mesmo  está  fundamentado  no 

 Projeto  que  norteia  toda  Unidade  Escolar.  Isso  se  faz  imprescindível  para  se  ter 

 um  norte,  visando  obtenção  de  resultados  de  forma  mais  eficiente,  intensa, 

 rápida e segura. 

 O  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  busca  um  ideal  comum:  fazer 

 com  que  todos  os  alunos  alcancem  o  objetivo  principal  que  é  a  efetivação  do 

 aprendizado.   Iniciamos  nossos  trabalhos  de  construção  do  PPP  sabendo  que 

 a  diversidade  de  desafios  com  os  quais  esta  instituição  escolar  lida  no  seu 

 cotidiano  é  pontual.  Desafios  estes  que  precisam  ser  discutidos  pelo  coletivo  da 

 escola,  o  qual,  por  sua  vez,  é  bastante  heterogêneo,  pois  é  formado  pela 

 comunidade  escolar,  que  possuem  conhecimentos,  ideias  e  valores  diferentes, 

 ocasionando  assim  alguns  conflitos.  Nessa  perspectiva,  o  trabalho  de 

 construção  do  PPP  não  é  um  processo  todo  harmônico,  ao  contrário,  apresenta 

 divergências,  existindo  interesses  de  segmentos  diferentes.  É  essa 

 diversidade,  que  torna  o  seu  processo  de  construção  rico  e  dinâmico,  pois  é  em 

 função dessa interação que surge o coletivo da escola. 

 Buscar  sugestões,  refletir  sobre  ideias,  organizar  e  construir  uma 

 escola  melhor,  de  qualidade,  onde  os  princípios  norteadores  são:  igualdade, 

 qualidade,  liberdade  e  valorização  de  todos  envolvidos  no  processo,  unem 
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 todos  os  segmentos,  em  prol  do  aluno,  onde  todas  as  ações  serão  interligadas 

 e  tem  a  responsabilidade  em  seu  projeto  de  despertar  em  todos  os  deveres,  a 

 obrigação  e  o  direito  de  não  só  apenas  fazer  o  dia-a-dia,  como  também 

 construir  uma  educação  de  qualidade  abarcando  as  concepções  pedagógicas  e 

 a  forma  de  materialização  de  suas  ações,  contudo,  se  trabalha 

 sistematicamente  e  com  afinco,  em  defesa  de  uma  educação  com  qualidade 

 social.  O  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  em  cada  período  de  sua 

 história,  busca  aproximação  com  as  exigências  legais  e  com  a  sua  comunidade 

 escolar. 

 E  sabendo  que  o  Gestor  hoje  não  é  o  maior  responsável  pela  Gestão  da 

 Escola,  deve  contemplar  e  dar  devido  relevo  à  participação  aos  demais  que 

 atuam no ambiente escolar. 

 No  sistema  de  gestão  será  oportunizado  a  todos  que  participam  da  vida 

 escolar  no  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura,  de  fato  a  resolver  vivenciar  e 

 solucionar os percalços hora existentes. 

 Iniciamos  assim  a  construção  do  PPP  com  uma  reunião  da  equipe 

 gestora  para  deliberar  os  principais  objetivos  a  serem  alcançados.  O  primeiro 

 passo  seria  conscientizar  e  sensibilizar  a  todos  da  escola  para  que  se  tenha 

 uma  efetiva  participação  nessa  construção.  Seguimos  com  reuniões  coletivas 

 de  servidores  e  estudos  acerca  do  Currículo  em  Movimento  da  Educação 

 Básica.  Outros  estudos  subsidiariam  o  PPP  de  forma  que  pudéssemos  ouvir  as 

 queixas  e  sugestões  de  toda  a  comunidade  escolar.  Temas  tais  como  Diretrizes 

 da  Avaliação;  importância  da  participação  da  família.  Dando  prosseguimento  à 

 construção  do  PPP  fizemos  uma  avaliação  institucional  com  a  finalidade  de 

 obter  mais  ideias  e  ações  que  farão  parte  desse  documento  norteador  que 

 transformará  a  escola  atual  em  uma  instituição  comprometida  com  a 

 aprendizagem  e  consequentemente  o  sucesso  que  essa  transformação  fará. 

 Elaboramos  questionários  para  todos  os  segmentos  da  escola  para  conhecer 

 os  problemas  enfrentados  e  as  sugestões  para  solucioná-los.  Planejamos  junto 

 com  os  professores  de  para  saber  como  seria  a  participação  dos  alunos,  então 

 decidimos  que  iríamos  construir  em  sala  de  aula  com  nossos  estudantes,  o  que 

 podemos  fazer  para  melhorar  nossa  escola?  Cada  assunto  que  foi  surgindo, 

 ponderamos  a  realidade  de  cada  segmento  onde  se  transpareceu  e  surgiram 

 sugestões  para  alavancar  nossos  objetivos.  Demos  continuidade  avaliando  os 
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 dados  tabulados  nos  questionários  que  foram  distribuídos  na  avaliação 

 institucional.  Houve  muitas  participações,  os  dados  coletados  com  os 

 questionários  abriam  espaço  para  as  discussões  mais  pertinentes,  afim  de  que 

 refletíssemos  sobre  outros  pontos  de  vista,  para  que  os  professores 

 trabalhassem  em  equipe,  onde  cada  equipe  questionava  pontos  diferentes  e 

 relevantes quanto ao questionário. 

 Colhemos  as  sugestões  para  que  fossem  trabalhadas  da  melhor  forma 

 todas  as  fragilidades  observando  que  a  capacidade  de  perceber,  mediar  e 

 superar  os  diferentes  desafios  atuais  e  futuros  é  uma  constante  na  vida  das 

 pessoas,  o  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  preocupa  em  proporcionar 

 vivências  que  instrumentalizam  seus  educandos  a  enfrentar  os  desafios 

 cotidianos,  de  forma  a  priorizar  a  vida  e  a  dignidade  humana,  acima  de 

 qualquer  outra  possibilidade  e  alternativa  encontradas.  E  partindo  de  todas  as 

 conclusões,  resumos  e  participações,  damos  continuidade  à  construção  do 

 presente PPP. 

 O  nosso  Projeto  Político-Pedagógico  é  um  instrumento  de  planejamento, 

 orientação  e  construção  de  diretrizes  para  todas  as  ações  a  serem  realizadas 

 no  CAIC  PROFESSOR  WALTER  JOSÉ  DE  MOURA,  escola,  da  Rede  Pública 

 de  Ensino  do  Distrito  Federal  e,  como  tal,  requer  que  as  políticas  e  ações 

 propostas  sejam  referência  para  o  trabalho  desenvolvido  para  todas  as 

 instâncias.  Por  ser  um  instrumento  dinâmico  deve  ser  avaliado  e  reconstruído 

 sempre que se fizer necessário. 

 O  projeto  busca  um  rumo,  uma  direção.  É  uma  ação  intencional,  com  um 

 sentido  explícito,  com  um  compromisso  definido  coletivamente.  Por  isso,  todo 

 projeto  pedagógico  da  escola  é,  também,  um  projeto  político  por  estar 

 intimamente  articulado  ao  compromisso  sociopolítico  com  os  interesses  reais  e 

 coletivos  da  população  majoritária.  É  político  no  sentido  de  compromisso  com  a 

 formação do cidadão para um tipo de sociedade. 

 Nomeamos  nosso  PPP  2022  INOVAR  PARA  EDUCAR  e  neste  projeto 

 estão  expostos,  para  além  de  diretrizes  pedagógicas  e/ou  operacionais,  a 

 nossa  concepção  de  educação  compromissada  com  a  formação  integral  do 

 educando,  a  sustentabilidade  humana  como  princípio  das  ações  pedagógicas 

 que  propomos  efetivar,  frente  aos  grandes  desafios  que  encontramos  na  nossa 

 comunidade  escolar  que  devem  ser  transpostos  na  busca  de  uma  educação 
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 com  qualidade  social  e  excelência  acadêmica.  É  a  busca  pela  concretização  de 

 uma  educação  eficaz  e  eficiente.  O  PPP,  INOVAR  PARA  EDUCAR  é  um 

 documento  norteador  de  todas  as  ações  pedagógicas,  administrativas  e 

 operacionais  de  todos  os  acontecimentos  em  nossa  escola,  fora  dela  e  por 

 todos  inseridos  nela  e  com  muita  perspicácia  foi  construído  coletivamente  por 

 todos  os  segmentos  atuantes  na  nossa  comunidade  escolar,  pautados  na 

 perspectiva  apresentada  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a 

 Educação  Básica  e  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional 

 9.394/96 – LDB e dentro dos preceitos da gestão democrática. 

 1.1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 Endereço: QS 07 A 02/04 lotes 04/08 Arniqueira - DF 

 Telefone: 39018244 

 Email: caicprofessorwjm@gmail.com 

 2. HISTORICIDADE 

 Perante  a  resolução  nº  3964  de  16/12/1993  estabelecem  o  CAIC 

 Professor  Walter  José  de  Moura  como  Unidade  de  Ensino  do  DF.  Esta  escola 

 foi  inaugurada  em  20  de  dezembro  de  1994,  porém  já  se  encontrava  em 

 funcionamento  desde  08  de  março  de  1994,  quando  iniciou  o  ano  letivo.  O 

 nome  desta  instituição  foi  escolhido  em  homenagem  a  um  já  falecido  educador, 

 administrador  de  Taguatinga  e  defensor  da  comunidade  do  Areal,  WALTER 

 JOSÉ  DE  MOURA.  Trata-se  de  um  Estabelecimento  de  Ensino  situado  à  QS 

 07,  Área  Especial  Nº  02  lotes  04/08,  Areal,  Águas  Claras,  DF  e  pertence  à 

 Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga/DF. 

 No  ano  de  2022  temos  matriculado  1.352  alunos,  com  a  faixa  etária  de 

 seis  a  catorze  anos,  residentes  nas  imediações  do  Areal,  Arniqueiras,  Águas 

 Claras  e  também  em  quadras  e  condomínios  distantes  desta  UPE  e  no 

 Albergue.  Comunidade  socioeconômica  bem  diversificada  tendo  na  escola 

 famílias  muito  carente,  mas  também  muitos  filhos  de  trabalhadores,  servidores 

 públicos  e  também  microempresários.  O  CAIC  atende  no  ano  corrente,  séries 

 Iniciais  do  Ensino  Fundamental  de  nove  anos  (1º  ao  5º  ano),  Ensino  Especial 
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 (classes  de  DI  e  TGD).  Atualmente  temos  71  turmas,  71  professores  regentes, 

 02  profissionais  no  SEAA  (Serviço  Especializado  de  Apoio  e  Atendimento  ao 

 Aluno)  -  pedagoga  e  psicóloga,  02  Professores  na  sala  de  Recursos,  05 

 coordenadores,  16  professores  readaptados,  17  funcionários  das  Carreiras  de 

 Assistência  e  29  funcionários  terceirizados.  O  serviço  social  atendido  dentro  da 

 estrutura  física  do  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  é  o  CID  (futebol  de 

 salão). 

 INFRAESTRUTURA 

 A  Infraestrutura  da  escola  é  composta  por:  46  salas  de  aula,  1  sala  SRH,  1  sala 

 Orientação  Educacional,1  Sala  de  Recursos,  2  salas  de  SEAA,  1  sala  de 

 transtorno,  1  sala  de  leitura,  1  videoteca,  1  sala  de  professores,  1  secretaria,  1 

 mecanografia,  1  refeitório,  1  direção  geral,  1  supervisão  pedagógica  e  apoio,  1 

 ginásio, 10 banheiros. 

 3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 O  conhecimento  da  nossa  comunidade  é  fundamental  para  a 

 implantação  e  o  desenvolvimento  da  proposta  educativa  na  perspectiva  da 

 cidadania, da inclusão, da formação integral e da sustentabilidade humana. 

 Na  comunidade  em  que  está  o  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  é 

 onde  acontece  o  enredo  da  vida  dos  nossos  estudantes.  Nesse  território 

 desenvolvem-se  as  relações  sociais,  inclusive  no  sentido  de  alterá-lo.  As 

 relações  sociais  –  educação,  cultura,  produção,  trabalho,  infraestrutura, 

 organização política, mercado etc. 

 É  um  grande  desafio  compreender  nossa  comunidade  e  articular  as 

 ações  da  escola  a  partir  dessa  concepção  de  território.  As  nossas  ações 

 desenrolam-se  nas  relações  com  as  outras  dimensões  onde  abrigam  conflitos, 

 liberdades, dominações, resistências, práticas solidárias. 

 Em  nossa  comunidade  há  muitos  desempregados,  famílias  que 

 sobrevivem  de  programas  sociais  do  Governo.  O  índice  de  vulnerabilidade 

 social  nosso  é  54.7.  Há  também  um  grande  número  de  mulheres  chefes  de 

 famílias.  Muitos  avôs  e  avós  que  criam  os  netos.  Muitos  tios  e  tias  que  são  os 
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 responsáveis,  de  nossas  crianças  que  estão  com  os  pais  no  Nordeste  do  país, 

 ou  tem  os  seus  pais  em  presídios.  Temos  também  um  Albergue  na  nossa 

 comunidade  e  esse,  recebe  famílias  de  todo  o  país  e  matriculam  seus  filhos  em 

 nossa  escola.  Infelizmente  essas  famílias  têm  dificuldades  em  manter  as 

 crianças  nos  estudos  e  apresentam  frequência  escolar  baixa.  Ao  CAIC 

 Professor  Walter  José  de  Moura  cabe  o  cumprimento  de  sua  função  social, 

 buscar  conhecer,  intervir  e  alterar  o  histórico  da  nossa  comunidade  no  sentido 

 de torná-la cada vez mais presente e comprometida. 

 Por  isso,  a  “Escola  do  Lugar”  é  importante  e  indispensável.  Como  diz 

 Brandão,  é  um  símbolo  para  o  “estatuto  de  reconhecida  civilidade”  que  orgulha 

 os moradores de um território. 

 No  ano  de  2022,  temos  matriculados  1352  alunos,  sendo  71  turmas 

 distribuídas  em  17  turmas  do  1º  ano,  13  turmas  do  2º  ano,  15  turmas  do  3º  ano, 

 08  turmas  do  4º  ano,  10  turmas  do  5º  ano  e  07  turmas  de  Educação  Especial. 

 Abaixo,  segue  os  dados  em  gráficos  representando  todo  índice  do  trabalho 

 pedagógico com os avanços e desafios encontrados nesse ciclo na educação. 

 IDEB – RESULTADOS DAS ÚLTIMAS 7 EDIÇÕES 

 Observa-se  que  a  partir  do  ano  de  2011  o  IDEB  da  escola  apresentou 

 melhoras  significativas,  tendo  seus  índices  estabilizados  de  2013  a  2017, 

 estando dentro das metas projetadas para cada ano. 

 4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 A  escola,  em  sua  função  social,  deve  ter  um  olhar  constante  voltado  a 

 sociedade,  levando  em  consideração  as  especificidades  da  comunidade 

 escolar  em  que  se  insere  e,  principalmente,  as  necessidades  coletivas  e 

 individuais  de  ensino  e  aprendizagem  dos  estudantes  que  são  atendidos, 

 buscando  o  desenvolvimento  das  potencialidades  físicas,  cognitivas  e  afetivas 

 de  cada  indivíduo  e  preparando-o  para  a  vida  em  sociedade.  Esta  unidade 

 9 



 escolar  tem  como  função  social,  portanto,  promover  uma  formação 

 comprometida  em  desenvolver  o  aluno  em  sua  integralidade,  levando  em 

 consideração  aspectos  culturais,  sociais  e  éticos,  numa  perspectiva 

 transformadora  e  acolhedora,  a  fim  de  romper  com  práticas  excludentes  e 

 promover uma educação igualitária e inclusiva para todos. 

 5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 O  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  tem  como  missão  proporcionar 

 aos  nossos  alunos  educação  de  qualidade  e  excelência,  gratuita  e 

 democrática, voltada à formação integral do ser humano. 

 6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 Para  o  CAIC  Prof.  Walter  José  de  Moura,  a  educação  é  o  meio 

 transformador  social  que  impulsiona  a  visão  das  famílias  que  a  escola  atende, 

 contribuindo para o crescimento cultural da região em que está inserido. 

 As  diretrizes  pedagógicas  da  SEEDF  contemplam  uma  educação 

 pautada  nos  princípios  da  educação  integral,  concebida  nos  aspectos  éticos, 

 políticos,  cognitivos,  afetivos,  emocionais,  sociais,  culturais,  físicos,  motores, 

 entre  outros...  Essa  prática  garante  a  formação  humana  em  seus  diferentes 

 contextos  e  dimensões,  favorecendo  o  direito  de  aprendizagem  do  sujeito  e  seu 

 desenvolvimento com garantia e sucesso em seu crescimento escolar. 

 Pautada  nas  legislações  que  a  asseguram  como  a  LDB,  BNCC,  Currículo 

 em  Movimento  da  SEEDF,  a  educação  integral  para  ser  efetivada  na  vida  social 

 do  sujeito  e  fortalecida  nas  ações  cotidianas  pedagógicas  escolares,  faz-se 

 necessário  alguns  princípios  que  deverão  apontar  os  caminhos  e  promover 

 verdadeiramente  essa  transformação  integral,  resultando  em  uma  busca  de 

 uma  sociedade  melhor.  Vejamos  os  princípios  norteadores  que  regem  a  nossa 

 escola e suas ações. 

 O  ensino-aprendizagem  é  voltado  para  a  integralidade  do  ser  humano.  O 

 nosso  ensino  baseia-se  na  visão  total  do  ser  humano.  O  sujeito  na  escola,  ele  é 
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 visto  como  um  ser  ativo  em  diversos  aspectos  como  cognitivos,  afetivos, 

 psicomotores, sociais, culturais, entre outros. 

 Nesse  contexto,  surge  o  princípio  da  intersetorialização  que  organiza  toda  a 

 concepção  e  estrutura  dos  setores  e  suas  responsabilidades,  fazendo  com  que 

 a  escola  consiga  atingir  seus  objetivos,  a  partir  da  ação  conjunta  de  cada 

 segmento  fazendo  seu  papel,  que  vai  desde  os  setores  internos  e  externos  da 

 unidade  escolar.  A  intersetorialização  favorece  essa  integração  proporcionando 

 experiências por meio dos novos saberes, novos tempos e espaços. 

 A  Transversalidade  acontece  a  partir  de  uma  nova  visão  e  construção  da 

 prática  pedagógica.  O  ensinar  e  os  conhecimentos  sistematizados  são  focados 

 na  vida  real  do  sujeito.  O  conhecimento  não  mais  será  algo  distante  e 

 fragmentado  do  aluno,  mas  deverá  conceber  resultados  que  reflitam  nas 

 relações  sociais  e  individuais  da  convivência  humana,  observando-os  nos 

 aspectos da ética e da cidadania da comunidade em que ele está inserido. 

 O  Diálogo  escola-comunidade  se  dá  a  partir  não  apenas  do  resgate  e  da 

 valorização  cultural  comunitária,  mas  procurando  ultrapassar  os  muros  da 

 escola,  isto  é,  construir  uma  relação  dialética  com  as  famílias  que  atendemos. 

 Observamos  o  sujeito  na  sua  complexidade  total  como  ser  social,  cultural, 

 cognitivo,  físico,  afetivo,  emocional,  entre  outros...  A  nossa  unidade  escolar 

 realiza  um  ímpar  trabalho  social,  observando  as  necessidades  gerais  da 

 comunidade  e  tentando  atendê-las  da  melhor  forma  possível.  Dessa  forma, 

 contemplamos  a  territorialização  que  é  o  princípio  que  permite  criar  alternativas 

 de  projetos  sócio-culturais  que  atendam  as  demandas  deficitárias  da  nossa 

 comunidade  escolar,  é  o  expandir-se  em  ultrapassar  os  limites  dos  muros 

 escolares”,  é  olhar  além...  Perceber  as  melhores  formas  de  possibilitar  através 

 dessas ações o desenvolvimento da comunidade escolar. 

 No  contexto  ensino-aprendizagem,  a  unicidade  entre  teoria  e  prática 

 surge  como  princípio  orientador  da  prática  educacional.  Essa  construção 

 baseada  na  ação-reflexão-ação  cria  uma  prática  significativa,  onde  a  escola 

 fundamenta  sua  práxis  nos  conhecimentos  teóricos  que  reflete  nas  atividades 

 do dia-a-dia como: saberes, experiências, espaços e tempos. 

 “A  ação  pedagógica  é  um  processo  de  mediação  dos  múltiplos 
 e  variados  saberes,  tendo  como  horizonte  possível  e  desejado 
 o transformar da realidade contextual” (SOUZA, 2001). 
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 Dessa  maneira,  a  produção  do  conhecimento  no  aluno  acontece  como  um 

 potencial  significativo.  O  que  o  aluno  aprende  nos  seus  conhecimentos 

 sistematizados  consegue  utilizar  em  suas  experiências  de  vida, 

 compreendendo a importância da escola e suas aprendizagens. 

 Nesse  princípio  interdisciplinaridade  e  contextualização,  percebemos  as 

 abordagens  bem  claras  desde  os  PCN’S  que  trazem  esse  novo  formato  de 

 conceitos,  diante  da  necessidade  que  surge  da  realidade  escolar.Nesta 

 intenção,  é  imprescindível  selecionar  saberes  e  conhecimentos  significativos, 

 conectados  ao  que  o  aluno  já  tenha  apreendido  e  que  tenha  sentido, 

 contribuindo  para  formar  identidades  pautadas  por  autonomia,  solidariedade  e 

 participação  na  sociedade.  Desta  forma,  precisam  ser  considerados  os  saberes 

 dos  alunos,  o  que  gostariam  de  aprender  e  o  que  se  considera  que  precisam 

 aprender. 

 Dessa  forma,  nossa  unidade  escolar  procura  desenvolver  a 

 contextualização  que  é  originada  de  uma  nova  ação  educacional.  O 

 conhecimento  é  aprendido  nas  diferentes  áreas  integradas  articuladas  aos 

 eixos  transversais  e  a  sua  aplicação  na  vida  do  aluno,  levando  em  conta  as 

 especificidades  e  particularidades  de  cada  região,  das  vivências  dos  alunos. 

 Gerando  no  mesmo  uma  aprendizagem  com  prazer,  compreendendo  o  porquê 

 aprender e como utilizar esses conhecimentos em sua vida prática. 

 Vale  ressaltar,  que  a  flexibilização  curricular  promove  o  atendimento  dos 

 alunos  com  necessidades  especiais.  Essas  adaptações  são  fundamentais  para 

 atender  a  diversidade  dos  alunos,  sendo  tanto  nas  adaptações  necessárias  em 

 sala  de  aula,  como  a  flexibilização  curricular  que  gera  a  criação  de  condições 

 igualitárias  de  uma  aprendizagem  justa  e  coerente  para  todos.  Na  nossa 

 unidade  escolar  a  Sala  de  Recursos,  a  coordenação  pedagógica  e  a  Sala  de 

 Apoio  à  Aprendizagem  muito  contribui  para  o  auxílio  aos  professores.  As 

 estratégias  que  são  criadas  na  flexibilização  na  escola  em  seu  contexto  geral 

 para  o  atendimento  dos  alunos,  garantem  o  acesso  e  permanência  do  mesmo 

 com possibilidade de construção de aprendizagens. 

 A  gestão  tem  procurado  desenvolver  o  princípio  de  vivência  em  rede, 

 partindo  do  pressuposto  do  trabalho  em  conjunto  que  é  desenvolvido  com  a 

 Rede  em  que  atuamos.  Buscamos  sempre  participar  buscar  dos  encontros  e 
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 formações  que  norteiam  a  nossa  prática,  que  favorecem  também  a  troca  de 

 experiências,  de  vivências  escolares  e  informações  que  possam  nos  ajudar  a 

 garantir  o  pleno  desenvolvimento  dos  nossos  alunos,  em  seus  diferentes 

 aspectos,  contextos  e  dimensões.  Essas  relações  entre  as  diferentes  áreas  são 

 os  conhecimentos  extracurriculares  explorados  na  sua  unicidade,  formam-se 

 uma  rede  de  apoio,  que  a  partir  de  uma  temática  central,  seguem  uma 

 concepção  integrada  e  relacional  dos  conhecimentos  sistematizados,  dando 

 melhores resultados à prática pedagógica. 

 A  educação  deve  contribuir  ainda  na  construção  de  valores  e  atitudes 

 capazes  de  gerar  uma  transformação  positiva  na  realidade  social.  Neste 

 contexto  elencamos  fundamentada  na  cidadania,  diversidade  e 

 sustentabilidade  humana,  as  áreas  que  perpassam  as  etapas  e  modalidades 

 da  Educação  Básica:  Educação  em  Direitos  Humanos  e  Educação  em 

 Diversidade. 

 A  nossa  continuidade  é  a  certeza  de  que  o  meio  ambiente  começa 

 dentro  da  gente,  perpassa  pela  convivência  social  e  continua  para  além  do  ser 

 humano. Metas: 

 1- Da educação “em e para” os direitos humanos; 

 2- Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável; 

 3- Acompanhamento da escolarização das crianças em contexto de risco. 

 Ações na Educação em Direitos Humanos: 

 ●  Acompanhar  a  frequência  escolar  dos  estudantes  em  vulnerabilidade 

 social; 

 ●  Encaminhar  às  redes  sociais  públicas  para  que  os  estudantes  em 

 situação  de  risco  sejam  protegidos,  atendidos  e  tenham  seus  direitos  como 

 crianças e adolescentes; 

 ●  Atender  nossos  alunos  em  vulnerabilidade  social  com  Projeto  do  Serviço 

 de Orientação Educacional; 

 ●  O  cotidiano  das  relações  sociais  que  se  estabelecem  no  ambiente 

 escolar seja sempre planejado para inclusão e felicidade dos educandos. 

 O  conceito  da  diversidade  cultural  é  sustentado  pela  UNESCO  e 

 respaldado  por  sua  Declaração  Universal  sobre  Diversidade  Cultural,  de  02  de 

 novembro  de  2001,  que  considera  essa  diversidade  como  “o  patrimônio  comum 
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 da  humanidade  e  que  deve  ser  reconhecida  e  consolidada  em  benefício  das 

 gerações futuras” (UNESCO, 2002, art.1). 

 Atualmente,  esse  conceito  ganhou  amplitude  e  passou  a  ser  utilizado  por 

 diversos  setores,  entre  eles  o  da  educação.  O  conceito  de  diversidade  cultural 

 é  de  grande  importância,  pois  garante  aos  países  que  ratificarem  a  Convenção 

 de  2005,  sobre  a  proteção  e  a  promoção  da  diversidade  de  conteúdos  culturais 

 e  expressões  artísticas,  o  resguardo  de  seu  direito  de  produzir  políticas 

 baseadas na identidade de um povo. 

 O  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  por  entender  a  importância  do 

 trato  da  diversidade  na  educação  e,  principalmente,  a  étnico-racial,  prevista 

 tanto  no  artigo  26-A  da  LDB,  quanto  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para 

 a  Educação  das  Relações  Étnico-raciais  e  para  o  Ensino  de  História  e  Cultura 

 Afro-brasileira,  africana  e  Indígena,  coloca  em  voga  questões  que  nortearão 

 nosso trabalho. 

 Para tanto, partimos de alguns questionamentos cruciais para o debate: 

 ●  Os  profissionais  da  educação  compreendem  o  significado  da  diversidade 

 no contexto escolar? 

 ●  O  conceito  de  diversidade  está  incorporado  às  práticas  pedagógicas  das 

 escolas e integra o currículo? 

 ●  As  questões  da  diversidade  estão  presentes  no  cotidiano  da  sala  de  aula 

 ou  aparecem  apenas  em  momentos  comemorativos  e/ou  em  algum  projeto 

 pontual? 

 A  diversidade  constitui-se  como  um  conjunto  heterogêneo  e  dinâmico  de 

 concepções  e  atitudes  relativas  às  diferenças,  sejam  elas  de  origem  étnicas 

 racial,  de  gênero,  de  orientação  sexual,  religiosa,  das  condições  físicas  e/ou 

 mentais  de  cada  indivíduo  ou  do  pertencimento  aos  vários  contextos 

 socioculturais.  Trata-se,  portanto,  de  realidade  complexa,  resultante  de  fatores 

 objetivos  e  subjetivos  relacionados  aos  sujeitos  e  às  interações  produzidas  nas 

 relações sociais. 

 Por  conseguinte,  a  diversidade  é  norma  da  espécie  humana.  As 

 discriminações  de  gênero,  étnico  racial,  por  orientação  sexual,  aquelas 

 relacionadas  às  pessoas  que  moram  no  campo  são  produzidas  e  reproduzidas 

 em  todos  os  espaços  sociais.  A  escola  é  um  deles,  haja  vista  ser  o  segundo 

 espaço social frequentado pelos estudantes. 
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 Promover  a  inclusão  e  a  permanência  educacional  de  grupos  sociais 

 historicamente  excluídos,  por  meio  da  execução  de  Projetos  à  aceitação  das 

 diferenças.  Quando  as  diferenças  são  negadas,  surgem  as  violações  de 

 direitos,  inclusive  o  do  acesso  à  educação  integral.  A  educação  deve  se 

 constituir  como  um  processo  de  respeito  e  aceitação  das  diferenças.  Sendo 

 aceitas,  as  diferenças  contribuem  para  fazer  com  que  o  espaço  educativo  seja 

 acolhedor,  de  agregação  e  de  qualificação  do  processo  de  desenvolvimento  e 

 aprendizagem.  Quando  isso  não  ocorre,  surgem  conflitos  que,  relacionados  à 

 discriminação  étnico-racial,  de  gênero,  de  sexo  e  de  localização,  encontram-se 

 imbricados  e  exigem  elaborações  e  intervenções  conjuntas,  resguardadas 

 algumas  situações  em  que  se  acentuam  as  especificidades  de  cada  uma  das 

 questões. 

 O  PPP,  pautado  na  perspectiva  da  implementação  do  artigo  26-A  da 

 LDB,  da  Lei  10.639/2003  e  da  Lei  11.645/2008,  na  promoção  da  inclusão 

 social,  do  acesso  à  escola  e  da  permanência  com  dignidade  de  todas  as 

 identidades  de  gênero  e  orientação  sexual,  na  elaboração  de  propostas  de 

 implementação  da  educação  do  campo  em  suas  dimensões  política, 

 econômica,  cognitiva  e  cultural  e  no  fomento  das  temáticas  da  diversidade  nos 

 programas  e  projetos  especiais,  federais  e  distritais,  na  rede  pública  de  ensino 

 do DF. 

 7. OBJETIVOS: 

 Tendo  como  base  os  princípios  norteadores  da  Constituição  Federal  (1988) 

 e  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (1996),  o  CAIC  Professor  Walter 

 José  de  Moura  tem  como  objetivos  principais  proporcionar  ao  aluno,  à  luz  da 

 Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  conhecimentos  que  lhe  propiciem 

 seu  desenvolvimento  integral,  de  forma  sistematizada  e  dinâmica, 

 possibilitando  ao  mesmo  o  acesso  à  cultura  e  ao  saber  historicamente 

 construído  pela  gerações  anteriores,  preparando-o  para  o  exercício  de  sua 

 cidadania  no  meio  em  que  se  insere.  Visando  a  construção  de  uma  sociedade 

 mais justa e solidária, destacam-se os seguintes objetivos geral e específicos: 

 7.1  .  OBJETIVO GERAL: 
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 ●  Implementar  diariamente  o  ensino  de  qualidade,  transformando  o 

 cotidiano  da  escola  em  lugar  prazeroso,  onde  o  aluno  tem  alegria  de  estar 

 crescendo  em  suas  vivências  e  aprendizagens,  diminuindo  a  partir  do  trabalho 

 pedagógico  o  abandono,  a  retenção,  a  evasão  escolar  e  a  distorção 

 idade-série. 

 7.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 ●  Garantir  o  sucesso  do  aluno  no  processo  do  “aprender  a  ser,  a  conhecer, 

 a fazer e a viver”. 

 ●  Envolver todos os segmentos na construção do conhecimento. 

 ●  Promover  interações  professor  e  aluno,  a  partir  das  aulas,  utilizando  os 

 recursos tecnológicos. 

 ●  Promover formação continuada aos professores. 

 ●  Adaptar  estratégias  e  recursos  pedagógicos  para  que  favoreça  o  acesso 

 à aprendizagem de todos os alunos. 

 ●  Acolher  a  escola-comunidade  como  ação  prioritária,  no  sentido  da 

 gestão  participativa  favorecendo  a  melhor  relação  com  a  comunidade, 

 auxiliando  nos  ajustes  necessários  para  o  bom  andamento  da  ação 

 pedagógica. 

 ●  Promover  a  utilização  de  diferentes  linguagens  (corporal,  musical,  oral, 

 escrita)  na  comunicação  de  forma  que  o  aluno  possa  entender  e  se  fazer 

 compreender,  expressando  ideias,  sentimentos,  necessidades,  desejos  e 

 pensamentos; 

 ●  Desenvolver  a  capacidade  do  diálogo  como  forma  de  mediar  conflitos  e 

 de  se  posicionar  frente  a  realidade  de  maneira  crítica,  responsável  e 

 construtiva; 

 ●  Estimular  a  formação  integral  do  aluno,  tornando-o  um  ser  consciente  e 

 participativo  na  construção  do  conhecimento,  seguindo  os  princípios  da 

 Educação Nacional; 

 ●  Promover  o  protagonismo  do  aluno  no  processo  de  ensino  e 

 aprendizagem; 

 ●  Desenvolver  projetos  que  promovam  a  inclusão  e  a  socialização  dos 

 estudantes; 
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 ●  Diminuir  os  índices  de  distorção  idade/série,  propiciando  aos  estudantes 

 a terminalidade dos estudos no tempo adequado; 

 8.  CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTAIS DAS PRÁTICAS 
 PEDAGÓGICAS 

 Acreditamos  que  a  prática  pedagógica  emerge  a  um  novo  cenário,  um 

 mundo  com  indivíduos  que  necessitam  ser  vistos  e  compreendidos  como 

 sujeitos  sociais,  que  fazem  parte  de  uma  construção  histórica  mutante  e 

 evoluída  em  seus  diversos  significados  e  saberes.  Nesse  contexto,  a  escola 

 surge  com  uma  prática  desafiadora,  investigativa,  construída  baseada  numa 

 relação  crítica  e  reflexiva  da  realidade,  associada  aos  saberes  pedagógicos 

 necessários para o desenvolvimento integral desse sujeito. 

 Nessa  perspectiva,  as  concepções  teóricas  que  norteiam  os  documentos 

 bases  da  Secretaria  de  Educação  do  Distrito  Federal,  orientadores  da  nossa 

 prática,  como  a  BNCC,  e  o  currículo  reformulado  2020/2022  são  os 

 fundamentos  da  nossa  prática.  A  tendência  pedagógica  deve  ser  um  caminho, 

 que  estruture  os  pensamentos,  as  ações,  os  objetivos,  as  avaliações,  as 

 aprendizagens  e  as  abordagens  de  compreensão  de  mundo,  interação  e 

 sujeito, que acontecem no dia-a-dia da escola. 

 A  pedagogia  que  baseia  nossa  prática  visa  buscar  uma  reorganização 

 do  processo  educativo  historicamente  porque  valoriza  os  momentos  sociais 

 transformadores  e  críticos,  vivenciados  no  cotidiano  desse  sujeito,  sua 

 interação  com  o  que  foi  aprendido  para  transformação  de  realidades,e  amplia  a 

 consciência  que  a  educação  exerce  sobre  o  desenvolvimento  integral  desse 

 sujeito. 

 Essa  concepção  aliada  a  outras  teorias  trazem  um  enfoque  necessário  a 

 fundamentação  teórica  da  nossa  prática.  Nesse  sentido,  a  concepção  da  teoria 

 cultural  de  Vygotsky,  surge  como  elemento  complementar  base  das  reflexões  e 

 práticas  pedagógicas.  Para  ele,  o  homem  é  um  ser  histórico,  construído  a  partir 

 de  suas  interações  com  o  mundo  natural  e  social.  Nessa  relação  do  ser  com  o 

 mundo  ele  precisa  de  um  elemento  essencial  que  fará  o  papel  de  mediação  do 

 “caminho  do  objeto  até  a  criança...”.  Nessa  mediação  é  preciso  observar  ainda 

 os  elementos  mediadores  (instrumentos  e  os  signos)  que  ajudam  a  construir  as 
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 representações  mentais,  resultando  na  aprendizagem  a  partir  das  relações 

 entre:  espaço,  objeto,  significado,  caminhos,  planejamento  e  intencionalidade. 

 "Na  ausência  do  outro,  o  homem  não  se  constrói  homem",  escreveu  Vygotsky. 

 Para  ele,  a  interação  acontece  de  uma  maneira  dialética  entre  o  sujeito  e  o  seu 

 ambiente,  ambos  na  interação  social  se  modificam,  chamada  experiência 

 pessoal  significativa.  Na  teoria  de  Vygotsky  abaixo,  podemos  perceber  como  se 

 dá esse processo da teoria à prática nas dimensões sociais: 
 Desse  modo,  o  aprendizado  não  se  subordina  totalmente  ao 
 desenvolvimento  das  estruturas  intelectuais  da  criança,  mas 
 um  se  alimenta  do  outro,  provocando  saltos  de  nível  de 
 conhecimento.  O  ensino,  para  Vygotsky,  deve  se  antecipar  ao 
 que  o  aluno  ainda  não  sabe  nem  é  capaz  de  aprender  sozinho, 
 porque,  na  relação  entre  aprendizado  e  desenvolvimento,  o 
 primeiro  vem  antes.  É  a  isso  que  se  refere  um  de  seus 
 principais  conceitos,  o  de  zona  de  desenvolvimento  proximal, 
 que  seria  a  distância  entre  o  desenvolvimento  real  de  uma 
 criança  e  aquilo  que  ela  tem  o  potencial  de  aprender  -  potencial 
 que  é  demonstrado  pela  capacidade  de  desenvolver  uma 
 competência  com  a  ajuda  de  um  adulto.  Saber  identificar  essas 
 duas  capacidades  e  trabalhar  o  percurso  de  cada  aluno  entre 
 ambas  são  as  duas  principais  habilidades  que  um  professor 
 precisa ter, segundo Vygotsky. (Ferrari, 2008). 

 Dessa  forma,  a  prática  pedagógica  é  estimulada  a  buscar  um  nível  de 

 compreensão  e  o  desenvolvimento  de  habilidades  que  ainda  não  haviam  sido 

 aprendidas  com  total  complexidade,  dando  início  a  uma  nova  aprendizagem. 

 Para  ele,  cada  aprendizagem  adquirida  não  se  resultava  apenas  em  novos 

 conhecimentos  ou  informações,  mas  na  ampliação  das  estruturas  cognitivas  e 

 mentais  do  sujeito,  favorecendo  a  novos  horizontes  de  amplitude  do  universo 

 mental. 

 Fundamentado  nessas  teorias  que  propõe  o  desenvolvimento 

 histórico-social  do  sujeito,  aliado  ao  papel  da  linguagem  e  dos  conhecimentos 

 científicos,  o  Currículo  em  Movimento  da  Secretaria  de  Educação  do  Distrito 

 Federal,  que  rege  nossa  prática  pedagógica  está  pautado  nos  princípios  da 

 teoria/prática,  interdisciplinaridade,  contextualização,  flexibilização,  nos 

 saberes,  seus  significados,  e  refletidos  nas  experiências  vivenciadas  em  nosso 

 espaço  escolar  e  nos  resultados  que  serão  alcançados  na  inserção  desse 

 sujeito na sociedade. 

 As  áreas  do  conhecimento  são  organizadas  em  linguagens,  onde  os 

 saberes  permitem  a  integração  do  sujeito  a  leitura  de  mundo,  de  maneira 
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 reflexiva,  investigativa  e  crítica.  Essas  linguagens  favorecem  ao  professor  um 

 trabalho interdisciplinar com base na flexibilidade dos conhecimentos. 

 O  Currículo  se  estabelece  com  os  eixos  integradores  dos  anos  iniciais 

 do  Ensino  Fundamental  como:  Alfabetização,  Letramentos  e  Ludicidade. 

 Propõe  ainda  os  eixos  transversais:  Educação  para  a  Diversidade,  Cidadania  e 

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

 que devem integrar o conhecimento interdisciplinar das linguagens. 

 As práticas de linguagem estão organizadas da seguinte  forma: 

 ●  Língua  Portuguesa:  oralidade/  leitura  e  escuta/  escrita  e  produção 

 textual/ análise linguística e semiótica. 

 ●  Artes: Visuais, teatro, dança e música. 

 ●  Educação  Física:  Brincadeiras  e  jogos/  danças  e  atividades  rítmicas  e 

 expressivas/ esportes, lutas e ginástica/ conhecimento sobre o corpo. 

 ●  Matemática:  números/  pensamento  algébrico/  geometria  /  grandezas  e 

 medidas/ probabilidade e estatística. 

 ●  Ciências  da  natureza:  matéria  e  energia/  vida  e  evolução/  terra  e 

 universo.  Ciências  humanas:  geografia/  história,  trabalhados  na  construção  de 

 conhecimentos e desenvolvimento de aprendizagens. 

 O  processo  ensino-aprendizagem  nesse  contexto  se  dá  a  partir  de  uma 

 prática  pedagógica  que  se  efetiva  na  vivência  de  conhecimentos  buscados 

 através  da  realidade  dos  alunos,  de  suas  experiências,  do  conhecido  para  o 

 desconhecido.  Essa  prática  problematizada,  vivenciada,  discutida,  refletida,  nas 

 questões  do  cotidiano  do  sujeito,  se  efetiva  com  a  mediação  e  a  dimensão  das 

 questões  observadas,  relacionando-as  aos  conhecimentos  sistematizados 

 científicos,  culturais,  morais,  éticos,  sociais,  artísticos,  religiosos,  operacionais 

 e  entre  outros.  Na  sistematização  dessas  ações  pedagógicas,  faz-se 

 necessário  observar  a  intencionalidade  e  os  instrumentos  que  o  mediador  irá 

 utilizar para alcançar a construção real das aprendizagens esperadas. 

 Esse  novo  olhar  do  fazer  pedagógico  em  sala  de  aula  traz  consigo  uma 

 concepção  de  novos  conceitos  que  devem  ser  esperados  e  trabalhados  na 

 relação  do  processo  ensino-aprendizagem  e  seus  objetivos.  A  BNCC, 

 juntamente  com  os  referenciais  curriculares  da  SEEDF,  traz  claramente  essas 

 práticas  e  conceitos  que  devem  nortear  toda  ação  pedagógica.  Nesse  sentido, 

 o  conceito  de  competência  e  habilidade  deve  ser  o  enfoque  pedagógico  nas 
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 ações  planejadas  para  atuar  com  o  aluno.  A  competência  é  o  meio  que 

 direciona  aos  conceitos  e  procedimentos  dos  conhecimentos,  “o  saber”  que 

 levará  ao  desenvolvimento  específico  das  habilidades.  Já  as  habilidades  são  as 

 práticas,  atitudes,  valores  que  vão  acontecendo  nesse  caminho,  de  acordo  com 

 as  competências  exploradas,  “o  saber  fazer”,  as  ações,  as  atitudes  diante  de 

 cada conhecimento aplicando em sua vida social. 

 Todo  esse  olhar  deve  estar  pautado  em  uma  formação  global  do  aluno, 

 percebendo-o  como  “sujeitos  de  aprendizagem”  e  favorecendo-o  em  todos  os 

 seus  aspectos  cognitivo,  social,  afetivo  e  cultural,  promovendo  uma  educação 

 que  atendam  as  novas  demandas  da  sociedade  atual  e  sua  inserção  com 

 dignidade,  respeito  e  igualdade,  assegurando  as  aprendizagens  pedagógicas 

 para a vida. De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal: 
 O  trabalho  pedagógico  desenvolvido  nas  unidades  escolares, 
 portanto,  deve  estar  voltado  para  as  necessidades  de 
 aprendizagem  de  todos  os  estudantes,  respeitando  seus 
 tempos  de  desenvolvimento,  com  a  garantia  de  um  processo 
 contínuo  de  formação  integral.  O  ensino,  então,  não  fica  restrito 
 à  transmissão  de  conteúdos  e  à  prática  de  avaliações  que 
 valorizem  apenas  o  caráter  quantitativo  ao  final  de  cada 
 bimestre;  diferente  disso,  aprimora-se  constantemente  os 
 processos  de  ensinar,  de  aprender  e  de  avaliar,  tendo  como 
 princípio  fundamental  a  garantia  das  aprendizagens  para  todos 
 os estudantes. (2018, p. 10) 

 A  interação  entre  aprendizagem  e  avaliação  se  firma  na  compreensão 

 desses  diferentes  caminhos  que  cada  aluno  possui,  seus  tempos,  seus  ritmos  e 

 suas  competências  e  habilidades  específicas  em  cada  linguagem.  Dessa 

 maneira,  a  avaliação  formativa,  deve  ser  o  instrumento  diagnóstico  formativo 

 da  escola,  onde  assuma  a  potencialização  das  aprendizagens, 

 comprometendo-se com o desenvolvimento de todos. 

 Essa  avaliação  formativa  deve  compreender  o  autodiagnóstico  das 

 metodologias  e  práticas  insuficientes  dos  objetivos  em  sala  de  aula,  deve 

 observar  a  evolução  de  cada  sujeito  com  suas  especificidades,  e  ainda  permitir 

 um  olhar  específico  aos  alunos  que  apresentarem  um  ritmo  de  aprendizagem 

 mais  lenta,  favorecendo  a  esses  a  oportunidade  de  outros  recursos  para 

 desenvolvimento de suas habilidades. 

 Assim,  o  processo  ensino-aprendizagem  se  concretiza  com  a 

 capacidade  de  acreditarmos  que  todos  são  capazes  de  aprender,  e  que  cada 
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 um  se  apropria  dos  conhecimentos  de  diferentes  formas  e  em  diferentes 

 tempos,  ritmos  e  espaços.  Os  resultados  esperados  devem  servir  como 

 avaliação  da  qualidade  de  ensino,  bem  como  valorização  das  aprendizagens. 

 Definindo  a  avaliação  formativa  podemos  usar  a  expressão  “avaliação  para  as 

 aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens” (DPOE- 2º,2014). 

 Para  garantir  a  precisão  do  trabalho  pedagógico  junto  à  avaliação 

 formativa,  faz-se  necessário,  observarmos  algumas  ações  imprescindíveis  no 

 acompanhamento  e  efetivação  dessa  avaliação.  Abaixo  descreveremos  as 

 quatro  etapas  instituídas  nas  Diretrizes  Pedagógicas  para  Organização  Escolar 

 do 2º Ciclo BIA e 2º Bloco, são elas: 

 ●  Diagnóstico:  ação  que  será  a  base  para  o  planejamento  do  professor  e 

 subsidiará  a  elaboração  de  estratégias  pedagógicas  como  os  Reagrupamentos 

 e  o  Projeto  Interventivo,  bem  como  justificará  possíveis  avanços  e  outras  ações 

 didáticas  cotidianas;  é  caracterizado  pela  definição  e  utilização  de  diferentes 

 procedimentos e instrumentos avaliativos. 

 ●  Registros:  etapa  que  dará  visibilidade  e  materialidade  ao  trabalho 

 pedagógico.  Consiste  na  descrição  e  organização  dos  dados  que  possibilitam 

 tornar  visíveis  as  necessidades  de  aprendizagens  e  orientar  o  planejamento,  a 

 elaboração  e  execução  das  intervenções  didático-pedagógicas  necessárias  ao 

 avanço.  Podem  ser  realizados  de  diversas  formas  como  os  portfólios,  os  diários 

 de  bordo,  as  fotos,  as  planilhas  de  acompanhamento  da  turma,  os  gráficos  de 

 rendimento, os relatórios, entre outros. 

 ●  Análise:  momento  ímpar  de  reflexão  sobre  os  dados  contidos  nos 

 registros.  É  a  etapa  onde  o  professor  e  a  equipe  pedagógica  reflete  sobre  o 

 que  se  apresenta  nos  dados  coletados,  observando  o  que  foi  aprendido  pelos 

 estudantes.  Nesse  momento  de  análise  busca-se  a  elaboração  de  intervenções 

 para  (re)  orientar  as  ações  de  ensino  em  função  das  necessidades  de 

 aprendizagem. 

 ●  Planejamento  e  execução  das  intervenções  didáticas  pedagógicas: 

 caracteriza-se  pela  tomada  de  atitudes  em  relação  às  necessidades 

 levantadas.  Etapa  para  a  elaboração  do  planejamento,  considerando  o  “para 

 quê”,  “o  quê”  e  “como  fazer”,  por  meio  das  sequências  didáticas  e/ou  projetos 

 de  trabalho,  Reagrupamentos  e  outros,  fechando  assim,  o  processo  de 

 avaliação formativa: diagnóstico, registro, análise e intervenção. 
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 Todo  esse  trabalho  se  fortalece  com  o  planejamento  das  ações 

 escolares,  com  a  formação  continuada  dos  profissionais,  com  a  afirmação  da 

 gestão  democrática,  com  o  fortalecimento  do  trabalho  coletivo  pedagógico  e 

 com  a  promoção  das  aprendizagens  de  todos,  resultando  em  um  trabalho 

 eficiente e real para com a comunidade escolar. 

 9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 O  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  está  organizado  em  Séries 

 Iniciais  do  Ensino  Fundamental  de  nove  anos  (1º  ao  5º  ano),  Ensino  Especial 

 (classes de DI e TGD). 

 Coordenação  Pedagógica  -  A  coordenação  pedagógica  coletiva  é  o 

 espaço  para  a  reorganização  do  trabalho  escolar  em  ciclos.  A  partir  dos  dados 

 da  avaliação  diagnóstica  e  processual,  a  equipe  pedagógica  organizará  nestes 

 momentos,  discussão  sobre  as  estratégias  pedagógicas  de  intervenção  na 

 perspectiva  de  uma  pedagogia  diferenciada  envolvendo:  projetos  interventivos 

 a  serem  desenvolvidos  na  sala  de  leitura;  reagrupamentos;  projetos  para  Parte 

 Diversificada;  atuação  das  Equipes  de  Apoio  (SEAA,  OE  e  Sala  de  Recursos). 

 Além  disso,  os  professores  farão  o  planejamento  curricular  interdisciplinar  de 

 acordo com as etapas do Ciclo. 

 Plano de Ação – coordenação Pedagógica 
 A  coordenação  pedagógica  do  CAIC  é  composta  por  cinco 

 coordenadoras.  Uma  coordenadora  para  cada  série.  Cada  coordenadora 

 planeja  com  o  seu  segmento,  porém,  planejam  juntas  para  manter  o  elo  das 

 séries.  Deliberam  os  encaminhamentos  agindo  em  conjunto,  norteando  todas 

 as ações propostas da escola. 

 Objetivos Gerais 
 ●  Promover  a  atuação  conjunta  dos  profissionais  da  escola  nos  diferentes 

 turnos. 

 ●  Desenvolver ações coletivas no sentido de superação dos problemas. 

 ●  Garantir  uma  educação  de  qualidade,  como  um  direito  inalienável  do 

 educando. 

 22 



 ●  Contribuir  para  uma  ação  articulada  de  todos  os  envolvidos  com  a 

 realidade da escola. 

 ●  Acompanhar  o  processo  de  ensino-aprendizagem  atuando  junto  ao 

 corpo  docente,  alunos  e  pais  no  sentido  de  analisar  os  resultados  da 

 aprendizagem com vistas a sua melhoria. 

 Objetivos Específicos 
 Atendimento ao corpo docente: 

 ●  Subsidiar  o  corpo  docente  na  elaboração  e  implementação  do 

 planejamento  anual,  propondo  alternativas  metodológicas  a  partir  de  reflexões 

 coletivas. 

 ●  Promover  encontros  e  reuniões  com  temas  relevantes  identificados  a 

 partir  da  observação  e  análise  da  realidade  escolar  que  efetivem  a  proposta 

 pedagógica da escola - reunião pedagógica. 

 ●  Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

 ●  Apoiar  e  subsidiar  a  elaboração  e  implementação  de  projetos 

 desenvolvidos. 

 ●  Analisar  e  refletir  sobre  o  sistema  de  avaliação  promovendo  ações  de 

 melhoria no processo ensino aprendizagem. 

 ●  Elaborar  um  conselho  de  classe  que  forneça  dados  e  informações 

 relevantes  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  bem  como  colher  dados  e 

 informações significativas que subsidiem o trabalho com o educando. 

 Atendimento aos alunos: 
 ●  Colher dados e pesquisas que auxiliem o trabalho junto ao educando. 

 ●  Acompanhar  e  apoiar  os  alunos  no  desenvolvimento  de  projetos  e 

 ações educativas. 

 ●  Observar  de  forma  sistemática  e  assistemática  o  desempenho  do  aluno, 

 com a finalidade de agir de forma preventiva. 

 ●  Acompanhar  o  rendimento  escolar  com  vistas  à  sua  melhoria  e  registrar 

 em  fichas  próprias  o  desempenho  da  turma  e  individual,  bem  como 

 comportamentos  inadequados,  tendo  como  premissa  reverter  os  casos  de 

 baixo rendimento e analisar e promover a integração do aluno. 

 O planejamento pedagógico na Coordenação envolverá: 
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 a) Análise, seleção e organização dos conteúdos por bimestre. 

 b)  Estabelecimento  de  eixos  ou  temáticas  comuns  aos  componentes 

 curriculares/áreas de conhecimento. 

 c) Elaboração por cada professor do Plano de Ação anual individual. 

 d)  Definição  de  estratégias  pedagógicas  diversas  para  garantir  a 

 integração  entre  as  disciplinas/áreas  de  conhecimento  e  tratamento  dos 

 conteúdos. 

 e) Planejamento de procedimentos avaliativos integrados. Organizando 

 as ações que dinamizam o currículo escolar, para o ano letivo de 2022, 

 mediante discussões realizadas nas coordenações coletivas e compartilhadas 

 da unidade escolar, segue abaixo o plano proposto: 

 1º bimestre – Inovar para educar: 
 Iniciar  o  contato  com  as  famílias,  possibilitando  o  crescimento  dos 

 alunos  através  das  aprendizagens,  a  partir  das  ações  de  acolhida,  busca  ativa, 

 e  diagnóstico  inicial.  Todos  os  segmentos  da  escola  estarão  envolvidos  em  um 

 só objetivo. 

 2º bimestre – Inovar para educar 
 Continuação  do  trabalho  baseado  nas  avaliações  já  realizadas  tanto 

 escrita,  como  oral,  possibilitando  nesse  bimestre  a  ação  do  projeto  interventivo 

 para  os  alunos  específicos,  as  ações  sociais  que  favoreçam  as  famílias 

 carentes  da  nossa  escola  e  o  fortalecimento  das  formações  para  os 

 professores,  auxiliando  na  prática  pedagógica.  Todos  os  segmentos  da  escola 

 estarão envolvidos em um só objetivo. 

 3º bimestre – Inovar para educar: 
 Continuação  do  trabalho  interventivo  necessário,  fortalecimento  dos 

 conselhos  de  classe  e  suas  ações,  apoio-técnico-pedagógico-administrativo  e 

 ações  sociais  voltadas  para  as  famílias  carentes.  Todos  os  segmentos  da 

 escola estarão envolvidos em um só objetivo. 

 4º bimestre – Inovar para educar: 
 Fechamento  das  avaliações  e  ações  realizadas  ao  longo  do  ano  letivo 

 para  implementação  das  propostas  que  aperfeiçoaram  e  fizeram  desenvolver 

 os  alunos  em  suas  aprendizagens,  bem  como  o  trabalho  pontual  realizado  pela 

 gestão  escolar.  Todos  os  segmentos  da  escola  estarão  envolvidos  em  um  só 

 objetivo. 
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 A  Sala  de  Recursos  cumpre  o  propósito  da  organização  de  espaço,  na 

 própria  escola,  dotado  de  equipamentos,  recursos  de  acessibilidade  e  materiais 

 pedagógicos  que  auxiliam  na  promoção  da  escolarização,  buscando  eliminar 

 barreiras  que  impedem  a  plena  participação  dos  alunos  com  necessidades 

 especiais matriculados nas turmas regulares de ensino. 

 O  Serviço  Especializado  de  Apoio  à  Aprendizagem  -  SEAA 
 constituem-se  em  um  serviço  de  apoio  técnico-pedagógico,  de  caráter 

 multidisciplinar,  composto  por  uma  profissional  com  formação  em  Pedagogia.  O 

 serviço  tem  por  objetivo  a  promoção  da  melhoria  da  qualidade  do  processo  de 

 ensino  e  de  aprendizagem,  por  meio  de  ações  institucionais,  preventivas  e 

 interventivas. 

 A  Orientação  Educacional-  OE  integra-se  ao  trabalho  pedagógico  da 

 escola  buscando  através  da  integração  com  a  comunidade  escolar  a 

 identificação,  a  prevenção  e  a  superação  dos  conflitos,  colaborando  assim  para 

 o desenvolvimento do aluno. 

 A  Educação  Especial  no  CAIC  é  ofertada  para  estudantes  com 

 Deficiência  Intelectual  (DI)  e  Transtorno  Global  do  Desenvolvimento  (TGD). 

 Neste  sentido,  o  CAIC  reafirma  o  compromisso  da  SEEDF  com  a  ampliação  do 

 atendimento  educacional  especializado,  assegurando,  assim,  a  igualdade  de 

 condições  para  acesso  e  permanência  na  escola.  Os  estudantes  são 

 matriculados  em  turmas  do  Ensino  Regular  ou,  em  decorrência  de  suas 

 necessidades, em caráter temporário, em turmas de atendimento exclusivo. 

 ESCOLA E FAMÍLIA 

 A  parceria  com  a  família  é  uma  ponte  para  a  relação  entre  escola  e 

 comunidade.  Muitos  alunos  moram  na  cidade  em  que  estudam,  por  isso,  a 

 participação das famílias abre as portas da escola para a população. 

 É  importante  que  os  pais  e  responsáveis  sintam-se  acolhidos  pela 

 equipe  pedagógica  e  tenham  canais  de  comunicação  efetivos  com  a  escola. 

 Eles devem ser incluídos em diversos momentos da rotina escolar. 

 Quando  as  famílias  têm  uma  imagem  positiva  da  escola,  elas  expressam 

 isso  nas  suas  relações  pessoais  e  sociais,  tornando-se  mais  participativas  e 

 firmando uma parceria com a gestão. 
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 Segundo  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  para  que 

 aconteça  a  interação  entre  a  escola  e  a  comunidade,  é  preciso  buscar  formas 

 para  que  a  escola  esteja  mais  presente  no  dia-a-dia  da  comunidade  e  também 

 o  inverso,  de  modo  que  a  escola  e  os  estudantes  e  professores  possam  se 

 envolver em atividades voltadas para o bem-estar de sua comunidade. 

 A  escola  tem  um  grande  poder  de  transformação  da  sociedade,  por  meio 

 da  educação.  Dessa  forma,  a  escola,  a  partir  de  uma  gestão  democrática,  se 

 mostra  presente  no  dia-a-dia  da  comunidade  através  do  reconhecimento  do 

 espaço  onde  se  insere,  valorizando  a  comunidade,  apoiando  suas  lutas  e 

 reconhecendo  suas  questões  sociais.  Promovendo  ainda,  eventos  culturais  que 

 abranjam  toda  comunidade,  levando  em  consideração  suas  especificidades, 

 realizando  campanhas  locais,  debates,  abordando  problemáticas  do  dia-a-dia  e 

 promovendo  palestras,  reuniões,  encontros  entre  pais,  professores  e  gestores 

 abertos  a  todos  com  o  objetivo  de  informar,  instruir,  prevenir  pais,  nessa  difícil 

 missão  que  é  educar,  e  filhos,  nessa  difícil  missão  que  é  crescer  e  se 

 desenvolver  num  mundo  com  tantos  desafios  e  obstáculos,  fortalecendo, 

 assim, essa parceria “Escola + Família” e se integrando a comunidade. 

 9.1- Organização do Trabalho Pedagógico 2022 

 Objetivos 
 específicos 

 Ações  Parcerias 
 envolvidas nas 
 ações 

 Público  Cronograma  Avaliação das 
 ações 

 - Promover a 

 formação docente 

 com ações 

 permanentes e 

 constantes, 

 utilizando o espaço 

 da coordenação 

 coletiva como 

 forma de 

 aperfeiçoamento 

 dos saberes e 

 práticas; 

 Coordenação 

 coletiva: 

 Espaço de 

 formação 

 docente. 

 - Profissionais de 

 Universidades; 

 - SEEDF; 

 - Órgãos 

 públicos; 

 Profissionais 

 liberais; 

 - Profissionais 

 que atuam na 

 unidade escolar. 

 - Professores; 

 - Direção; 

 - Coordenação; 

 - Equipe de 

 Apoio escolar; 

 - Servidores. 

 - Saúde 

 emocional do 

 professor; 

 - Uso da 

 tecnologia. 

 - Estudo de 

 aspectos 

 pedagógicos 

 como: 

 avaliação, 

 IDEB, 

 processo 

 ensino-aprend 

 - Ao final de cada 

 formação, deverá ser 

 realizada a avaliação 

 com os participantes 

 tanto escrita, como 

 oral para percepção 

 do alcance dos 

 objetivos pela 

 formação realizada no 

 dia. 
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 - Fortalecer a 

 atividade do 

 professor, 

 assegurando um 

 ensino de 

 qualidade para os 

 alunos, a partir das 

 temáticas 

 trabalhadas nas 

 formações 

 docentes. 

 izagem, 

 currículo e 

 outros... 

 - Estudo das 

 diferentes 

 linguagens e 

 sua aplicação 

 nas atividades 

 pedagógicas; 

 Fortaleciment 

 o e atribuições 

 dos setores da 

 Unidade 

 Escolar. 

 As formações 

 serão 

 organizadas 

 pela 

 direção/coord 

 enação/equipe 

 de apoio 

 escolar. 

 - Desenvolver uma 

 gestão participativa 

 e autônoma, 

 tornando o 

 coordenador 

 pedagógico como 

 o mediador das 

 ações pedagógicas 

 que une 

 direção/coordenaç 

 ão/professor, 

 fortalecendo os 

 processos de 

 construção coletiva 

 na Unidade 

 Escolar; 

 Fortaleciment 

 o do trabalho 

 junto aos 

 coordenadore 

 s. 

 - Direção; 

 - Supervisão 

 pedagógica; 

 -Coordenação; 

 - Professores; 

 - Alunos; 

 - Comunidade. 

 - Direção; 

 - Supervisão 

 pedagógica; 

 - Coordenação; 

 - Professores; 

 - Alunos; 

 - Comunidade. 

 - Cada grupo 

 de 

 professores 

 de cada ano, 

 junto com o 

 seu 

 coordenador 

 se reúnem 

 semanalmente 

 2x para 

 discussões 

 das demandas 

 pedagógicas e 

 planejamento 

 das ações á 

 serem 

 realizadas na 

 Realizar sempre que 

 possível reunião junto 

 á direção, supervisão 

 pedagógica, para que 

 possam discutir as 

 reais necessidades da 

 escola trazidas pelo 

 coordenador 

 pedagógico e 

 melhorar o andamento 

 dos trabalhos 

 realizados. Diante 

 dessas reuniões, 

 deliberar as ações e 

 tomadas de decisões 

 que favoreçam os fins 

 avaliativos de cada 
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 - Assegurar o 

 processo de 

 ensino-aprendizag 

 em de maneira 

 eficaz, pautado na 

 garantia da 

 autonomia do 

 coordenador 

 pedagógico como 

 forma de efetivar 

 uma prática que 

 garanta a 

 qualidade do 

 ensino na Unidade 

 Escolar. 

 semana 

 posterior. Vale 

 ressaltar, que 

 cada grupo se 

 reúne de 

 acordo com os 

 dias e horários 

 opostos a sua 

 regência 

 votada em 

 unanimidade 

 pelo grupo. 

 ação pedagógica 

 tornando o 

 planejamento 

 eficiente. 

 - Criar condições 

 de aprendizagem 

 consolidadas para 

 todos os alunos, 

 observando as 

 especificidades, 

 dificuldades e 

 ritmos de cada um, 

 buscando através 

 desse projeto 

 favorecer a 

 igualdade nas 

 aprendizagens e a 

 permanência dos 

 alunos na escola; 

 - Projeto 

 Interventivo. 

 - Direção; 

 - Supervisão 

 pedagógica; 

 - Professores 

 regentes; 

 - Professores do 

 Projeto 

 Interventivo; 

 - Pais; 

 - Alunos; 

 - Equipe de Apoio 

 Escolar. 

 - Alunos com 

 dificuldades nos 

 aspectos do 

 raciocínio 

 lógico-matemáti 

 co, na leitura e 

 escrita dos 3º, 

 4º e 5º anos. 

 - Identificação 

 dos alunos 

 que 

 necessitam 

 participar do 

 projeto 

 interventivo. 

 Geralmente 

 discutido e 

 listado pelo 

 professor da 

 classe regente 

 no conselho 

 de classe final 

 do ano 

 anterior; 

 - Organização 

 e seleção das 

 atividades 

 pelos 

 professores 

 que atuam 

 nos projetos 

 interventivos 

 baseado nas 

 - Realizar atividades 

 contínuas com o 

 objetivo diagnóstico, 

 atendendo as 

 necessidades 

 diferenciadas de cada 

 aluno, seu ritmo, para 

 que haja uma garantia 

 da diferenciação do 

 ensino com 

 asseguramento dos 

 objetivos de forma 

 igualitária para todos. 

 Vale ressaltar, a 

 importância desse 

 projeto no 

 acompanhamento dos 

 alunos, na seleção de 

 não excluir e sim 

 incluir, e ainda no 

 auxílio do crescimento 

 individual do aluno e 

 na avaliação de 

 objetivos precisos e 
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 dificuldades 

 dos alunos; 

 - Realização 

 das aulas via 

 plataforma e 

 entrega das 

 atividades aos 

 alunos que 

 necessitam da 

 intervenção e 

 acompanham 

 ento dos 

 professores 

 do projeto ao 

 crescimento 

 dos alunos; 

 - Avaliação 

 junto á 

 coordenação/s 

 upervisão e 

 professor do 

 trabalho 

 realizado, 

 observando o 

 desenvolvime 

 nto dos alunos 

 e a 

 permanência 

 do projeto da 

 forma que 

 está sendo 

 realizada; 

 - Atividade 

 semanal 

 realizada 

 geralmente 2x 

 por semana, 

 de acordo 

 com a 

 dificuldade do 

 ações estratégicas 

 para alcançá-los. 
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 aluno em 

 turno oposto 

 ao da sala de 

 aula em que 

 ele está 

 inserido. 

 Oportunizar 
 aprendizagens 
 significativas 

 Busca ativa 
 dos alunos 

 -SEEDF; 
 -Escola 

 -Direção 
 -SOE 
 -Coordenação 
 -Professores 

 A busca ativa 
 será realizada 
 constantement 
 e em todos os 
 bimestres, 
 através da 
 parceria com 
 o SOE. 

 Ao final de cada 
 bimestre, através do 
 Conselho de Classe, é 
 realizado o 
 levantamento com os 
 professores/ 
 coordenação/direção. 

 Favorecer o 
 acesso à 
 aprendizagem de 
 todos os alunos. 

 Garantir 
 oportunidades de 
 aprendizagens. 

 Aulas  -SEEDF; 
 -Escola 

 Professores 
 Direção 
 Coordenação 
 Equipe  de 
 Apoio escolar 
 Servidores 

 Aulas 
 presenciais 

 A avaliação será 
 realizada 
 continuamente, 
 através das 
 atividades, 
 observações e 
 relatórios 
 desenvolvidos pelo (a) 
 professor(a). 

 9.2. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

 O CAIC conta com os seguintes projetos e parcerias: 

 ●  Projeto  de  Transição  do  5º  para  o  6º  ano  são  propostas  estratégias 

 contínuas  de  acolhimento  dos  estudantes  do  5º  e  6º  ano,  com  visitas  entre  as 

 escolas e reunião com pais e/ou responsáveis por estes estudantes. 

 ●  Sala  de  Recursos  -  AEE  visa  otimizar  um  espaço  mediador  que 

 propiciem  ao  sujeito  condições  de  fazer  novas  construções  e  conexões  em 

 suas  aprendizagens,  com  a  função  de  complementar  e  suplementar  a  ação 

 pedagógica do professor/aluno. 

 ●  Orientação  Educacional  –  OE  tem  como  objetivo  auxiliar  no  processo 

 educacional,  de  maneira  ampla,  privilegiando  o  desenvolvimento  de  todos  os 

 alunos  no  que  se  refere  ao  processo  de  aprendizagem  como  um  todo,  levando 

 em  consideração  os  aspectos  escolares,  familiares  e  sociais  do  educando, 

 atuando  principalmente  no  âmbito  dos  temas  que  permeiam  esse  processo 

 quais sejam: valores, saúde, educação sexual e projeto de vida. 
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 ●  Serviço  Especializado  de  Apoio  à  Aprendizagem  –  SEAA  –  tem  como 

 atribuição  principal,  investigar,  analisar  e  avaliar  as  situações  de  dificuldade  de 

 aprendizagem  ocorridas  no  contexto  escolar  denominadas  de  queixa  escolar, 

 por meio de intervenções em três níveis, escola, família e aluno. 

 ●  A  Relação  escola-comunidade  se  desenvolve  a  partir  dos 

 levantamentos  feitos  através  das  avaliações  institucionais  realizadas  com  as 

 famílias,  através  das  reuniões  de  escutas  e  questionamentos  para  serem 

 sanadas  todas  as  situações  que  estiverem  pertinentes  no  momento,  buscando 

 sempre o bom andamento da escola e as melhores resoluções possíveis. 

 ●  Função  dos  educadores  sociais/monitores  tem  como  atribuição 

 cuidar  e  zelar  dos  alunos  pelos  quais  eles  foram  direcionados  a  ficarem 

 responsáveis  para  auxiliarem  o  professor,  tanto  em  atuação  em  sala  de  aula, 

 quanto  nas  áreas  externas  da  escola,  contribuindo  para  o  melhor 

 desenvolvimento desses alunos que tanto precisam de um apoio para avançar. 

 ●  Projeto  de  Literatura:  tem  como  objetivo  despertar  o  gosto  pela  leitura, 

 trazendo  às  famílias  à  consciência  de  uma  participação  efetiva,  diária  na  vida 

 escolar  dos  filhos  e,  consequentemente,  formar  alunos  capazes  de  interpretar 

 bem  o  que  leem  e  de  se  expressar  corretamente.  Acontece  no  ensino 

 presencial e remoto. 

 ●  Projeto  Cantata  de  Natal  :  momento  em  que  são  apresentadas  músicas 

 natalinas para os familiares. 

 ●  Projeto  de  Valorização  à  Diversidade  Cultural  :  em  consonância  com  a 

 Lei  nº  10.639/2003,  orienta  e  propõe  atividades  pedagógicas  que  valorizem  a 

 cultura afro-brasileira e africana. 

 ●  Projeto  Centro  Interescolar  Desportivo–  CID  :  Que  utiliza  o  ginásio  da 

 escola para oferecer aos alunos do CAIC e comunidade aulas de futsal. 

 ●  Projeto  Assistência  ao  pedagógico:  Professores  readaptados  dão 

 suporte à Direção da escola e coordenadores na área pedagógica. 

 ●  Projeto  Feira  Cultural:  O  Caic  Walter  José  de  Moura,  promove 

 anualmente  a  feira  cultural  com  os  trabalhos  dos  alunos  e  com  a  participação 

 de  toda  comunidade  escolar  (Direção,  professores,  coordenadores,  auxiliares 

 em Educação, alunos, pais, familiares e amigos do CAIC). 

 ●  Projeto  Festa  Junina:  O  objetivo  principal  é  oferecer  novas 

 aprendizagens  aos  alunos  e  trazer  as  famílias  para  dentro  da  escola.  A  festa 
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 será  planejada  somente  com  foco  nas  manifestações  culturais  e  de  forma 

 alguma deverá esbarrar em questões religiosas. 

 ●  Projeto  Horta  uma  Alimentação  pra  lá  de  saudável  :  Sensibilizar  e 

 conscientizar  as  crianças  de  que  a  vida  depende  do  ambiente  e  o  ambiente 

 depende  de  cada  cidadão  deste  planeta.  E  principalmente  melhorar  a 

 alimentação na escola. 

 ●  Projeto  Literatura:  Esse  projeto  visa  um  trabalho  intensivo  para 

 despertar  o  gosto  pela  leitura,  aprimorando  assim  a  boa  interpretação  de  textos 

 variados. 

 ●  Projeto  Recreio  dirigido:  toda  escola:  Visa  orientar  os  alunos  na  hora 

 do  recreio  a  fim  de  diminuir  os  incidentes  e  fazer  com  que  cada  aluno  interaja 

 com o outro. 

 ●  Plenarinha  -  Projeto  da  SEE/DF  O  projeto  visa  fortalecer  o 

 protagonismo  infantil  nas  unidades  de  ensino  públicas  do  Distrito  Federal  e  nas 

 instituições  parceiras  que  ofertam  a  educação  infantil  e  o  1º  ano  do  ensino 

 fundamental.  O  tema  da  edição  deste  ano  é  “Criança  arteira:  faço  arte,  faço 

 parte”. 

 ●  Projeto  Cozinha  Experimental  –  CAIC  MASTERCHEF:  Visa  o  gosto 

 pela  boa  alimentação  desde  pequeno  para  proporcionar  saúde  e  melhor 

 desenvolvimento na construção do saber. 
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 ANEXOS: 

 CENTRO  DE INICIAÇÃO DESPORTIVA: CID FUTSAL 
 Justificativa: 

 Utilizar  o  FUTSAL  como  um  meio  de  inclusão  social,  participando  do 

 Centro de Iniciação Desportiva - CID. 

 O  pólo  de  Futsal,  localizado  no  CAIC  PROFESSOR  WALTER  DE 

 MOURA,  atenderá  aos  alunos  da  rede  pública  e  virá  facilitar  o  acesso  ao 

 esporte oportunizando a comunidade local. 

 Queremos  construir  junto  aos  alunos,  conhecimento  Técnico 

 (Habilidades)  e,  principalmente,  Humano  (Educacional),  usando  como  meio  o 

 FUTSAL. 

 Contribuir  para  que  a  criança  construa,  progressivamente,  princípios  que 

 elevem  sua  qualidade  de  vida,  ou  seja,  a  qualidade  das  suas  relações  com  o 

 mundo que a cerca. 

 Objetivos: 
 Objetivos gerais 

 ●  Melhorar a qualidade de vida dos alunos da SEEDF. 
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 ●  Formar  equipe  competitiva  que  represente  o  Pólo  de  Futsal  do  CAIC 

 PROFESSOR  WALTER  JOSÉ  DE  MOURA,  em  festivais  e  competições  de 

 FUTSAL. 

 ●  Encontrar  entre  os  alunos  da  SEEDF,  talentos  que  venham  enobrecer  o 

 cenário esportivo. 

 ●  Proporcionar,  através  da  prática  do  FUTSAL  um  bem-estar  físico, 

 psíquico,  desenvolvendo  a  inteligência,  caráter  e  personalidade,  preparando  o 

 indivíduo para uma melhor convivência social, política, biológica e ecológica. 

 ●  Incentivar  os  estudos  e  a  leitura.  Exigindo  dos  alunos,  notas  no  mínimo 

 satisfatórias  e  frequência  em  todas  as  disciplinas,  para  que  continuem 

 destacando-se na vida em sociedade de forma positiva. 

 Objetivos específicos 
 ●  Melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  alunos  da  SEEDF,  em  especial  os 

 alunos do CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA. 

 ●  Vivenciar  as  Habilidades  individuais  de  um  jogador  de  Futsal  num 

 contexto de jogo. 

 ●  Aumentar  a  participação  no  jogo  coletivo,  introduzindo  aos  poucos  a 

 ocupação racional dos espaços. 

 ●  Introduzir  os  princípios  do  Futsal  no  jogo  de  Ataque,  de  Defesa  e  de 

 Transição. 

 ●  Conhecer as regras do FUTSAL. 

 ●  Desenvolver  as  habilidades  motoras  do  Futsal,  passe,  chute,  drible, 

 dentro e fora do jogo. 

 ●  Pautar no ensino do Futsal a ideia da versatilidade. 

 ●  Desenvolver e Aprimorar os Fundamentos do FUTSAL. 

 ●  Aprender técnicas e táticas do FUTSAL. 

 ●  Obter experiências em Competições e Festivais de Futsal. 

 ●  Desenvolver  as  qualidades  físicas:  força,  velocidade,  destreza,  precisão 

 e resistência. 

 ●  Desenvolver  as  qualidades  dignas  de  um  bom  cidadão:  compreensão, 

 cordialidade,  respeito  ao  próximo,  solidariedade,  cooperação,  boa  vontade, 

 generosidade, honestidade, lealdade, disciplina e responsabilidade. 

 Metas 
 ●  Atender 120 alunos da Rede Pública de Ensino da SEEDF. 
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 ●  Dar  a  oportunidade  de  participação  nos  festivais  e  competições  de 

 Futsal,  aos  alunos  da  Rede  Pública  de  Ensino  da  SEEDF  e,  em  especial  aos 

 alunos do CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA. 

 Recursos materiais 
 ●  Serão  utilizadas  as  instalações  do  CAIC  PROFESSOR  WALTER  JOSÉ 

 DE  MOURA  (GINÁSIO),  bolas  de  Futsal,  cones,  redes  para  o  gol,  coletes, 

 apito, cronômetro, jogos de camisas, 

 Dias e horários e local de funcionamento 
 As  aulas  de  FUTSAL  funcionarão  às  segundas,  quartas  e  sextas  –  feiras,  nos 

 turnos Matutino e Vespertino. 

 Horários: 
 MATUTINO 
 Turma de Iniciação - Das 08h00 às 09h30. 

 Turma de Intermediário - Das 09h30 às 10h30. 

 Turma de Aperfeiçoamento - Das 11h00 às 12h00. 

 VESPERTINO 
 Turma de Iniciação - Das 14h às 15h20. 

 Turma de Intermediário - Das 16h às 17h. 

 Turma de Aperfeiçoamento - Das 17h às 18h. 

 Avaliação: 
 ●  Os  alunos  da  Rede  Pública  da  SEEDF,  modalidade  FUTSAL,  serão 

 avaliados  rotineiramente,  a  cada  aula,  observando-se  os  aspectos  motores, 

 cognitivos,  sociais  e  afetivos,  além  da  aprendizagem  das  técnicas 

 fundamentais ao esporte, as suas regras, filosofia e códigos de ética; 

 PROJETO DA CANTATA NATALINA CAIC 

 Conceito de cantata 
 Cantata  é  um  tipo  de  música  cantada  por  uma  ou  mais  vozes,  que  pode 

 ser  com  acompanhamento  de  instrumentos  ou  um  coro  de  vozes  com 

 inspiração  totalmente  na  cultura  religiosa,  contendo  normalmente  mais  de  um 

 movimento  e  cujo  texto,  em  vez  de  ser  historiado,  descrevendo  um  fato 

 dramático  qualquer,  é  lírico,  descrevendo  uma  situação  psicológica.  Esse  é  um 

 gênero  que  foi  muito  explorado  por  vários  compositores  no  período  barroco,  um 
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 dos  compositores  foi  o  Johann  Sebastian  Bach  ele  escreveu  muitas  cantatas 

 mais  de  duzentas,  e  uma  grande  quantidade  delas  com  trechos  muito  famosos 

 como (Jesus, alegria dos homens). Era o principal atrativo no culto luterano. 

 Foco central da cantata natalina 
 A  cantata  assume  o  desafio  de  levar  para  a  comunidade  escolar  a 

 representação  sobre  o  Natal.  A  cantata  do  CAIC  é  um  encontro  de  fraternidade 

 de  toda  a  comunidade  escolar.  A  cantata  de  Natal  geralmente  é  apresentada 

 no ginásio de esporte da UPE. 

 Objetivos: 
 -Propor  aos  alunos  e  comunidade  escolar  uma  reflexão  sobre  a  fraternidade 

 e amor ao próximo 

 -Ensinar valores através do resgate e da boa convivência 

 Apresentação 
 A  cantata  é  realizada  na  própria  UPE  e  conta  com  a  participação  além 

 dos  alunos  que  serão  sempre  os  protagonistas  da  apresentação,  com  os 

 professores,  Direção  e  toda  família  CAIC.  O  coro  natalino  formado  por  todas 

 as séries. 

 A  comunidade  escolar  tem  suma  importância  no  evento,  pois  é  ela  o  elo 

 entre  escola  e  filhos.  Sem  o  apoio  familiar,  não  há  de  contarmos  com  a  eficácia 

 do mesmo. 

 Toda  comunidade  escolar  é  convidada,  assim  como  as  escolas  ligadas  à 

 Diretoria Regional de Ensino de Taguatinga. 

 ASSISTÊNCIA AO PEDAGÓGICO CAIC 
 Conceito: 

 É  uma  equipe  formada  por  professoras  readaptada  que  tem  a  função  de 

 acompanhar  o  aluno,  seja  no  período  de  aulas,  recreio  ou  de  atividades 

 extraclasse,  orientando  e  acompanhando  a  turma  no  âmbito  pedagógico, 

 colaborar  com  as  coordenações  pedagógicas,  orientação  educacional  e  todo 

 trabalho que necessite de intervenção. 

 Competências comportamentais  : 
 - Influência, criatividade, proatividade, empatia, paciência e controle 

 emocional. 
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 Designação de atuação: 
 -Atuação adjunta como colaborador à coordenação pedagógica. 

 -Colaboração nos planejamentos pedagógicos da escola. 

 -Execução de propostas, programas e planos. 

 -Execução de rotinas pedagógicas. 

 -Facilitador  da  boa  circulação  de  informações  dentre  pedagógico  do 

 estabelecimento. 

 -Prestar  apoio  à  reuniões,  projetos  e  eventos.  Dar  apoio  à  execução  de 

 atividades pedagógicas da área/unidade, a critério do superior. 

 -Acompanhar,  auxiliar  e  controlar  o  desenvolvimento  da  programação 

 curricular. 

 -Organizar passeio, festividades comemorativas e particulares da escola. 

 -  Propor  e  coordenar  junto  aos  coordenadores,  atividade  de 

 aperfeiçoamento e atualização de professores. 

 -Participar  do  Conselho  de  Classe,  assessorar  corpo  docente  em  suas 

 necessidades  pedagógicas,  assegurando  a  eficácia  do  desempenho,  junto  aos 

 coordenadores.  Exercer  junto  aos  coordenadores  um  trabalho  articulado, 

 visando  oferecer  condições  para  que  os  professores  trabalhem  coletivamente, 

 de  acordo  com  as  propostas  curriculares  em  função  de  sua  realidade  de  forma 

 a se aprofundar em seu trabalho docente. 

 -Acompanhar  e  dar  suporte  ao  coordenador  no  desenvolvimento  e 

 inovação constante da metodologia de ensino. 

 -  Dar  suporte  ao  coordenador  pedagógico  e  Direção  no  desenvolvimento 

 e implementações de atividades extracurriculares com fins didáticos. 

 -  Ajudar  a  Direção  como  suporte  nas  reuniões  com  as  equipes 

 pedagógicas. 

 -Co-criação  de  eventos  e  projetos  com  professores,  coordenadores  e 

 Direção escolar. 

 -Contato  por  telefone  com  alunos  (ausência,  acompanhamento,  doenças, 

 problemas disciplinares, etc.) 

 Projeto Feira cultural 
 Conceito: 
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 A  Feira  cultural  é  um  evento  permanente  da  escola  e  acontece  no  mês 

 de  novembro.  É  um  evento  que  tem  como  desafio  é  transformar  os  conteúdos 

 mais  significativos  para  cada  grupo,  em  apresentações  originais,  que  mostrem 

 ao  público  alvo,  no  dia  do  evento,  uma  pequena  parte  de  todos  os  aspectos 

 que  foram  abordados,  trabalhas  e  aprofundados  sobre  o  tema  elegido  por 

 professores e alunos da UPE. 

 Introdução: 
 O  CAIC  Walter  José  de  moura,  promove  anualmente  a  feira  cultural  com 

 os  trabalhos  dos  alunos.  Nesse  ano  de  2022,  acontecerá  o  evento,  com  a 

 participação  de  toda  comunidade  escolar  (Direção,  professores, 

 coordenadores,  auxiliares  em  Educação,  alunos,  pais,  familiares  e  amigos  do 

 CAIC). 

 A  feira  cultural  tem  temas  diversificados,  mas  os  objetivos  e  os 

 resultados  costumam  ser  os  mesmos  anos  a  ano,  que  é  oferecer  aos  alunos 

 um  leque  de  possibilidades  e  conhecimentos,  mas,  contudo,  sem  conceitos 

 prontos  e  acabados,  pois  é  parte  obrigatória  do  currículo  escolar  explorar  as 

 aptidões  artísticas  e  possibilitar  que  a  criança  se  comunique  por  meio  da 

 utilização de diferentes materiais e construções de novos elementos e formas. 

 Proposta do evento  : 
 A  proposta  do  evento  é  apresentar  à  comunidade  escolar  o  que  é 

 desenvolvido  em  sala  de  aula,  e  também  descobrir  talentos  e  estimular  a 

 autoestima  das  crianças,  pois  é  notória  a  satisfação  que  elas  sentem  em 

 mostrar seus trabalhos realizados ao longo do ano aos convidados. 

 A  feira  cultura  tem  ainda  o  intuito  de  dar  um  toque  de  arte  e  criatividade  aos 

 componentes  curriculares,  e  é  feita  através  de  apresentações  temáticas  anuais 

 com  exposições  de  trabalhos  dos  alunos  e  auxiliados  por  professores,  os  quais 

 eles os confeccionam durante o ano letivo até a data marcada para o evento. 

 Objetivos: 
 Desenvolver a interação entre os alunos; 

 Estimular o lado lúdico dos alunos; 

 Desenvolver aptidões artísticas; 

 Estreitar relações entre alunos, pais, outros familiares e escola. 

 Colaboradores do evento: 
 Direção; 
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 Professores; 

 Agentes em Educação; 

 Auxiliares em Educação; 

 Técnicos em Educação; 

 Alunos; 

 Comunidade Escolar. 

 Espaço físico: 
 A  feira  cultural  ocorrerá  sempre  no  espaço  físico  da  própria  UPE,  em 

 lugares  estratégicos  que  melhor  possa  atender  da  melhor  maneira  a  exposição 

 dos  trabalhos  no  evento,  e  também  de  forma  que  possa  receber 

 confortavelmente toda comunidade escolar para participarem do mesmo. 

 Recursos materiais: 
 Serão  utilizados  todos  os  tipos  de  materiais  que  dão  vida  e 

 concretização  aos  trabalhos  manuais  e  artísticos,  entre  eles  estão  a  sucata, 

 recicláveis  pet,  papelão,  caixas,  TNT,  E.V.A.,  e  materiais  em  geral  de  papelaria 

 que serão fornecidos pela escola e comunidade escolar. 

 Conclusão: 
 Importante  frisar  que  em  todo  momento  está  presente  a  oportunidade  de 

 aprender  não  somente  o  conteúdo,  mas  principalmente  o  trabalho  em  equipe. 

 Esse  evento  é  o  processo  de  tomada  de  iniciativas  e  decisões  com  participação 

 ativas  onde  os  alunos  são  coroados  com  um  momento  de  muita  alegria  e 

 confiança em suas capacidades pessoais. 

 Cabe  salientar  que  tudo  que  será  exposto  na  feira,  foi  construído  pelos 

 alunos  com  mediação  dos  professores,  pois  acreditamos  que  o  importante  é 

 que  eles  participem  ativamente  do  processo.  É  assim  que  o  aprendizado  se 

 torna significativo! 

 PROJETO FESTA JUNINA 

 Plano de ação 
 As  ações  para  o  dia  do  evento  são  programadas  com  antecedência 

 todos  -  alunos,  professores,  pais  e  funcionários  –  são  envolvidos  no 

 planejamento,  levando-se  em  consideração  que  de  maneira  alguma  os  alunos 
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 são  submetidos  a  situações  de  constrangimento,  tal  como  sendo  obrigados  a 

 participar das danças ou fantasiar-se sem que queiram. 

 Os  alunos  são  sempre  os  protagonistas.  Eles  podem  escolher  a  forma 

 de  participação  no  evento  de  acordo  com  uma  série  de  propostas  elaboradas 

 em  conjunto  com  os  professores  -  dançar,  fazer  apresentações  teatrais, 

 organizar  as  barraquinhas  de  brincadeiras  e  de  comidas  típicas.  A  participação 

 dos  estudantes  são  evidenciada  como  contribuição,  como  possibilidade  de 

 construção coletiva e não como mera obrigação. 

 Objetivos: 
 Geral 

 -O  objetivo  principal  é  oferecer  novas  aprendizagens  aos  alunos  e  trazer 

 as famílias para dentro da escola. 

 Específicos: 
 -A  festa  será  planejada  somente  com  foco  nas  manifestações  culturais  e 

 de forma alguma deverá esbarrar em questões religiosas 

 -Ampliar  a  integração  com  a  comunidade  e  oferecer  novas 

 aprendizagens aos alunos 

 -  A  ludicidade  deverá  trazer  prazer  e  disposição  em  participar,  tanto 

 pelos  alunos,  pais  ou  comunidade.  O  arrecadamento  de  fundos  para  a  escola 

 seja  pela  venda  de  produtos  (alimentos,  ingressos  ou  "vales"  para  as 

 brincadeiras. 

 - Momento de comemoração e de engajamento da equipe; 

 Estratégias 
 -Elaborar uma lista de atividades 

 -Organizar a estrutura física da escola para a festa 

 -Montagem do cardápio 

 -Distribuição dos convites 

 -Eleger coordenações 

 -Eleger quem realizará tal e qual função 

 -Alunos  e  professores  se  empenham  na  decoração  de  sua  barraca  e 

 espaço. 

 -Cada  turma  da  escola  terá  a  missão  de  trazer  participantes  para  a  festa 

 e preparar números artísticos. 

 - Os ensaios deverão acontecer fora do horário de aulas. 

 43 



 Projeto Horta 
 “  Lembre-se do que sua bisavó dizia:  

 regue as plantas, regue suas relações,  
 regue seu futuro, porque sem cuidar, nada floresce”. 

 Martha Medeiros 

 Introdução: 
 As  atividades  ligadas  ao  uso  do  solo  tais  como  revolver  a  terra,  plantar, 

 arrancar  mato,  podar,  regar  não  só  constituem  ótimo  exercício  físico  como 

 representam  uma  forma  de  aprendizado  saudável  e  criativo,  tal  qual  o  contato 

 com  as  coisas  da  natureza.  Este  projeto  procura  apresentar  atividades  que 

 despertem  o  interesse  do  aluno  no  cuidado  com  o  ambiente,  além  de 

 complementar a merenda escolar. 

 Público Alvo  : 
 Destinado a alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 Duração: 
 O  projeto  se  caracteriza  por  ser  uma  atividade  continuada,  portanto,  não 

 tem  hora  ou  tempo  de  duração  que  possa  ser  pré-estabelecido,  uma  vez  que 

 montada  a  horta  possível  imaginar,  que  a  cada  ano,  novas  turmas  darão 

 continuidade ao projeto. 

 Objetivo 
 Objetivo Geral: 

 ●  Sensibilizar  e  conscientizar  as  crianças  de  que  a  vida  depende  do 

 ambiente  e  o  ambiente  depende  de  cada  cidadão  deste  planeta.  E 

 principalmente melhorar a alimentação. 

 Objetivos Específicos: 
 ●  Despertar  o  interesse  das  crianças  para  o  cultivo  de  horta  e 

 conhecimento do processo de germinação; 

 ●  Dar  oportunidade  aos  alunos  de  aprender  a  cultivar  plantas  utilizadas 

 como alimentos; 

 ●  Conscientizar  da  importância  de  estar  saboreando  um  alimento  saudável 

 e nutritivo; 

 ●  Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido pela escola; 
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 ●  Criar,  na  escola,  uma  área  verde  produtiva  pela  qual,  todos  se  sintam 

 responsáveis; 

 ●  Estimular  os  alunos  a  construírem  seu  próprio  conhecimento  no  contexto 

 interdisciplinar; 

 ●  Incentivar  as  crianças  a  comerem  legumes  e  verduras,  o  que  é  visível  o 

 interesse deles, quando os mesmos ajudam a plantar e colher os mesmos. 

 Neste  contexto,  o  cultivo  de  hortas  escolares  pode  ser  um  valioso 

 instrumento  educativo.  O  contato  com  a  terra  no  preparo  dos  canteiros  e  a 

 descoberta  de  inúmeras  formas  de  vida  que  ali  existem  e  convivem,  o  encanto 

 com  as  sementes  que  brotam  como  mágica,  a  prática  diária  do  cuidado:  regar, 

 transplantar,  tirar  matinhos,  espantar  formigas,  etc.  Estas  vivências  podem 

 transformar  pequenos  espaços  da  escola  em  cantos  de  muito  encanto  e 

 aprendizado para todas as idades. 

 Recursos materiais necessários para implantação do projeto na escola: 
 ●  Um terreno para desenvolver a horta. 

 ●  Apoio dos alunos, dos outros professores e da comunidade. 

 ●  Materiais  como  arames,  adubos,  sementes  e  ferramentas  necessárias 

 ao cultivo de hortaliças. 

 ●  Parcerias com os comerciantes locais. 

 Conclusão: 
 O  Cultivo  de  uma  horta  na  escola  pode  trazer  diversos  benefícios.  O 

 contato  com  a  terra  e  o  cultivo  de  determinados  vegetais  e  hortaliças  permitirão 

 aos  alunos  perceber  as  necessidades  vitais  do  plantio,  os  cuidados  que  se 

 deve  ter,  o  processo  de  crescimento  e  colheita  desses  alimentos  e  o  que  a  falta 

 de  cuidados  acarreta  à  plantação.  Além  disso,  na  fase  da  degustação,  as 

 crianças  são  estimuladas  a  experimentar  legumes  e  verduras  que  elas  mesmas 

 plantaram, contribuindo para uma alimentação saudável. 

 Projeto a Arte de ler – Falando de Poetas 

 Justificativa. 
 Convivendo  com  os  alunos  observamos  as  dificuldades  nos 

 relacionamentos  entre  os  tantos  gêneros  literários  e  como  escola, 
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 necessitamos  dessa  intimidade  do  aluno  com  autores  diversos,  pois  somos 

 multiplicadores  do  chamado  gosto  pela  leitura.  Também  notamos  as 

 dificuldades  que  nossas  crianças  têm  para:  interpretar  um  problema  de 

 matemática,  um  texto  de  ciências,  um  livro  de  literatura  etc.;  expressar  suas 

 ideias,  o  que  sentem  e  o  que  pensam  através  da  escrita.  Estes  alunos 

 precisam  aprender  a  expressar  o  que  sentem  e  o  que  pensam  para 

 conseguirem  se  realizar  com  mais  facilidade  ao  longo  da  vida.  O  estudo  da 

 língua  portuguesa  e  a  leitura  são  ingredientes  básicos  e  fundamentais  nesse 

 processo.  QUEM  LÊ  E  INTERPRETA  O  QUE  LEU,  RESOLVE  QUALQUER 

 PROBLEMA  E  ESCREVE  BEM.  Por  entender  assim,  o  CAIC  Professor  Walter 

 José  de  Moura  busca  através  desse  projeto  envolver  os  discentes  e  propõe  um 

 trabalho  intensivo  com  o  objetivo  de  envolver  a  leitura  na  rotina  acadêmica  e 

 despertar  o  gosto  de  compartilhar  o  conhecimento  através  da  leitura  de  um 

 livro. 

 O  gosto  de  ler  e,  consequentemente,  formar  alunos  capazes  de 

 interpretar  bem  o  que  leem  e  de  se  expressar  corretamente,  esperando  que, 

 aos  poucos,  cada  um  se  torne  um  verdadeiro  leitor.  O  projeto  apresentado 

 aborda  a  importância  da  sala  de  leitura  da  escola,  a  importância  do  cuidado  de 

 todos  pelo  acervo  da  escola  a  serviço  da  literatura,  destacando  especialmente 

 a Literatura Infantil. 

 Objetivo: 
 Despertar  o  gosto  de  ler  nos  alunos  do  CAIC  PROFESSOR  WALTER 

 JOSÉ DE MOURA, aprimorando assim a boa interpretação de textos diversos. 

 Desenvolvimento: 
 A  Sala  de  Leitura  exerce  um  papel  fundamental  na  realização  desse 

 projeto,  assegurando  o  acesso  livre  ao  acervo  existente  na  escola.  Os  livros  de 

 Literatura  Infantil  estão  sempre  organizados  por  faixa  etária  e  podem  ser 

 utilizados  em  sala  de  aula.  Para  isso,  organizar  fichas  para  controlar  entradas  e 

 saídas de livros, a data de devolução. 

 Respeitando  os  diferentes  gostos,  os  livros  serão  lidos  pelo  aluno,  e 

 não  importa  o  estabelecimento  de  regra  de  tempo  o  importante  é  que  o  livro 

 seja lido e escutado por alguém. 

 Na  sala  de  aula  o  espaço  físico  deve  ser  acolhedor,  cheio  de  vida, 

 organizado  e  limpo;  com  cantinhos  aconchegantes,  gostosos,  onde  a 
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 aprendizagem  vá  acontecendo,  sem  imposições,  como  um  convite  mágico, 

 como  uma  descoberta.  A  função  primordial  é  o  prazer  do  leitor.  Através  deste 

 prazer estaremos atingindo um dos objetivos do projeto. 

 Distribuição de Responsabilidades 
 ●  Destinar  um  profissional  (educador)  com  experiência  em  Literatura 

 Infantil  para  acompanhar,  exclusivamente,  o  andamento  e  a  realização  do 

 Projeto. 

 ●  Acompanhar  e  valorizar  o  desenvolvimento,  o  andamento  e  a  realização 

 do Projeto; 

 ●  Fornecer material necessário para a realização das propostas; 

 ●  Em reunião de pais, conscientizar sobre a importância do projeto. 

 Caberá aos Professores: 
 ●  Incentivar  a  leitura  de  forma  criativa,  ou  seja,  SEDUZIR  seus  alunos 

 para a leitura dos livros; 

 ●  Promover  atividades  variadas  e  interessantes  de  acompanhamento  da 

 leitura  dos  livros  -  Incentivar  a  doação  de  livros  de  Literatura  Infantil  à  Sala  de 

 Leitura. 

 Duração: 
 O Projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo. 

 Projeto: Valorização à Diversidade 
 Trabalhando a afro-brasilidade no currículo 

 Apresentação: 
 Este  Projeto  baseia-se  na  necessidade  de  se  trabalhar  o  Art.  26  “A”  da 

 LDBEN  e  a  Lei  10.693/2003  no  contexto  escolar  trabalhando  a  Afro-brasilidade 

 no  Currículo  e  a  discriminação  racial  e  social  envolvendo  os  corpos  docentes  e 

 discentes na construção de um mundo melhor envolvendo as questões raciais. 

 Justificativa: 
 Através deste Projeto pretende-se trabalhar: 

 A obrigatoriedade da lei 10.693/03; 

 O resgate da autoestima da população negra e afrodescendentes; 

 A  desigualdade  de  desenvolvimento  das  crianças  negras  e  brancas  na 

 escola. 
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 Objetivos: 
 Geral: 

 Proporcionar  aos  professores  momentos  de  reflexão  sobre  a  construção 

 da identidade negra e branca no ambiente escolar; 

 Valorizar  a  cultura  africana  e  afro-brasileira  cumprindo  o  artigo  26  A  da 

 LDBN. 

 Específicos: 
 Promover  encontros  de  formação  no  local  de  trabalho  para  pôr  em 

 evidência  questões  relacionadas  às  representações  sociais  da  população 

 negra; 

 Discutir  a  implementação  da  lei  10.939/03:  pressupostos  teóricos, 

 movimento social negro, histórico de luta e evolução da população negra. 

 Resgatar  a  memória  que  valoriza  a  população  negra  através  do 

 currículo. 

 Período: 
 Se  inicia  com  uma  oficina  de  formação  em  abril  e  se  estende  por  todo 

 ano letivo. 

 Estratégias: 
 Oficinas; 

 Palestras; 

 Momentos  de  estudos:  DCNERR  –  Lei  10.639/03,  Art.  26  A  da  LDBN; 

 Currículo  e  Cultura  -  Nilma  Lino  Gomes;  IPEA  –  Evolução  de  negros  e  brancos 

 – trajetória; 

 Construção de currículo – encontros  🡪  seleção de  conteúdo; 

 Materiais para subsidiar os professores: 
 🡪  Literatura afro-brasileira e africana; 

 🡺  Textos  do  livro:  Superando  o  racismo  na  escola  – 

 KabengeleMunanga; Racismo e anti-racismo – Eliane Cavalheiro; 

 🡺  Filme Kiriku e a feiticeira (Herói Negro). 

 Avaliação: 
 A  avaliação  será  processual  e  ocorrerá  durante  o  ano  letivo  envolvendo 

 todos os seguimentos envolvidos. 

 Referências bibliográficas 

 48 



 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil. 

 Promulgada em 05 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 

 ______________.  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional.  Lei  nº  9394 

 20 de novembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 

 ______________.  Lei  nº10639  de  09  de  janeiro  de  2003.  Inclui  a 

 obrigatoriedade  da  temática  “História  e  Cultrura  Afro-Brasileira”  no  currículo 

 oficial da rede de ensino. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 2003. 

 CAVALLEIRO,  Eliane  (org).  Racismo  e  anti-racismo  na  educação  repensando 

 nossa escola  . São Paulo: Summus, 2001. 

 IPEA,  Um  Balanço  da  Intervenção  Pública  no  Enfrentamento  das 

 Desigualdades Raciais no Brasil. Brasília 2002. 

 GOMES,  Nilma  Lino.  “Diversidade  cultura,  currículo  e  questão  racial.  Desafios 

 para  a  prática  pedagógica”.  In:  ABRAMOWICZ,  Anete,  BARBOSA,  Maria  de 

 Assunção  e  SILVÉRIO,  Valter  Roberto  (Orgs).  Educação  como  prática  da 

 diferença  . Campinas: Armazém do Ipê, 2006, p.21-40. 

 MUNANGA, K. (org.) Superando o racismo na Escola. Brasília: MEC, 2001 

 __________,  K.  (org.).  Estratégias  e  Políticas  de  Combate  à  Discriminação 

 Racial. São 

 Paulo, EDUSP, 1996. 

 Projetos Tecnologias da aprendizagem 

 Conceito: 
 Produto  audiovisual  é  uma  designação  genérica  para  qualquer  produto 

 de  comunicação  (artístico,  cultural,  educativo,  técnico,  informativo,  publicitário, 

 etc.)  formado  por  imagens  com  impressão  de  movimento  acompanhadas  de 

 som sincronizado. 

 Definição: 
 A  definição  de  produto  audiovisual  inclui  filmes  exibidos  em  cinema, 

 programas  de  televisão  aberta  ou  fechada,  vídeos  distribuídos  em  VHS  ou  DVD 

 ou  exibidos  em  salas  especiais,  programas  transmitidos  por  telefonia  móvel, 

 vídeos  disponibilizados  na  internet,  sejam  eles  ficcionais  ou  documentários,  de 

 animação ou "live-action", comerciais, institucionais, educativos, musicais, etc . 
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 Produto  audiovisual  é  uma  designação  genérica  para  qualquer  produto 

 de  comunicação  (artístico,  cultural,  educativo,  técnico,  informativo,  publicitário, 

 etc.)  formado  por  imagens  com  impressão  de  movimento  acompanhadas  de 

 som sincronizado. 

 Definição e desenvolvimento na escola: 
 O  Laboratório  de  audiovisual  é  coordenado  por  professores 

 readaptados.  O  projeto  caracteriza-se  como  um  espaço  didático-pedagógico 

 complementar  para  alunos  e  professores  que  queiram  aprofundar  seus 

 conhecimentos,  através  de  diferentes  experiências  com  diversificação  de  áudio 

 e  vídeos.  Além  de  ser  um  gostoso  entretenimento,  é  um  recurso  didático  que 

 motiva  e  possibilita  a  análise,  o  debate  e  a  reflexão  sobre  problemas  de 

 diferentes naturezas: social, histórica, ambiental, política, entre outros. 

 Histórico: 
 Apesar  da  tradição  de  considerar  em  separado  os  fenômenos  ligados  a 

 cinema  e  televisão  como  se  uns  fizessem  parte  apenas  do  campo  das  artes  e 

 outros,  do  campo  da  comunicação,  nas  últimas  décadas  vem  crescendo  a 

 presença  de  estudos  conjuntos  e  interdisciplinares  do  novo  campo  do 

 audiovisual,  tanto  na  área  da  formação  universitária  e  da  teoria  crítica  quanto 

 da produção profissional e da legislação. 

 Objetivo: 
 Tem  como  finalidade  controlar  e  oferecer  material  didático-pedagógico 

 ao  corpo  docente  e  discente,  responsabilizando-se  pela  organização, 

 catalogação, atualização e restauração do material sob sua guarda. 

 Distribuição de Responsabilidades: 
 ●  A  escola  destinará  profissional  (s)  em  área  pedagógica  readaptado  com 

 experiência para acompanhar o andamento e a realização do Projeto. 

 ●  A  esse  profissional  designado,  caberá  acompanhar  e  valorizar  o 

 desenvolvimento e realização do Projeto; 

 ●  Fornecer material necessário para a realização das propostas; 

 ●  Manter  a  limpeza  na  Sala  de  audiovisual  (num  compromisso  diário, 

 evitando  o  acúmulo  de  lixo,  microrganismos,  poeira  e  ácaros  que  fazem  mal  à 

 saúde dos usuários); 

 ●  Articular  horários  para  viabilizar  o  uso  do  espaço  e  recurso  por  todas  as 

 turmas. 
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 Cabe  ao(s)  professor(s)  responsável(s)  apresentar  sugestões  de 

 atividades  para  as  disciplinas  conforme  séries,  além  de  incluir  as  informações 

 técnicas  dos  filmes,  curiosidades  e  sugestões  de  links  relacionados  aos  temas 

 trabalhados. 

 Recursos Materiais: 
 A  sala  de  audiovisual  é  composta  de  aparelhos  de  vídeos  e  televisão  e 

 telas;  caixas  de  sons  e  aparelhos  de  sons;  colchonetes  para  os  alunos 

 sentarem e cadeiras. Um ambiente bem confortável e aconchegante. 

 O  Laboratório  de  audiovisual  estará  disponível  em  dias  e  horas 

 marcadas,  de  acordo  com  a  programação  feita  pelo  professor  de  turma,  em 

 concordância com o professor responsável. 

 Plano de ação do projeto de transição 

 Encaminhamento 
 ✔  Visitas entre as escolas do 5º e 6º ano. 

 ✔  Reunião com pais e/ou responsáveis pelos estudantes do 5º e 6º ano. 

 Acolhimento 
 ✔  Estratégias  contínuas  de  acolhimento  dos  estudantes  do  5º  e  6º  ano  - 

 envolvimento de toda a escola. 

 Coordenação Pedagógica 
 ✔  Três  formas  de  coordenação:  uma  específica  para  professores  do  6º 

 ano, e duas coletivas. 

 ✔  Coordenação específica para professores do 5º ano; 

 Avaliação 
 ✔  Avaliação da Proposta de Transição. 

 ▪  Entre  a  equipe  gestora,  coordenadores  locais,  professores,  orientadores, 

 supervisores e representantes dos alunos; 

 ▪  Entre  os  coordenadores  intermediários  e  locais  (  constará  no  Plano  de 

 Ação da GREB  ); 

 ✔  Avaliação diferenciada para os estudantes do 5º e 6º ano. 

 ▪  Apresentar  formas  de  avaliação  que  favoreçam  a  integração  do 

 estudante do 5º e 6º ano; 
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 ▪  Criar  estratégias  de  utilização  do  histórico  do  estudante  –  Ficha  do 

 aluno: RAV; 

 ▪  Considerar  o  Projeto  Interventivo  não  apenas  como  ferramenta  de 

 aprendizagem,  após  a  avaliação  diagnóstica,  mas  também  como  espaço  para 

 avaliação processual; 

 ▪  Diagnósticos: perfil do aluno e rendimento de aprendizagem 

 ▪  Elaborar Conselho de classe diferenciado para o 5º e 6º ano. 

 Formação  -  Curso  de  formação  –  EAPE  (De  responsabilidade  da  Coordenação 

 Central e EAPE). 

 Projeto interventivo de apoio a aprendizagem 3º, 4º E 5ºanos 
 Justificativa 

 Diante  de  um  diagnóstico  feito  na  Escola,  por  meio  do  teste  da 

 Psicogênese,  observaram-se  dificuldades  em  alguns  alunos  dos  1º  aos  5º 

 anos, tais como: leitura, escrita e interpretação de textos. 

 Assim,  foi  necessária  a  elaboração  deste  projeto,  que  visa  desenvolver 

 uma  maior  aprendizagem  na  alfabetização  e  no  letramento,  de  maneira 

 significativa para os alunos, de modo especial, do 4º ano da Escola. 

 Serão  trabalhadas  atividades  com  a  participação  dos  alunos  com 

 dificuldades  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  com  métodos  lúdicos  e 

 recursos audiovisuais para que o ensino se torne mais eficaz. 

 O  letramento  que  compreende  o  domínio  da  leitura  e  da  escrita  com  o 

 contato com o mundo é o foco deste projeto. 

 Tendo  em  vista  os  resultados  do  diagnóstico  das  turmas,  que  foi  a 

 primeira  etapa  do  projeto,  foi  definido  um  plano  de  trabalho  com  as  metas 

 gerais  a  serem  desenvolvidas  durante  as  próximas  etapas.  Foram  delimitadas, 

 também,  ações  e  atividades  tendo  por  base  as  competências  necessárias  e 

 que deveriam ser garantidas no processo inicial de alfabetização e letramento. 

 Ao  trabalhar  a  construção  dessas  competências,  acredita-se  que  cada 

 aluno  será  capaz,  ao  longo  do  desenvolvimento  do  trabalho,  de  identificar  os 

 diferentes  portadores  de  textos  bem  como  seus  usos  sociais.  Esse  projeto  será 

 mais  um  passo  dado  em  prol  do  aluno,  evitando,  principalmente,  que  ele  perca 

 o  estímulo  na  sala  de  aula.  Dessa  forma,  acredita-se  que haverá  uma  melhora 
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 substancial  nas  produções  de  textos  e,  consequentemente,  maior  interesse  e 

 melhor resultado nos estudos, de modo geral. 

 Situação problema 
 Viver  num  ambiente  letrado,  onde  são  cultivadas  e  exercidas  práticas 

 sociais  relativas  à  leitura  e  à  escrita,  permite  à  criança  desenvolver  conceitos  e 

 competências  funcionais  relacionados  à  escrita,  assim  como  garantir  que  as 

 crianças  efetivamente  aprendam  a  ler  e  escrever  logo  que  entram  na  escola.  É 

 o  objetivo  de  todo  alfabetizador  colaborar  com  estas  ações  e  resultados;  no 

 entanto, isso se tornou um grande desafio. 

 Quais questionamentos que serão trabalhados neste projeto? 

 Por  que  muitos  de  nossos  alunos  passam  pelo  pré-escolar  e  vão  dos  1º 

 aos 5º anos sem aprender a ler e escrever? 

 De  que  forma  a  leitura,  a  escrita  e  a  produção  de  textos  terá  significado 

 para o aluno? 

 Como intervir no processo ensino-aprendizagem? 

 Quais  estratégias  farão  o  aluno  ler,  escrever  e  produzir  um  texto 

 satisfatoriamente? 

 Duração do projeto: 
 - 9 meses ou até que todas as etapas sejam concluídas com êxito. 

 Público alvo 
 - Alunos do 3º, 4º e 5º anos. 

 Objetivo geral 
 ⮚  Contribuir  no  processo  de  alfabetização  e  letramento  dos  alunos,  por 

 meio  de  atividades  lúdicas,  que  alimentem  o  imaginário  infantil  e  contribuam 

 para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

 Objetivos específicos 
 ⮚  Adquirir competência na leitura e escrita; 

 ⮚  Conhecer alguns portadores de texto; 

 ⮚  Escrever ortograficamente correto; 

 ⮚  Saber interpretar vários tipos de texto; 

 ⮚  Reconhecer  o  jogo  como  ferramenta  didática  imprescindível  no 

 processo ensino aprendizagem; 

 ⮚  Planejar  atividades  lúdicas  voltadas  para  o  domínio  do  sistema 

 alfabético, leitura e produções de textos. 
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 Percurso metodológico 
 Será  utilizada  a  abordagem  sócio  interacionista,  permitindo  que  a 

 criança  tenha  oportunidade  de  construir  sua  aprendizagem  com  as 

 intervenções pertinentes. 

 Portanto,  será  aplicada  uma  metodologia  que  favoreça  o 

 desenvolvimento  da  criança  nas  diversas  fases  da  alfabetização,  respeitando 

 suas  características  individuais  e necessidades  pessoais.  Também  serão 

 valorizadas  as  diversas  contribuições  que  os  diferentes  métodos  de 

 alfabetização oferecem. 

 Nesse  contexto,  com  base  no  resultado  do  diagnóstico  das  turmas,  foi 

 definido  um  plano  de  trabalho  com  metas  a  serem  desenvolvidas  no  dia-a-dia 

 de  cada  aluno.  Na  condução  deste  projeto  serão  desenvolvidas  atividades  com 

 materiais  concretos  como:  alfabeto  móvel,  fantoches,  jogos  de  rimas,  jogos  de 

 memória com escrita/desenho, entre outros. 

 Serão  trabalhadas  atividades  diversificadas  visando  a  participação  dos 

 alunos no processo de ensino aprendizagem, priorizando a leitura e a escrita. 

 Recursos: 
 Livros  literários  e  informativos,  fantoches,  malas  de  histórias,  álbuns  de 

 figurinhas,  cartazes,  desenhos,  filmes,  folders,  gráficos,  revistas  de  histórias  em 

 quadrinhos,  ilustrações,  jornais,  revistas,  televisão,  vários  gêneros  textuais, 

 entre outros. 

 Avaliação  : 
 A  avaliação  será  diagnóstica  e  processual,  com  objetivo  de  apresentar  a 

 cada  bimestre  o  relatório  descritivo  do  desempenho  de  cada  aluno,  onde  serão 

 observados  os  seguintes  aspectos:  participação,  interesse,  desempenho, 

 engajamento e colaboração, durante as atividades propostas. 

 Cronograma de atividades do projeto interventivo 
 O  cronograma  das  atividades  deste  projeto  alcançará  as  seguintes 

 fases/ etapas: 

 Elaboração da Proposta do Projeto de Intervenção. 

 Reunião  para  exposição  do  projeto  com  a  direção,  supervisão, 

 coordenadores e professores. 

 Primeira etapa: Diagnóstico dos alunos, a partir do teste da psicogênese. 
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 Segunda  etapa:  as  professoras  regentes  das  turmas  de  4º  ano  passarão 

 para  a  professora  encarregado  do  projeto  o  nome  de  2  (dois)  ou  3  (três)  alunos, 

 por turma, que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. 

 Terceira  etapa:  a  professora  do  apoio  pedagógico  se  reunirá  com  todos 

 os  alunos  que  serão  assistidos  pelo  projeto  para  uma  conversa  informal,  com  o 

 objetivo  de  conscientizá-los  da  importância  da  assiduidade,  pontualidade  e 

 comprometimento com projeto interventivo. 

 O  aluno  será  atendido  (individualmente  ou  em  dupla,  conforme  o  caso), 

 uma vez por semana, por 1 (uma) hora. 

 ⮚  Haverá registro da presença do aluno, registrando-se eventuais atrasos. 

 Será  apresentado  o  relatório  de  desempenho  de  cada  aluno  assistido 

 pelo projeto. 

 Projeto cozinha experimental 

 Introdução 

 As  crianças  fundamental fazem  deliciosas  descobertas  durante  o 

 processo.  A  cozinha  experimental  parece  um  lugar  mágico!  É  lá  que  as 

 crianças  se  encantam  com  a  transformação  dos  ingredientes  em  comidas 

 deliciosas. 

 Objetivos: 
 A  oficina  de  culinária  tem  por  objetivo  principal  favorecer  e  estimulara 

 a  criança  quanto  a  alimentação  saudável,  a  origem  dos  alimentos  e  seu 

 preparo. 

 Oferecer  de  forma  lúdica  às  crianças,  atividades  que  envolvam  os 

 alimentos  e  reforcem  suas  características  nutricionais,  através  do  manuseio 

 e observação de cores, formas e sabores diversos; 

 Unir-se  à  família  como  aliada  na  criação  de  hábitos  alimentares 

 saudáveis; 

 Aprender  o  poder  nutritivo  dos  alimentos  (vitaminas,  carboidratos, 

 gorduras, etc.) 

 Levar receitas e hábitos alimentares novos para a família 

 Objetivos específicos: 
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 Trabalhar  de  formas  multidisciplinares  diversos  conteúdos  escolares. 

 Elevar a autoestima do aluno (sentir-se útil ao preparar uma receita). 

 Trabalhar em equipe (aprender e respeitar as regras de convívio). 

 Aprender bons modos à mesa (mas nada substitui a família). 

 Transmitir a aprendizagem de sala de aula para os familiares 

 Aprender a experimentar. 

 Hábitos de higiene 
 Ensinar  e  seguir  algumas  normas  de  segurança  e  higiene  na  preparação 

 dos alimentos: 

 –Lavar sempre as mãos com água e sabão 

 – Prender cabelos na touca ao manipular alimentos 

 Coordenação motora 
 Proporcionar  atividades  como  misturar,  bater,  picar,  enrolar,  abrir 

 embalagens, etc. desenvolve a coordenação motora. 

 Avaliação: 
 A  avaliação  acontecerá  no  desenvolver  de  cada  ação  no  processo  de 

 construção  e  cultivo  da  horta,  a  partir  das  análises  escritas  e  orais  das 

 experiências vivenciadas. 

 11. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 A  escola  deve  garantir  o  acesso  e  a  consolidação  do  processo  de 

 ensino-aprendizagem.  Por  isso,  elencamos  alguns  aspectos  que  perpassam  e 

 definem  os  fins  avaliativos  da  nossa  unidade  escolar,  como  forma  de  tornar  o 

 ensino remoto eficaz mesmo diante de sua complexidade. São eles: 

 ✔  A avaliação como processo: 
 A  avaliação  é  vista  como  uma  ação  contínua  no  processo  de 

 ensino-aprendizagem.  Em  cada  ação  pedagógica,  o  professor  já  intencionaliza 

 os  fins  de  crescimento  e  a  maneira  de  como  registrar,  observar  e  interagir  com 

 esse  desenvolvimento  individual  e  coletivo  dos  alunos  diariamente.  Essa 

 avaliação  deve  reconhecer  a  trajetória  de  cada  aluno,  suas  aprendizagens  de 
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 transformação  social  e  significativas  que  contribuirá  nesse  percurso  escolar.  O 

 professor  deve  incentivar  a  entrega  diária/semanal  das  atividades  diagnósticas 

 ou outros meios a partir dos conhecimentos trabalhados. 

 ✔  Promoção da avaliação oral: 
 Nos  objetivos  definidos  pelo  professor  para  fins  avaliativos  durante  o 

 processo,  deve  haver  nas  aulas  o  estímulo  ao  debate,  discussões,  diálogos 

 com  os  alunos,  incentivo  à  respostas  das  atividades  realizadas,  bem  como 

 interação  na  leitura  oral  como  forma  de  avaliar  o  crescimento  individual  e 

 coletiva dos alunos. 

 Segundo  Luckesi  (1998),  a  educação  só  se  transforma  num  processo 

 estimulante  de  formação  do  aluno  e  promotor  de  aprendizagens  significativas 

 quando  neste  processo  ele  conhece  o  mundo  e  a  si  mesmo  de  modo  atuante  e 

 participativo.  Desse  modo,  o  ensino  não  pode  ser  visto  como  uma  mera  e 

 mecânica  transmissão  de  conteúdos  curriculares  por  parte  do  docente,  e  sim 

 como  um  processo  de  construção  de  significados  fundados  nos  contextos 

 históricos em que se ensina e se aprende. 

 ✔  Incentivo à disciplina e rotina: 
 Nesse  contexto  de  desafios  faz-se  necessário  o  incentivo  aos  alunos  do 

 uso  da  disciplina  como  regra  essencial  no  comparecimento  das  aulas  com 

 pontualidade  e  frequência,  o  uso  da  atenção  nas  atividades  propostas  pelo 

 professor  e  o  fortalecimento  de  uma  rotina  por  parte  do  professor/aluno,  com 

 garantia  de  participação  das  famílias  na  organização  dessa  rotina,  para  que  as 

 metas  sejam  alcançadas  e  a  eficácia  no  processo  ensino-aprendizagem 

 aconteça. 

 ✔  Promoção de aprendizagem, visando às habilidades: 
 O  processo  ensino-aprendizagem  traz  uma  nova  concepção  de  uma 

 avaliação  significativa  e  formativa,  voltada  para  o  desenvolvimento  de 

 habilidades  e  competências,  que  auxiliem  o  aluno  em  sua  vida  social  e 

 cotidiana  e  não  apenas  uma  avaliação  para  mensuração  de  conteúdo.  Os 

 conhecimentos  darão  espaço  para  situações  práticas  em  que  o  aluno  poderá 

 desenvolver  atitudes  no  seu  dia-a-dia  e  contemplar  dessa  maneira  os 

 conhecimentos aprendidos no espaço escolar. 

 Para  Sordi  (1995,  p.  115),  a  prática  de  avaliação  é  um  ato  dinâmico  onde 

 o  professor  e  o  aluno  assume  o  seu  papel,  de  modo  coparticipativo,  através  da 
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 implementação  do  diálogo  e  da  interação  respeitosa,  comprometendo-se  com  a 

 construção  do  conhecimento  e  a  formação  de  um  profissional  competente.  É 

 um  ato  essencialmente  político,  expressando  concepções  de 

 Homem-Mundo-Educação. 

 ✔  Promove a avaliação qualitativa: 
 As  atividades  diversas  realizadas  pelo  professor,  não  deve  ter  o  objetivo 

 quantitativo  de  atribuições  de  notas  de  0  a  10  baseadas  em  erros  e  acertos, 

 mas  deve  levar  em  conta  as  entregas  das  atividades  propostas  diariamente, 

 como  forma  de  perceber  a  realização  dos  alunos  nas  atividades  contínuas,  o 

 envolvimento  das  famílias  nesse  contexto  e  provavelmente  o  crescimento  dos 

 mesmos no processo ensino-aprendizagem. 

 Para  Luckesi  (1998,  p.  112)  o  ato  de  avaliar  tem  sido  utilizado  como  forma 

 de  classificação  e  não  como  meio  de  diagnóstico,  sendo  que  isto  é  péssimo 

 para  a  prática  pedagógica.  A  avaliação  deveria  ser  um  momento  de  “fôlego”, 

 uma  pausa  para  pensar  a  prática  e  retornar  a  ela,  como  um  meio  de  julgar  a 

 prática.  Sendo  utilizada  como  uma  função  diagnóstica,  seria  um  momento 

 dialético  do  processo  para  avançar  no  desenvolvimento  da  ação,  do 

 crescimento  para  a  autonomia  e  competência.  Como  função  classificatória, 

 constitui-se  num  instrumento  estático  e  freador  do  processo  de  crescimento, 

 subtraindo  do  processo  de  avaliação  aquilo  que  lhe  é  constitutivo,  isto  é,  a 

 tomada de decisão quanto à ação, quando ela está avaliando uma ação. 

 A  avaliação  é  um  processo  indissociável  do  processo  educativo,  nessa 

 perspectiva,  o  ato  de  avaliar  constitui-se  como  um  processo  dinâmico, 

 integrando  a  aprendizagem  do  aluno  a  intervenção  pedagógica  do  professor, 

 em  busca  da  construção  do  conhecimento.  A  avaliação  é  uma  ferramenta  a 

 serviço  do  aprendizado,  cujo  objetivo  é  a  melhoria  das  práticas  educativas, 

 proporcionando diferentes formas de oportunizar o conhecimento. 

 De  uma  forma  geral,  a  avaliação  pode  ser  definida  como  um  meio 

 de obter  informações  sobre  os  avanços  e  as  dificuldades de  cada  aluno, 

 constituindo-se  em  um  procedimento  de  suporte  ao  processo  de 

 ensino-aprendizagem  e  de  orientação  para  o  professor  planejar  suas  ações,  a 

 fim  de  conseguir  ajudar  o  aluno  a  prosseguir,  com  êxito,  seu  processo  de 

 escolarização  e  construção  do  conhecimento.  A  avaliação  deve  estar 

 fundamentada  em  uma  concepção  de  valorização  do  aluno,  cumprindo  sua 
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 função  de  desenvolvimento  e  consolidação  no  processo  de 

 ensino-aprendizagem. 

 A  LDB  (1996)  estabelece  que,  no  que  diz  respeito  a  avaliação,  os 

 aspectos  qualitativos  devem  se  sobrepor  aos  quantitativos,  fundamentando  a 

 ideia  de  que  nos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental,  a  avaliação  deve  se 

 basear  na  observação  e  no  acompanhamento  contínuo  do  estudante,  tanto  nas 

 atividades  individuais  quanto  coletivas,  nas  escritas  quanto  nas  orais,  uma  vez 

 que  contínua  e  formativa  permita  a  construção  dos  avanços  obtidos  pelo 

 educando,  permitindo  que  o  mesmo  acompanhe  suas  próprias  conquistas  e  ao 

 docente  que  se  planeje  com  bases  nas  dificuldades  observadas  durante  o 

 processo  de  aprendizagem  em  busca  de  estratégias  para  consolidar  os 

 conhecimentos.  As  inúmeras  formas  de  avaliação  oportunizam  ao  aluno 

 diferentes  formas  de  lidar  com  seu  processo  de  desenvolvimento, 

 potencializando  suas  aprendizagens,  além  de  valorizar  o  desenvolvimento 

 integral do educando. 

 Diante  disso,  o  processo  de  avaliação  é  dinâmico,  diversificado,  se  dá  de 

 diferentes  formas,  através  de  registros  e  observações  diárias,  atividades  em 

 sala  individuais  ou  em  grupos,  atividades  escritas  ou  orais,  testes,  provas  ou 

 apresentações,  portfólios,  pesquisas  e  outras  produções  realizadas  pelo  aluno, 

 de  forma  que  possa  contemplar  as  particularidades  e  capacidades  de  cada 

 criança.  Todo  esse  processo  formativo  é  registrado  no  relatório  individual  de 

 cada  aluno  “RAv”  (relatório  de  atividades),  bem  como  as  estratégias  para 

 recuperação  dos  alunos,  cujos  objetivos  de  aprendizagem  não  foram 

 alcançados,  são  elas  atividades  diversificadas,  atendimento  individualizado  em 

 sala,  projeto  interventivo,  reforço  em  turno  contrário,  reagrupamentos,  dentre 

 outras estratégias adotadas pelo professor. 

 A  escola  é  um  espaço  social,  democrático  e  participativo,  dentro  dessa 

 perspectiva  o  Conselho  de  Classe,  que  está  presente  na  estrutura 

 organizacional  da  escola,  exerce  uma  importante  função  no  que  diz  respeito 

 aos  processos  avaliativos.  No  Conselho  se  vê  o  aluno  em  sua  integralidade, 

 analisa-se  o  todo  que  o  cerca.  Nele  são  levantadas  hipóteses,  é  onde  são 

 feitos  levantamentos  de  soluções,  alternativas,  formulação  e  reformulação  de 

 objetivos,  coleta  de  dados  para  ações  futuras  e  etc.  Dessa  forma,  o  Conselho 

 de  Classe  torna-se  mais  um  elemento  da  estratégia  avaliativa  da  escola.  Ele  é 
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 visto  como  um  espaço  de  discussão,  estimulando  o  diálogo  sobre  as  tomadas 

 de decisões no processo pedagógico no qual o aluno está inserido. 

 Nesse  espaço,  que  acontece  a  cada  bimestre,  os  professores 

 juntamente  com  toda  a  equipe  escolar  se  organizam  em  um  momento  único 

 para  avaliarem,  redirecionarem  e  proporcionarem  os  encaminhamentos 

 necessários  para  os  alunos,  a  partir  de  estratégias  reflexivas  e  de  avaliações 

 diagnósticas  no  processo  de  aprendizagem.  Vale  ressaltar,  que  todas  essas 

 ações  são  feitas  a  partir  do  trabalho  coletivo,  objetivando  uma  ação  pedagógica 

 em  conjunto  com  toda  a  equipe,  para  favorecer  um  acompanhamento  e 

 desempenho  de  alternativas  que  contribuam  para  o  melhor  desenvolvimento  do 

 aluno. 

 IDEB – RESULTADOS DAS ÚLTIMAS 7 EDIÇÕES 

 Observa-se  que  a  partir  do  ano  de  2011  o  IDEB  da  escola  apresentou 

 melhoras  significativas,  tendo  seus  índices  estabilizados  de  2013  a  2017, 

 estando  dentro  das  metas  projetadas  para  cada  ano.  Esses  índices  são 

 utilizados  para  aprimoração  das  formações  necessárias  nas  áreas  com  maiores 

 dificuldades  encontradas  pela  escola,  para  o  melhor  rendimento  e  crescimento 

 das aprendizagens. 

 Nossas  reuniões  de  pais  são  outro  momento  utilizado  para  registro  das 

 avaliações  do  trabalho  pelo  qual  a  unidade  escolar  está  realizando.  São  feitas 

 no  período  bimestral,  onde  são  colocadas  e  refletidas  as  ações  de  avanços  e 

 dificuldades  de  cada  turma,  como  forma  de  avaliarmos  as  construções 

 necessárias com a comunidade escolar. 

 11.1. Organização curricular 

 A  operacionalização  das  habilidades  baseadas  no  currículo  básico  do  DF 

 será  desenvolvida  através  de  Projetos  que  valorizem,  oportunizem  e  respeitem 

 a  realidade  da  qual  o  CAIC  Professor  Walter  José  de  Moura  está  inserido  bem 

 como  integra  as  mesmas  com  os  bens  e  temas  transversais  necessários  e 
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 importantes  para  o  desenvolvimento  global  do  nosso  aluno  cidadão  como  ser 

 social  e  construtor  da  sua  história.  Destaca-se  ainda,  a  obrigatoriedade  de 

 inclusão  dos  conteúdos  referentes  à  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e 

 Africana.  Lei  nº.  10.639/03.  Tais  conteúdos  devem  ser  ministrados  no  âmbito  de 

 todo  currículo  escolar,  em  especial  nas  áreas  de  Arte,  Literatura  e  História 

 Brasileira. 

 Em  decorrência  da  implantação  do  Ensino  Fundamental  de  09  (nove) 

 anos,  conforme  lei  número  11.274/06  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do 

 Distrito  Federal,  no  ano  de  2008,  universalizou  e  tornou  obrigatório  o 

 atendimento  a  todas  as  crianças  de  06  (seis)  anos  no  Ensino  Fundamental.  O 

 CAIC  está  organizado  com  a  implantação  do  E.F.  de  09  anos  em  atendimento  à 

 Lei  n°.  11.274  de  06  de  fevereiro  de  2006,  sendo  1º  Bloco  do  1º  ao  3º  ano  e  2º 

 Bloco  do  4º  e  5º  ano,  ofertado  em  ambos  os  turnos  matutino/vespertino. 

 Ficando assim: 

 Para  um  melhor  atendimento  pedagógico  esta  UPE  designou  um 

 coordenador  para  atenderem  as  de  1°  anos,  01  coordenadora  para  2º  anos,  01 

 coordenadora  para  3º  anos,  01  coordenadora  para  as  turmas  de  4º  e  5º  anos  e 

 as  turmas  do  Ensino  Especial  (DI  e  TGD)  se  encaixam  no  grupo  de 

 atendimento  adequado  ao  nível  correspondente.  O  regimento  atual  é  composto 

 por  200  dias  letivos  e  carga  horária  de  1000  horas  anuais.  Os  professores  têm 

 formação inicial em nível superior. 

 O  CAIC  fará  um  trabalho  sistemático  de  integração  dos  professores  para 

 padronizarem  as  habilidades  que  serão  trabalhadas  bimestralmente, 

 mensalmente  e  semanalmente.  A  avaliação  é  feita  uma  única  por  série, 

 bimestralmente,  objetivando  motivar  os  professores  no  desenvolvimento  do 

 ensino-aprendizagem  para  que  haja  melhores  resultados  de  aprovação 

 diminuindo  a  evasão  e  repetência.  As  ações  pedagógicas  são  organizadas  em 

 formato  de  projetos,  fortalecimento  da  formação  docente,  troca  de  experiências 

 nas  compartilhadas,  trabalho  integrado  junto  ao  coordenador  e  execução  de 

 projetos  interventivos.  Os  projetos  interventivos  acontecem  no  turno  oposto  e 

 são  feitos  por  professores  readaptados  que  auxiliam  o  professor  regente  nessa 

 dificuldade  específica  dos  alunos  selecionados.  Vale  ressaltar  ainda,  o  trabalho 

 de  reagrupamento  que  é  feito  pelos  professores  regentes  com  os  alunos  que 

 necessitam de uma atividade diferenciada. 
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 As  avaliações  diagnósticas  são  feitas  a  cada  bimestre  pelos  professores, 

 observando  o  cotidiano  das  ações,  as  reflexões  e  tomadas  de  decisões  se 

 intensificam  para  a  execução  das  ações  mediante  o  Conselho  de  Classe,  que 

 acontece  em  cada  bimestre.  Os  alunos  participam  de  avaliações  externas 

 como Provinha Brasil, Prova Brasil, Prova diagnóstica e SAEB. 

 Oferta de Atendimento Especializado em: 
 ●  Educação Especial – DI e TGD; 

 ●  Sala de Recursos; 

 ●  Serviço Especializado de Apoio À Aprendizagem 

 ●  Serviço de Orientação Educacional 

 11.2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 Objetivos 

 O  CAIC  tem  como  objetivo  proporcionar  momentos  de  vivências 

 significativas  e  envolventes  proporcionando  um  ambiente  favorável  ao  estudo; 

 contribuir  com  o  crescimento  cognitivo  dos  estudantes,  elevando  a  qualidade 

 do  ensino  para  o  desenvolvimento  integral  de  suas  capacidades  e  habilidades; 

 tornar  a  escola  um  ambiente  prazeroso  e  agradável  que  permita  a  criança 

 sentir-se  feliz  vivenciando  valores  éticos;  formar  cidadãos  conscientes  de  seus 

 direitos e deveres. 

 Dimensão  OBJETIVOS 

 Gestão Pedagógica 
 ●  Desenvolver  metodologias  de  ensino  baseadas 

 no  conhecimento  e  realidade  dos  educandos,  visando 

 melhor  aprendizagem  e  elevação  de  desempenho  nas 

 séries iniciais do ensino fundamental; 

 ●  Encaminhar  os  trabalhos  pedagógicos  baseados 

 nos  Eixos  Temáticos  e  Temas  Transversais;  levando 

 em conta o Currículo em Movimento e a BNCC; 
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 ●  Valorizar  a  atividade  de  Coordenação 

 Pedagógica,  como  espaço  privilegiado  para  o 

 desencadeamento  de  um  trabalho  coletivo  e 

 interdisciplinar; 

 ●  Oportunizar  aos  professores,  pais  e  profissionais 

 da  educação,  a  participação  na  construção  da 

 Proposta Pedagógica; 

 ●  Refletir  sobre  o  fazer  pedagógico  da  Escola, 

 com  base  no  Proposta  Pedagógica,  no  sentido  de 

 planejar  ações  conjuntas  a  serem  efetivadas  durante  o 

 período da Gestão; 

 ●  Elevar  o  índice  de  satisfação/  aprovação  da 

 comunidade  escolar  em  relação  ao  perfil  e 

 desempenho profissional da escola; 

 ●  Criar  condições  para  que  todos  os  alunos 

 desenvolvam  suas  capacidades  e  aprendam  os 

 conteúdos necessários para a vida em sociedade; 

 ●  Permitir  ao  aluno  exercitar  sua  cidadania  a  partir 

 da  compreensão  da  realidade,  para  que  possa 

 contribuir em sua transformação; 

 ●  Planejar  ações  que  visem  prevenir  acidentes  e 

 violência dentro da escola; 

 ●  Promover a integração escola-comunidade; 

 ●  Oportunizar  a  toda  comunidade  escolar 

 momentos  de  sensibilização  e  capacitação,  para 

 garantir  o  acesso  e  a  permanência  dos  alunos  com 

 necessidades educacionais especiais; 

 ●  Desenvolver  atividades  pedagógicas  específicas 

 para  os  alunos  com  defasagem,  oportunizando  o 

 desenvolvimento  e  aquisição  de 

 habilidades/competências  para  corrigir  a  distorção 

 Idade x Série; 
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 ●  Propiciar  aos  professores  o  desenvolvimento  de 

 conhecimentos  e  habilidades  relativos  aos  métodos  e 

 técnicas  para  a  melhoria  das  práticas  pedagógicas  da 

 escola; 

 ●  Proporcionar  aos  alunos  atividades  lúdicas  e 

 direcionadas durante os horários de recreio; 

 ●  Definir  padrões  de  aprendizagem  para  todas  as 

 séries,  de  acordo  com  as  Diretrizes  pedagógicas  do  2º 

 ciclo,  enfatizando  o  previsto  na  LDB  9.394/96, 

 Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  Currículo  em 

 Movimento  e a BNCC; 

 Gestão das 
 aprendizagens e 
 dos resultados 
 educacionais 

 ●  Utilizar  os  resultados  das  avaliações  externas 

 para  monitorar  e  avaliar  de  forma  sistemática  e 

 contínua  as  ações  para  a  melhoria  dos  resultados  de 

 desempenho  da  escola;  rendimento,  frequência  e 

 proficiência dos alunos. 

 ●  Identificar  níveis  de  satisfação  da  comunidade 

 escolar  com  o  trabalho  da  gestão;  e  transparência  de 

 resultados; 

 Gestão Participativa 
 ●  Oferecer  meios  para  a  comunidade  escolar 

 participar  efetivamente  da  escola,  discutindo  e 

 decidindo coletivamente seus rumos; 

 ●  Participar  de  forma  sistemática,  por  meios  dos 

 órgãos colegiados ou por via direta: 

 Gestão de Pessoas 
 ●  Motivar o trabalho em equipe; 

 ●  Incentivar  o  processo  de  comunicação  aberta  e 

 contínua; 

 ●  Estimular a capacitação profissional; 

 Gestão Financeira 
 ●  Suprir  as  necessidades  básicas  da  escola,  de 

 forma  a  assegurar-lhes  condições  mínimas  de 

 funcionamento e a manutenção de suas atividades; 
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 ●  Contribuir  para  a  autonomia  administrativa  e 

 financeira; 

 ●  Estimular  a  participação  da  comunidade,  do 

 conselho  escolar  e  do  conselho  fiscal,  junto  às 

 necessidades financeiras da escola; 

 ●  Propiciar  melhores  condições  de  estudo  e 

 aprendizado  aos  alunos,  através  da  compra  de 

 materiais didáticos e pedagógicos; 

 ●  Realizar a reformas necessárias na escola; 

 ●  Realizar  manutenção  diária  da  escola,  de  acordo 

 com a necessidade; 

 Gestão 
 Administrativa 

 ●  Assegurar  a  execução  das  normas  e  orientações 

 superiores; 

 ●  Gerir  os  meios  administrativos  como 

 documentação,  escrituração  escolar  e  de  pessoal; 

 organização  e  atualização  de  arquivos;  expedição, 

 registro e controle de expediente; 

 ●  Assegurar  o  funcionamento  adequado  da  escola, 

 cuidar  da  conservação  do  edifício;  registrar  e  controlar 

 bens  patrimoniais;  coordenar  e  controlar  o 

 funcionamento da cantina escolar; 

 12.  GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Objetivos  Metas  Ações  Avaliação 
 das ações 

 Responsáv 
 eis 

 Crono 
 grama 

 Elevar o 
 nível 
 acadêmico 
 dos 
 estudantes; 

 - Elevar o índice 
 de alfabetização 
 dos alunos ao 
 final do 3º ano 
 em até 70% ao 
 final do ano 
 letivo. 

 -Diagnóstico 
 das dificuldades 
 de 
 aprendizagem e 
 elaboração de 
 estratégias; 
 -Aulas de 
 reforço no turno 
 contrário; 
 -Projeto 
 Interventivo; 

 Gestão; 
 Professores; 

 Supervisores 
 Professores 
 Coordenador 
 es 
 Pedagógicos 
 e equipes de 
 apoio; 

 Anual; 
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 - Planejamento 
 conjunto com 
 trocas e 
 discussões; 

 Diminuir as 
 taxas de 
 falta e 
 evasão 
 escolar ao 
 final do ano 
 letivo. 

 - 
 Acompanhament 
 o 
 diário da 
 frequência 
 escolar do aluno, 
 com informes 
 semanais a 
 respeito de faltas 
 em excesso e 
 injustificadas. 

 - Campanhas 
 de incentivo a 
 assiduidade; 
 - Promover 
 reuniões de 
 conscientização 
 para prevenir, 
 utilizar cartazes, 
 filmes e 
 histórias; 
 - Manter contato 
 com a família; 

 Gestão; 
 Professores; 
 SOE; 

 Supervisores 
 Professores 
 Coordenador 
 es 
 Pedagógicos 
 e equipes de 
 apoio, SOE; 

 Mensal 

 Diminuir a 
 taxa de 
 reprovação 
 do 3º ano do 
 ensino 
 fundamental 
 e a distorção 
 idade/série, 
 contribuindo 
 para a 
 correção do 
 fluxo escolar 
 e garantindo 
 o acesso, a 
 permanência 
 e a 
 terminalidade 
 escolar na 
 idade 
 adequada. 

 - Envolver pelo 
 menos 90% dos 
 alunos nos 
 projetos da 
 escola como 
 reforço e 
 interventivo; 
 - - Elevar o índice 
 de alfabetização 
 dos alunos ao 
 final do 3º ano 
 em até 70% ao 
 final do ano 
 letivo. 

 -Aulas de 
 reforço no turno 
 contrário; 
 -Projeto 
 interventivo; 
 - Diagnóstico de 
 aprendizagem e 
 elaboração de 
 estratégias; 

 Gestão; 
 Professores; 
 Coordenaçã 
 o e coletivas; 

 Supervisores 
 Professores 
 Coordenador 
 es 
 Pedagógicos 
 e equipes de 
 apoio; 

 Anual 

 Promover a 
 melhoria na 
 conduta dos 
 estudantes, 
 visando a 
 diminuição 
 da violência 
 e da 
 indisciplina e 
 promover a 
 valorização 
 da escola 
 por parte da 
 comunidade 
 escolar; 

 -Promover 
 debates mensais 
 sobre temas 
 específicos; 

 -Manter o 
 diálogo; 
 -Promover 
 debates; 
 - Utilizar filmes 
 e histórias; 
 - Fazer parceria 
 com a família; 
 - Deixar claras 
 normas e regras 
 de convivência; 
 - Promover 
 projetos que 
 permitam ao 
 aluno se 
 expressar e 
 interagir; 

 Gestão; 
 Professores; 
 SOE; 
 Coordenaçã 
 o e coletivas; 

 Supervisores 
 Professores 
 Coordenador 
 es 
 Pedagógicos 
 e equipes de 
 apoio, SOE; 

 Mensal 
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 Investir na 
 formação 
 continuada 
 do professor, 
 articulada 
 com a 
 prática 
 pedagógica 
 no contexto 
 do cotidiano 
 escolar, 
 favorecendo 
 uma reflexão 
 crítica. 

 -Contar com a 
 participação 
 efetiva de 100% 
 dos profissionais 
 da escola nas 
 coletivas; 
 - Ter mais de 
 40% dos 
 professores 
 participando de 
 pelo menos um 
 curso na área da 
 educação. 

 -Promover 
 coletivas com 
 os mais 
 diversos tipos 
 de profissionais 
 nas áreas de 
 educação e 
 saúde; 
 - Promover 
 debates na 
 escola; 
 - Incentivar a 
 participação e 
 divulgar 
 amplamente 
 cursos 
 promovidos 
 pela EAPE e 
 outras 
 instituições de 
 ensino; 

 Gestão; 
 Professores; 

 Gestores 
 Supervisores 
 Professores; 

 Semanal 

 Mensal 

 Fortalecer os 
 laços entre 
 família e 
 escola, 
 propiciando 
 um ambiente 
 mais 
 prazeroso, 
 despertando 
 em cada um 
 o sentimento 
 de 
 pertencimento 
 . 

 - Envolver pelo 
 menos 80% dos 
 alunos e das 
 famílias nos 
 projetos 
 escolares, 
 fortalecendo 
 assim o 
 sentimento de 
 pertencimento e 
 participação. 

 - Realização de 
 reuniões, 
 eventos, 
 palestras e 
 debates com a 
 comunidade 
 escolar; 
 - Promover e 
 divulgar eventos 
 escolares que 
 permitam a 
 participação das 
 famílias. 

 Gestão; 
 Professores; 
 SOE; 

 Gestores 
 Supervisores 
 Professores 
 Equipes 
 Soe; 

 Anual 

 12.1- GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS: 
 12.2- GESTÃO PARTICIPATIVA: 

 Nome  Objetivo  Metas  Ações  Responsávei 
 s 

 Conselho 

 Escolar 

 Tem função de 
 administrar, deliberar 
 decisões e fiscalizar. 

 ✔  Contribuir com as 
 ações dos 
 dirigentes 
 escolares para 
 assegurar a 
 qualidade de 
 ensino e a gestão 
 democrática 
 na escola. 

 As ações serão 
 voltadas para a 
 manutenção 
 da escola,assegurando 
 a qualidade do ensino. 
 Têm função 
 deliberativa, consultiva 
 e mobilizadora, 
 fundamentais para a 
 gestão democrática da 
 escola pública. 

 É composta por 
 um representante 
 e um suplente de 
 cada segmento 
 escolar eleito por 
 voto direto, 
 conforme lei com 
 função no CAIC 
 Professor Walter 
 José de Moura. 
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 Conselho de 

 Classe 

 Desenvolver ações nas 
 intervenções 
 pedagógicas que 
 garantam a 
 aprendizagem dos 
 alunos, com função 
 avaliativa. 

 ✔  Avaliar o 
 processo ensino- 
 aprendizagem na 
 relação 
 professor-aluno; 

 ✔  Realizar as 
 tomadas de 
 decisões, 
 favorecendo a 
 situação a ser 
 resolvida. 

 É feito ao final de cada 
 bimestre pelos 
 professores, pela 
 direção e pelas 
 equipes pedagógicas. 

 Professores, 
 direção, 
 coordenação, 
 equipe escolar. 

 Caixa 

 Escolar 

 Administrar os recursos 
 financeiros da escola, 
 oriundos do Estado a 
 que pertence à mesma, 
 ou aqueles 
 arrecadados pelas 
 unidades escolares. 

 ✔  Analisar os 
 recursos 
 disponíveis e 
 fontes de receita; 

 ✔  Alinhar os gastos 
 com os objetivos 
 pedagógicos; 

 ✔  Desenvolver uma 
 cultura de gestão 
 participativa. 

 Os envolvidos auxiliam 
 a administrar o 
 dinheiro da instituição 
 de ensino, mantendo o 
 controle sobre todos 
 os valores que entram 
 e saem. 

 Unidade 
 Executora 
 responsável pela 
 administração 
 financeira do 
 PDAF e PDDE. 

 Gestão 

 democrática 

 Desenvolver ações 
 funcionais para uma 
 Gestão democrática. 

 Desenvolver as funções 
 de assistência 
 administrativa e 
 pedagógica na escola. 

 Acompanhar e 
 assessorar o 
 pedagógico e 
 administrativo. 

 ✔  Melhorar o ensino 
 de cada 
 modalidade 
 atendida; 

 ✔  Reduzir a evasão 
 e repetência 
 escolar;  

 ✔  Promover a 
 inovação 
 tecnológica; 

 ✔  Buscar parcerias 
 diversas; 

 ✔  Desenvolver 
 formação para os 
 profissionais; 

 ✔  Melhorar a 
 estrutura da 
 escola. 

 Construção e 
 implementação do 
 Projeto Político 
 Pedagógico; 
 Organização do 
 trabalho Pedagógico e 
 administrativo. 

 Diretor e 
 vice-diretor 
 Supervisor 
 Coordenador 
 pedagógico 

 Plano de Ação - Orientação Educacional 
 Pedagogo Orientador Educacional: 
 Andreia de Fatima G. C. Barbosa 

 Plano de Ação 2020/2022 

 OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  RESPONSÁ 
 VEIS 

 CRONOGRA 
 MA 

 Implantar o do 
 Serviço de 
 Orientação 
 Educacional 

 Conseguir o 
 máximo de 
 atendimento 
 possível no 1º 

 -Pesquisa de quantidade 
 de alunos, novas turmas e 
 composição das turmas; 

 -  As  a  tividades 
 serão contínuas 
 e reavaliadas 
 anualmente. 

 SOE  1º semestre 
 letivo. 
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 semestre letivo, 
 para auxiliar as 
 necessidades 
 dos docentes. 

 -Pesquisa e sondagem de 
 necessidades levantadas 
 pelos docentes para 
 elaboração de projetos do 
 SOE; 
 -Elaboração de projetos; 
 -Atendimento aos alunos, 
 pais e docentes; 

 Integrar  os 
 serviços  de 
 apoio  escolar 
 (Coordenação 
 Pedagógica, 
 SOE 
 e Supervisão), 
 proporcionando 
 uma  melhor 
 qualidade  de 
 vida  ao  nosso 
 aluno 

 Participar em 
 todas as 
 formações 
 proporcionadas 
 pela escola, 
 bem como 
 Conselhos e 
 acompanhamento 
 da vida do 
 aluno. 

 -Participação nas 
 coordenações coletivas; 
 -Intervenções em salas de 
 aula; 
 -Participação ativa em 
 todos os projetos da 
 escola; 
 -Participação nos 
 conselhos de classe; 
 -Acompanhamento da vida 
 educacional do aluno junto 
 á secretaria. 

 As  a  tividades 
 serão contínuas 
 e reavaliadas 
 anualmente 

 SOE  Durante 
 todo o ano 
 letivo. 

 Contribuir para 
 a reflexão 
 acerca dos 
 conceitos de 
 aprendizagem 
 e sobre a 
 construção do 
 conhecimento. 

 Participar em 
 todas as 
 formações 
 proporcionadas 
 pela escola, 
 bem como 
 observar 
 continuamente 
 a vida individual 
 e coletiva da 
 escola. 

 -Prestar atendimento 
 individual e coletivo aos 
 alunos e seus familiares, 
 professores do CAIC 
 visando o bom andamento 
 das atividades 
 pedagógicas. 
 - Participar de reuniões 
 mensais com as equipes da 
 escola. 
 -Participar das 
 coordenações coletivas 
 com professores de acordo 
 com cronograma da escola. 

 As  a  tividades 
 serão contínuas 
 e reavaliadas 
 anualmente 

 SOE  Durante 
 todo o ano 
 letivo. 

 Contribuir para 
 a socialização 
 e formação do 
 aluno como 
 cidadão 

 Promover 
 momentos de 
 diálogo durante 
 todo o ano 
 letivo. 

 -Promover e dinamizar 
 momentos de reflexão, 
 estudos e troca de 
 experiências acerca dos 
 conhecimentos cotidianos 
 dos alunos; 
 -Implantar projeto de 
 remanejamento natural; 

 As  a  tividades 
 serão contínuas 
 e reavaliadas 
 anualmente 

 SOE  Durante 
 todo o ano 
 letivo. 
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 Promover a 
 integração da 
 família com a 
 escola. 

 Atingir o 
 máximo de 
 famílias 
 possível da 
 escola  . 

 -  Realizar encontros e 
 palestras para os pais em 
 conjunto com a Equipe de 
 apoio a aprendizagem. 
 -Conscientizar as famílias 
 para que caminhem junto 
 com a escola no que se 
 refere à formação de seus 
 filhos, orientando-os nas 
 dificuldades que possam 
 surgir no decorrer da 
 caminhada. 
 -Realizar oficinas com 
 temas variados para as 
 famílias. 
 -Realizar encontros 
 temáticos por grupo de 
 famílias com dificuldades 
 semelhantes (ex: pais de 
 alunos com TDAH, com 
 defasagem idade série, 
 com dificuldades de acatar 
 limites e etc.) 

 As  a  tividades 
 serão contínuas 
 e reavaliadas 
 anualmente 

 SOE  Durante 
 todo o ano 
 letivo. 

 Receber e 
 acompanhar 
 estagiários do 
 curso de 
 pedagogia. 

 Atender todos 
 os estagiários. 

 -Instruí-los e dar suporte 
 durante o estágio. 

 As  a  tividades 
 serão contínuas 
 e reavaliadas 
 anualmente 

 SOE  Durante 
 todo o ano 
 letivo. 

 Proporcionar 
 atendimento 
 especializado 
 ao aluno. 

 Encaminhar o 
 maior número 
 de alunos que 
 precisarem dos 
 serviços. 

 -Encaminhar e acompanhar 
 casos aos serviços das 
 redes sociais disponíveis, 
 como: psicólogos, 
 oftalmologistas, 
 neuropediatra entre outros. 

 As  a  tividades 
 serão contínuas 
 e reavaliadas 
 anualmente 

 SOE  Durante 
 todo o ano 
 letivo. 

 PLANO DE AÇÃO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA): Dayse K. Barreiros de 
 Oliveira (Pedagoga) e Karine Araújo (Psicóloga) 

 JUSTIFICATIVA 

 A  Equipe  Especializada  de  Apoio  à  Aprendizagem  (EEAA)  na  escola  é 

 direcionada  para  o  assessoramento  à  prática  pedagógica  e  ao  acompanhamento  do 
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 processo  de  ensino-aprendizagem  em  suas  perspectivas  preventiva,  institucional  e 

 interventiva,  sempre  em  articulação  com  os  profissionais  do  SOE  e  da  Sala  de 

 Recursos, quando se tratar dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

 OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO 
 DAS AÇÕES 

 RESPONSÁVEIS  CRONO 
 GRAMA 

 - Marcar o 
 contexto de 
 intervenção da 
 prática da 
 EEAA focado 
 na dimensão 
 institucional. 

 - Contribuir, 
 em parceria 
 com os 
 demais 
 profissionais, 
 para a 
 promoção da 
 análise crítica 
 acerca da 
 identidade 
 profissional 
 dos atores da 
 escola, 
 principalmente 
 corpo docente, 
 para revisão 
 de suas 
 atuações. 

 - Favorecer o 
 desempenho 
 escolar dos 
 alunos, com 

 - Conhecimento 
 e análise das 
 características 
 da instituição; 
 -Convergências, 
 incoerências, 
 conflitos ou 
 avanços do 
 processo de 
 gestão escolar 
 e as práticas 
 educativas. 
 - Criação de 
 espaços de 
 reflexão com e 
 entre 
 professores, 
 coordenadores 
 pedagógicos e 
 direção da 
 escola. 
 I  nstrumentalização 
 da equipe 
 escolar para 
 planejamento, 
 estudo, 
 avaliação no 
 que compete ao 
 conhecimento 

 - Análise dos documentos 
 da escola e da observação 
 das práticas escolares. 

 - Promoção de discussões, 
 conscientizações e 
 possíveis transformações 
 das concepções 
 orientadoras das práticas 
 pedagógicas 

 - Participação, em conjunto 
 com os demais 
 profissionais da escola, nas 
 atividades de 
 planejamento, avaliação do 
 trabalho: coordenações 
 pedagógicas coletivas, 
 semana pedagógica, 
 conselhos de classe, 
 reuniões extraordinárias, 
 dentre outras. 

 - Projetos interventivos 
 voltados ao fracasso 
 escolar 

 - Construção 
 do mapa 
 institucional. 

 - Discussão e 
 reflexão 
 intra-equipe, 
 com os 
 gestores e 
 com o corpo 
 docente 
 acerca das 
 informações 
 construídas. 

 -  Discussão 
 sobre as 
 concepções 
 de ensino e de 
 aprendizagem 
 e seus 
 impactos no 
 planejamento 

 -Pedagoga 

 -Psicóloga 

 -Professores 
 regentes 

 -Direção 

 -Coordenadores 

 -Alunos e 

 - Demais 
 parceiros. 

 - Ao 
 longo de 
 todo ano 
 letivo 

 71 



 vistas à 
 concretização 
 de uma cultura 
 de sucesso 
 escolar. 

 - Realizar 
 ações de 
 intervenção 
 educacional 
 junto aos 
 professores, 
 às famílias e 
 aos alunos 
 encaminhados 
 com queixas 
 escolares, 
 individualment 
 e ou em 
 grupo, de 
 acordo com a 
 demanda 
 apresentada, 
 com vistas ao 
 sucesso 
 escolar. 

 psicológico e 
 pedagógico. 
 - Contribuição 
 para diminuição 
 das queixas 
 escolares e 
 para outras 
 manifestações 
 do fracasso 
 escolar 
 Conscientizaçã 
 o do professor 
 para o olhar 
 analítico sobre 
 a produção 
 escolar do 
 aluno, acerca 
 das concepções 
 deterministas 
 de 
 desenvolviment 
 o humano e de 
 aprendizagem. 
 - Criação de 
 espaços de 
 escuta do 
 professor para 
 conhecer suas 
 concepções e 
 expectativas 
 sobre o 
 desempenho 
 escolar dos 
 alunos. 

 - Orientar professores e 
 outros profissionais para o 
 planejamento de 
 intervenções à situação 
 escolar do aluno. 

 - Promoção de adequação 
 curricular 

 - Promoção de estudos de 
 caso para alunos oriundos 
 de queixas 

 das atividades 
 escolares 

 - Análise e 
 produção de 
 relatórios 
 sobre as 
 intervenções 
 feitas 

 - Elaborar 
 documentos e 
 relatórios de 
 avaliação e 
 intervenção 
 educacional 
 na conclusão 
 de cada caso 
 indicando as 
 possibilidades 
 de atuação 
 pedagógica 

 Plano de Ação SAA 

 Até o momento estamos sem profissional para fazer esse atendimento. 

 Eixo: Formação Contínua/ Continuada 

 Ações/ 
 Demandas 

 Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais 
 envolvidos 

 Avaliação 
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 Participação nos 
 Encontros de 
 Articulação 
 Pedagógica 
 (EAP) do SEAA. 

 Participação nos 
 cursos de 
 formação 
 oferecidos pela 
 EAPE. 

 Participar dos 
 Encontros de 
 Articulação 
 Pedagógica 
 do SEAA para 
 manter a 
 articulação 
 com os 
 demais 
 colegas do 
 Serviço e para 
 aprimorament 
 o do trabalho 
 desenvolvido. 

 Acompanhar a 
 divulgação e 
 participar dos 
 cursos 
 oferecidos 
 pela EAPE 
 buscando 
 maior acesso 
 à informação. 

 Acompanhar a 
 agenda de EAP; 
 participar dos 
 EAP nos dias 
 agendados; 
 realizar as 
 atividades 
 propostas. 

 Quando 
 contemplado, 
 participar dos 
 encontros e 
 realizar as 
 atividades 
 propostas. 

 Todas as 
 sextas-feiras 
 ou conforme 
 agendamento. 

 Uma vez por 
 semana, dia 
 destinado à 
 coordenação 
 pedagógica. 

 Profissionais do 
 SEAA 
 Taguatinga. 
 Professor SAA. 

 Por meio 
 de relatório 
 de 
 atividades. 

 Através do 
 rendimento 
 do aluno 
 informado 
 pela EAPE 

 Eixo: Assessoria às Escolas atendidas pelo Polo 

 Ações/ Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profission 
 ais 
 envolvido 
 s 

 A
 v 
 a 
 l 
 i 
 a 
 ç 
 ã 
 o 

 Auxiliar as 
 escolas 
 atendidas em 
 momentos de 
 orientação às 
 famílias dos 
 alunos TFEs. 

 Quando solicitado, 
 participar das 
 reuniões de pais 
 juntamente com o 
 professor regente, 
 OE e/ou EEAA. 

 Ao longo do 
 semestre. 

 Professor 
 SAA, 
 Professor 
 regente, 
 Orientador 
 Educaciona 
 l, Pedagogo 
 e Psicóloga 
 da EEAA. 
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 Realizar  contato  direto 
 com  as  escolas 
 atendidas  pelo  polo 
 CAIC. 

 A 
 t 
 r 
 a 
 v 
 é 
 s 
 d 
 e 
 c 
 o 
 n 
 v 
 e 
 r 
 s 
 a 
 / 
 r 
 e 
 u 
 n 
 i 
 õ 
 e 
 s 
 c 
 o 
 m
 a 
 s 
 e 
 s 
 c 
 o 
 l 
 a 
 s 
 a 
 t 
 e 
 n 
 d 
 i 
 d 
 a 
 s 
 . 

 Apresentar a 
 organização e 
 objetivos da 
 Sala de Apoio 

 Orientar a 
 escola sobre a 
 lista de 
 Prioridades e 
 os critérios 
 para 
 preenchê-la 

 Reunião com as 
 EEAA, OE e/ou 
 supervisão 
 pedagógica das 
 escolas atendidas. 

 1 º bimestre. 

 Professora 
 SAA, 
 Coordenad 
 or 
 Intermediári 
 o e 
 itinerante, 
 EEAA ou 
 OE das 
 escolas 
 atendidas. 

 Informar as 
 escolas sobre 
 os alunos 
 autorizados, 
 não 
 autorizados e 
 não 
 contactados. 

 Informar a 
 escola a 
 frequência e 
 desenvolvimento 
 dos alunos nos 
 atendimentos 

 Manter e/ou 
 incluir novos 
 estudantes no 
 atendimento. 

 Manter contato 
 frequente com a 
 equipe 
 pedagógica. 

 Ao longo do 
 semestre. 

 Professor 
 SAA e 
 profissionai 
 s EEAA. 

 Enviar o 
 Parecer Final 
 às escolas de 
 cada aluno 
 encaminhado. 

 Envio de 
 documentação 
 através de 
 processo SEI. 

 Ao final do 
 semestre. 

 Professor 
 SAA. 
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 Demandas de 
 conselho de classe. 

 Acompanhar o 
 desenvolviment 
 o dos alunos, 
 receber 
 feedback do 
 professor e 
 orientar em 
 demandas que 
 surgir  em  . 

 Acompanhamento 
 e participação nos 
 conselhos de 
 classe da escola 
 polo (CAIC 
 PWJM).  Ao fim de cada 

 bimestre.  Professor 
 SAA. 

 A 
 t 
 r 
 a 
 v 
 é 
 s 
 d 
 e 
 r 
 e 
 u 
 n 
 i 
 õ 
 e 
 s 
 c 
 o 
 m
 a 
 e 
 q 

 Acompanhar novas 
 matrículas/diagnósticos 
 de TFE nas escolas 
 atendidas. 

 Manter a Lista 
 de Prioridades 
 atualizada com 
 a entrada de 
 novos alunos 
 TFE na lista do 
 IEducar da 
 escola 

 Manter contato 
 constante com as 
 EEAA das escolas 
 atendidas.  Ao longo do 

 semestre. 

 Professor 
 SAA 
 Coordenad 
 or Itinerante 
 Profissionai 
 s EEAA, 
 Orientação 
 Pedagógica 
 e/ou 
 Supervisão 
 Pedagógica 
 . 
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 u 
 i 
 p 
 e 
 p 
 e 
 d 
 a 
 g 
 ó 
 g 
 i 
 c 
 a 
 d 
 a 
 e 
 s 
 c 
 o 
 l 
 a 
 . 

 Realizar a dispensa 
 dos alunos. 

 Informar à 
 escola o aluno 
 que atingiu os 
 objetivos 
 propostos. 

 Analisar o 
 desenvolvimento 
 de cada aluno ao 
 longo do 
 semestre, 
 dispensando do 
 atendimento 
 quando 
 necessário. 

 Ao final de 
 cada semestre. 

 Professor 
 SAA e 
 profissionai 
 s EEAA e 
 coordenado 
 r itinerante. 

 Formação dos 
 professores 

 Atender 
 demandas e/ou 
 dificuldades da 
 equipe docente 
 das escolas em 
 relação ao 
 planejamento e 
 relacionamento 
 com os 
 alunos/famílias 
 TFEs. 

 Formação e 
 oficinas nas 
 coordenações 
 coletivas da escola 
 polo 

 Acompanhamento 
 das reuniões de 
 pais, quando 
 solicitado. 

 Orientações nos 
 conselhos de 
 classe da escola. 

 Ao longo do 
 semestre. 

 Professor 
 SAA 

 Eixo: Organização do trabalho pedagógico 

 Ações/ 
 Demandas 

 Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais 
 envolvidos 

 A 
 v 
 a 
 li 
 a 
 ç 
 ã 
 o 
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 Apresentação do 
 trabalho às 
 famílias. 

 Orientar e 
 conscientizar 
 da importância 
 do atendimento 
 na SAA. 

 Realizar contato 
 inicial através de 
 mensagem e/ou 
 por mediação da 
 EEAA da escola 
 do aluno 

 Esclarecer 
 dúvidas sobre ao 
 atendimento SAA 
 e demais 
 profissionais que o 
 aluno precisar 
 combinar dia e 
 horário para início 
 dos atendimentos 

 Manter contato 
 constante sobre 
 as dificuldades e 
 evoluções do 
 aluno. 

 Ao longo do 
 semestre. 

 Professor SAA e 
 Coordenador 
 Itinerante. 

 A 
 tr 
 a 
 v 
 é 
 s 
 d 
 e 
 r 
 e 
 u 
 n 
 i 
 õ 
 e 
 s 
 e 
 c 
 o 
 n 
 v 
 e 
 r 
 s 
 a 
 s 
 c 
 o 
 m 
 a 
 f 
 a 
 m 
 íl 
 i 
 a 
 . 
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 Sistematização e 
 operacionalização 
 . 

 Manter o 
 trabalho 
 organizado e 
 claro para 
 acompanhame 
 nto e 
 esclarecimento 
 de ações. 

 Sistematizar as 
 ações de 
 mediação dos 
 atendimentos. 

 Recebimento da 
 Lista de 
 Prioridades de 
 cada escola 

 Organização dos 
 grupos de 
 atendimento. 

 Planejamento das 
 atividades de 
 avaliação 
 diagnóstica dos 
 alunos. 

 Recebimento dos 
 pais, 
 esclarecimento e 
 recolhimento de 
 assinaturas no 
 Termo de 
 Compromisso. 
 (presencial). 

 Envio do termo de 
 compromisso aos 
 pais. 

 Registro das 
 atividades 
 desenvolvidas e 
 observações feitas 
 em cada 
 atendimento. 

 Preenchimento do 
 diário  de classe. 

 Ao longo do 
 semestre. 

 Professor SAA. 

 Produção dos 
 documentos de 
 registro da Sala de 
 Apoio (Termo de 
 Compromisso, 
 Termo de 
 Desistência, 
 Parecer Final). 

 Produção de 
 material para 
 mediação. 
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 Conhecer os 
 alunos. 

 Conhecer  os 
 alunos  e  suas 
 dificuldades 
 para  traçar  o 
 plano  de 
 intervenção 
 direcionada. 

 Realizar a 
 avaliação 
 diagnóstica. 
 Produção do 
 Plano Interventivo 
 do aluno 
 coletando 
 informações com 
 a professora 
 regente do aluno 
 através da Ficha 
 Perfil do Aluno. 

 No início dos 
 atendimentos. 

 Dispensar alunos.  Manter o 
 atendimento 
 com os alunos 
 que ainda 
 apresentam as 
 dificuldades 
 relatadas pela 
 escola. 

 Análise dos 
 atendimentos e 
 observações feitas 
 e produção do 
 Parecer Final do 
 Aluno. 

 Ao final do 
 semestre. 

 Professor SAA e 
 Coordenador 
 Itinerante. 

 E 
 m 
 r 
 e 
 u 
 n 
 i 
 õ 
 e 
 s 
 c 
 o 
 m 
 a 
 s 
 e 
 s 
 c 
 o 
 l 
 a 
 s 
 a 
 t 
 e 
 n 
 d 
 i 
 d 
 a 
 s 
 e 
 a 
 C 
 o 
 o 
 r 
 d 
 e 
 n 
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 a 
 ç 
 ã 
 o 
 S 
 E 
 A 
 A 
 /i 
 ti 
 n 
 e 
 r 
 a 
 n 
 t 
 e 
 . 

 Eixo: Atendimento direto aos estudantes 

 Ações/ 
 Demandas 

 Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais 
 envolvidos 

 A 
 v 
 a 
 li 
 a 
 ç 
 ã 
 o 

 Atendimento aos 
 estudantes. 

 Realizar 
 mediação 
 direta 
 buscando 
 desenvolviment 
 o das 
 habilidades 
 ainda 
 defasadas. 

 Atendimento 
 (presencial) 2 
 vezes por 
 semana. Jogos e 
 atividades lúdicas. 

 Observar, 
 incentivar e elogiar 
 os avanços do 
 aluno. 

 Registrar avanços 
 e dificuldades. 

 Ao longo do 
 semestre. 

 Professor SAA.  A 
 tr 
 a 
 v 
 é 
 s 
 d 
 a 
 s 
 a 
 n 
 o 
 t 
 a 
 ç 
 õ 
 e 
 s 
 e 
 o 
 b 
 s 
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 v 
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 õ 
 e 
 s 
 f 
 e 
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 a 
 s 
 d 
 u 
 r 
 a 
 n 
 t 
 e 
 o 
 s 
 a 
 t 
 e 
 n 
 d 
 i 
 m 
 e 
 n 
 t 
 o 
 s 
 . 

 Eixo: Ações junto às famílias 

 Ações/ 
 Demandas 

 Objetivos  Procedi  m  entos  Cronograma  Profissionais 
 envolvidos 

 A 
 v 
 al 
 ia 
 ç 
 ã 
 o 
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 Acolhimento às 
 famílias. 

 Orientar sobre 
 as dificuldades 
 do aluno e 
 como podemos 
 auxiliar. 

 Manter a 
 família 
 informada 
 sobre a 
 evolução do 
 aluno. 

 Esclarecer 
 dúvidas sobre 
 o atendimento 
 SAA e demais 
 profissionais 
 que o aluno 
 precisar. 

 Orientar 
 incentivar uma 
 rotina de 
 estudos 

 Realizar reuniões 
 (Participar de 
 reuniões 
 promovidas pela 
 escola/professor 
 regente. 

 Manter contato 
 através de 
 mensagem de 
 texto e/ou 
 WhatsApp. 

 Ao longo do 
 semestre. 

 Professor SAA e 
 Coordenador 
 Itinerante. 

 At 
 ra 
 vé 
 s 
 do 
 s 
 en 
 co 
 ntr 
 os 
 (p 
 re 
 se 
 nc 
 ial 
 /o 
 n-l 
 in 
 e). 

 12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 A  avaliação,  acompanhamento  e  elaboração  do  PP  acontecerão  no 

 decorrer  do  ano  letivo,  sendo  sempre  revisto  às  ações  contidas  no  mesmo, 

 pela  gestão  democrática  e  com  os  diferentes  segmentos  da  comunidade 

 escolar. 
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 Durante  todo  o  ano  letivo,  através  das  formações  e  reuniões  em 

 coletivas  e  em  compartilhadas,  serão  revistas  as  metas  e  as  ações  inicialmente 

 elaboradas,  podendo  haver  adaptações  de  acordo  com  as  necessidades  que 

 forem surgindo. 

 As  alterações  necessárias  serão  registradas  em  ata  escolar,  para 

 posterior avaliação das ações. 

 13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 O CAIC conta com os seguintes projetos e parcerias: 

 ●  Projeto  de  Transição  do  5º  para  o  6º  ano  são  propostas  estratégias 

 contínuas  de  acolhimento  dos  estudantes  do  5º  e  6º  ano,  com  visitas  entre  as 

 escolas e reunião com pais e/ou responsáveis por estes estudantes. 

 ●  Sala  de  Recursos  -  AEE  visa  otimizar  um  espaço  mediador  que 

 propiciem  ao  sujeito  condições  de  fazer  novas  construções  e  conexões  em 

 suas  aprendizagens,  com  a  função  de  complementar  e  suplementar  a  ação 

 pedagógica do professor/aluno. 

 ●  Orientação  Educacional  –  OE  tem  como  objetivo  auxiliar  no  processo 

 educacional,  de  maneira  ampla,  privilegiando  o  desenvolvimento  de  todos  os 

 alunos  no  que  se  refere  ao  processo  de  aprendizagem  como  um  todo,  levando 

 em  consideração  os  aspectos  escolares,  familiares  e  sociais  do  educando, 

 atuando  principalmente  no  âmbito  dos  temas  que  permeiam  esse  processo 

 quais sejam: valores, saúde, educação sexual e projeto de vida. 

 ●  Serviço  Especializado  de  Apoio  à  Aprendizagem  –  SEAA  –  tem  como 

 atribuição  principal,  investigar,  analisar  e  avaliar  as  situações  de  dificuldade  de 

 aprendizagem  ocorridas  no  contexto  escolar  denominadas  de  queixa  escolar, 

 por meio de intervenções em três níveis, escola, família e aluno. 

 ●  A  Relação  escola-comunidade  se  desenvolve  a  partir  dos 

 levantamentos  feitos  através  das  avaliações  institucionais  realizadas  com  as 

 famílias,  através  das  reuniões  de  escutas  e  questionamentos  para  serem 

 sanadas  todas  as  situações  que  estiverem  pertinentes  no  momento,  buscando 

 sempre o bom andamento da escola e as melhores resoluções possíveis. 

 ●  Função  dos  educadores  sociais/monitores  tem  como  atribuição 

 cuidar  e  zelar  dos  alunos  pelos  quais  eles  foram  direcionados  a  ficarem 
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 responsáveis  para  auxiliarem  o  professor,  tanto  em  atuação  em  sala  de  aula, 

 quanto  nas  áreas  externas  da  escola,  contribuindo  para  o  melhor 

 desenvolvimento desses alunos que tanto precisam de um apoio para avançar. 

 ●  Projeto  de  Literatura:  tem  como  objetivo  despertar  o  gosto  pela  leitura, 

 trazendo  às  famílias  a  consciência  de  uma  participação  efetiva,  diária  na  vida 

 escolar  dos  filhos  e,  consequentemente,  formar  alunos  capazes  de  interpretar 

 bem  o  que  leem  e  de  se  expressar  corretamente.  Acontece  no  ensino 

 presencial e remoto. 

 ●  Projeto  Cantata  de  Natal  :  momento  em  que  são  apresentadas  músicas 

 natalinas para os familiares. 

 ●  Projeto  de  Valorização  à  Diversidade  Cultural  :  em  consonância  com  a 

 Lei  nº  10.639/2003,  orienta  e  propõe  atividades  pedagógicas  que  valorizem  a 

 cultura afro-brasileira e africana. 

 ●  Projeto  Centro  Interescolar  Desportivo–  CID  :  Que  utiliza  o  ginásio  da 

 escola para oferecer aos alunos do CAIC e comunidade aulas de futsal. 

 ●  Projeto  Assistência  ao  pedagógico:  Professores  readaptados  dão 

 suporte à Direção da escola e coordenadores na área pedagógica. 

 ●  Projeto  Feira  Cultural:  O  Caic  Walter  José  de  Moura,  promove 

 anualmente  a  feira  cultural  com  os  trabalhos  dos  alunos  e  com  a  participação 

 de  toda  comunidade  escolar  (Direção,  professores,  coordenadores,  auxiliares 

 em Educação, alunos, pais, familiares e amigos do CAIC). 

 ●  Projeto  Festa  Junina:  O  objetivo  principal  é  oferecer  novas 

 aprendizagens  aos  alunos  e  trazer  as  famílias  para  dentro  da  escola.  A  festa 

 será  planejada  somente  com  foco  nas  manifestações  culturais  e  de  forma 

 alguma deverá esbarrar em questões religiosas. 

 ●  Projeto  Horta  uma  Alimentação  pra  lá  de  saudável  :  Sensibilizar  e 

 conscientizar  as  crianças  de  que  a  vida  depende  do  ambiente  e  o  ambiente 

 depende  de  cada  cidadão  deste  planeta.  E  principalmente  melhorar  a 

 alimentação na escola. 

 ●  Projeto  Literatura:  Esse  projeto  visa  um  trabalho  intensivo  para 

 despertar  o  gosto  pela  leitura,  aprimorando  assim  a  boa  interpretação  de  textos 

 variados. 
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 ●  Projeto  Recreio  dirigido:  toda  escola:  Visa  orientar  os  alunos  na  hora 

 do  recreio  a  fim  de  diminuir  os  incidentes  e  fazer  com  que  cada  aluno  interaja 

 com o outro. 

 ●  Plenarinha  -  Projeto  da  SEE/DF  O  projeto  visa  fortalecer  o 

 protagonismo  infantil  nas  unidades  de  ensino  públicas  do  Distrito  Federal  e  nas 

 instituições  parceiras  que  ofertam  a  educação  infantil  e  o  1º  ano  do  ensino 

 fundamental.  O  tema  da  edição  deste  ano  é  “Criança  arteira:  faço  arte,  faço 

 parte”. 

 ●  Projeto  Cozinha  Experimental  –  CAIC  MASTERCHEF:  Visa  o  gosto 

 pela  boa  alimentação  desde  pequeno  para  proporcionar  saúde  e  melhor 

 desenvolvimento na construção do saber. 
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 14. ANEXOS 

 2° ANO/ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 Período: Durante o ano le�vo de 2022 
 Público-alvo: Alunos do 2 ° ano 
 Componente Curricular: A�vidades 

 DIAGNÓSTICO 

 Habilidades Frágeis 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 ●  DH5 – Reconhecer as letras do alfabeto. 
 ●  DH3 – Iden�ficar a finalidade do gênero lista. 
 ●  DH4 – Inferir informações em textos. 
 ●  DH9- Iden�ficar sílabas de uma palavra. 

 MATEMÁTICA 
 ●  DH1  –  Iden�ficar  a  localização  ou  a  movimentação  de  pessoas  ou  objetos 

 em uma representação do espaço. 
 ●  DH3  -  Iden�ficar  dados  e  informações  apresentados  por  meio  de 

 gráficos. 
 ●  DH4-  U�lizar  conversão  entre  unidades  de  medidas  de  tempo  na 

 resolução de problemas. 
 ●  DH6- Iden�ficar composições ou decomposições de números naturais. 
 ●  DH15 – Comparar o ordenar quan�dades pela contagem. 
 ●  DH16 – Executar adição ou subtração com números naturais. 
 ●  DH12  –  Iden�ficar  dados  e  informações  apresentados  por  meio  de 

 tabelas. 

 Obje�vos de Aprendizagens 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 ●  Nomear  e  u�lizar  diferentes  �pos  de  letras;  ordem  alfabé�ca,  u�lizar  a 

 consciência  fonológica  para  relacionar  fonemas  e  grafemas;  iniciar  a 
 compreensão  e  fazer  uso  de  letras  que  têm  mais  de  um  som  e  que  certos 
 sons  podem  ser  grafados  por  mais  de  uma  letra.  Organizar  listas  de 
 diferentes  elementos,  fazer  inferências  para  perceber  informações 
 implícitas no texto lido. 

 MATEMÁTICA 
 ●  Perceber  o  próprio  corpo,  suas  dimensões  e  sua  relação  com  o  espaço 

 �sico;  localizar-se  e  orientar-se  no  espaço  próximo,  descrevendo 
 oralmente  e  de  forma  pictórica,  localizações  próximas  e  pequenos 
 deslocamentos.  Iden�ficar  diferentes  pontos  de  referências  para 
 localização  de  pessoas  e  objetos  no  espaço,  reconhecer  seu  próprio 
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 corpo  como  referencial.  Elaborar  listas,  tabelas  simples,  gráficos  de 
 barras  e  pictóricos  para  comunicar  a  informação  ob�da.  Compreender  a 
 ideia  de  grandezas  e  medidas,  iden�ficar  unidades  de  tempo:  dia, 
 semana,  mês,  bimestre,  semestre,  ano;  u�lizar  calendários  e  agendas. 
 Reconhecer  os  diferentes  empregos  do  número  e  saber  u�lizá-los  em 
 suas  diferentes  funções  sociais;  consolidar  a  compreensão  de  situações 
 básicas  que  envolvem  a  construção  da  ideia  de  número.  Elaborar 
 situações  contextualizadas  para  comparação  entre  números:  ordenação 
 crescente,  decrescente,  antecessor  e  sucessor;  compreender  e  aplicar  as 
 diferentes ideias de adição e subtração. 

 Conteúdos 
 Currículo em Movimento 

 PORTUGUÊS 
 ●  Alfabeto:  Topologia  das  letras,  �pos  de  letras,  ordem  alfabé�ca, 

 iden�ficação  de  consoantes  e  vogais.  Comparação  e  diferenciação  de 
 diversos  gêneros  textuais;  diferenças  entre  estrutura  de  poemas  (versos 
 e  estrofes)  de  textos  em  prosa.  Segmentação  oral  da  palavra  em  sílabas, 
 relação de palavras com imagens, exploração dos sons iniciais e finais. 

 MATEMÁTICA 
 ●  Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito às 

 singularidades, orientação e deslocamento do espaço vivido, registro, 
 relato e socialização de orientação e deslocamento no espaço, noções de 
 lateralidade, posicionamentos e comparações. Medidas de tempo 
 (ontem, hoje, amanhã, dia, semana, mês e ano, manhã, tarde e noite; 
 hora inteira, meia hora. Comparação entre números; adição (juntar, 
 acrescentar), Subtração (re�rar e comparar e completar quan�dades). 

 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS  CRONOGRAMA 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 A�vidades 

 ●  Escrita  do  nome.  Reconhecimento  da  ordem 
 alfabé�ca.  Relação  entre  grafema  (letras)  e  fonemas 
 (som)  na  leitura  e  escrita  de  palavras  e  textos.  Leitura, 
 interpretação,  produção  escrita/oral,  compreensão  da 
 finalidade  diversos  gêneros.  Bingo  de  letras,  bingo  de 
 sílabas,  consciência  fonológica,  iden�ficação  de 
 palavras  dentro  de  palavras,  sílabas  comuns  nas 
 palavras,  letra  inicial,  final,  quan�dade  de  letras  e 
 sílabas  das  palavras.  Sequência  didá�ca  semanal  para 
 trabalhar  com  diversos  gêneros  textuais,  tais  como: 
 conto,  fábulas,  receitas,  poesias,  músicas,  cordel, 
 biografia,  história  em  quadrinho,  texto  informa�vo, 
 no�cias,  lista,  bilhete,  panfleto,  entre  outros.  Uso  de 
 alfabeto  móvel,  bingo  das  letras,  sílabas  e  palavras. 
 Produções  de  frases  e  textos  cole�vos,  individuais, 
 reconto, reestruturação textual. 

 Durante todo o 
 ano le�vo. 

 MATEMÁTICA 

 A�vidades 

 ●  A�vidades  matemá�cas  envolvendo  contagem  com 
 material  concreto,  jogos,  montagem  de  gráficos 
 simples,  bingo  dos  números.  Escrita  dos  números, 
 relação  número/  quan�dade.  Problemas  matemá�cos 
 envolvendo  as  operações  de  adição  e  subtração. 
 U�lizar  o  quadro  numérico  para  percepção  e 

 Durante todo o 
 ano le�vo. 
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 apropriação  do  sistema  de  numeração  decimal. 
 Medidas de tempo, gráficos simples. 

 AVALIAÇÃO 

 Resultados Alcançados e 
 encaminhamentos 

 ●  No  início  do  ano  le�vo,  muitos  alunos  encontravam-se  nos  níveis 
 pré-silábicos  e  silábicos  e  uma  minoria  estava  no  nível  alfabé�co  e 
 alfabe�zado,  de  acordo  com  o  teste  da  psicogênese  e  com  dificuldades 
 para  escrever,  contar  e  desenvolver  a�vidades  que  exigissem  sua 
 capacidade  psicomotora,  noções  básicas  de  atenção,  organização 
 corporal  e  com  os  seus  pertences.  No  segundo  teste,  realizado  ao  final 
 do  1°  bimestre,  muitos  alunos  avançaram  na  aquisição  do  sistema  de 
 escrita  alfabé�ca.  Poucos  alunos  ainda  se  encontram  no  nível 
 pré-silábico  e  os  demais  avançaram  bastante.  Algumas  estratégias  têm 
 sido  eficazes  no  avanço  dos  estudantes,  tais  como:  atendimento 
 individualizado,  reforço  escolar,  reagrupamentos  intraclasses  e 
 interclasses.  São  realizadas  contações  de  histórias  semanalmente, 
 através  de  teatrinho  de  fantoches,  apresentações  ar�s�cas  feitas  pelas 
 coordenadoras  pedagógicas.  Esse  trabalho  embasa  todo  o  planejamento 
 pedagógico  da  semana.  As  crianças  estão  felizes  e  empolgadas  em 
 aprender e em par�cipar das aulas. 

 RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 
 Nome/Função/ 

 Matrícula 
 TEREZA CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA 

 COORDENADORA PEDAGÓGICA/32.794-8 

 3° ANO/ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 Período: Durante o ano le�vo de 2022 
 Público-alvo: Alunos do 3 ° ano 
 Componente Curricular: A�vidades 

 DIAGNÓSTICO 

 Habilidades Frágeis 

 Língua Portuguesa: reconhecer o gênero fábula, reconhecer o assunto de um 
 texto. 
 Matemá�ca: iden�ficar representações de figuras tridimensionais, reconhecer 
 as caracterís�cas do sistema de numeração decimal, iden�ficar dados e 
 informações apresentados por meio de gráficos, u�lizar conversão entre 
 unidades de medidas de tempo na resolução de problemas, iden�ficar números 
 naturais segundo critérios de ordem, corresponder números naturais a pontos 
 da reta numérica, iden�ficar decomposições de números naturais, corresponder 
 cédulas e/ou moedas do Sistema Monetário Brasileiro, iden�ficar a localização 
 ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do 
 espaço, executar adição ou subtração com números naturais. 
 Reconhecer alguns �pos textuais (narração, descrição, argumentação, 
 exposição) que possam aparecer no texto literário. 
 Compreender a especificidade do texto literário e lidar com seus elementos 
 esté�cos e discursivos. 
 Compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com autonomia 
 ou por outros leitores. 
 Reconhecer as partes que compõem diferentes figuras tridimensionais. 
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 Obje�vos de Aprendizagens 

 Compreender a iden�ficação de quan�dade de algarismos e da posição por eles 
 ocupadas. 
 Formular, interpretar e resolver situações-problema envolvendo análise crí�ca 
 de dados de gráficos e tabelas. 
 U�lizar as medidas convencionais de tempo, massa, capacidade e valores em 
 situações do co�diano simuladas em problemas contextualizados. 
 Compreender a iden�ficação de quan�dade de algarismos e da posição por eles 
 ocupadas. 
 Demonstrar a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para 
 u�lizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos 
 da adição e da subtração. 
 Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil, em função dos seus 
 valores em situações do co�diano. 
 Relacionar diferentes pontos de referências para localização de pessoas e 
 objetos no espaço estabelecendo relações entre eles e expressando-as através 
 de diferentes linguagens: oralidade, gesto, desenho, maquete, mapa, croqui e 
 escrita. 
 Construir e u�lizar fatos básicos da adição, da subtração e da mul�plicação para 
 o cálculo mental ou escrito. 

 Conteúdos 
 Currículo em Movimento 

 Fábulas: leitura, apreciação e análise. 
 Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes, convites, receitas, 
 instruções, dentre outros gêneros usados no co�diano, de acordo com o 
 contexto de uso, sua forma e finalidade. 
 Figuras geométricas (cubo, bloco, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 
 reconhecimento, análise de caracterís�cas e planificações. 
 Valor posicional dos números. 
 Situações-problema envolvendo análise crí�ca dos dados de gráficos e tabelas. 
 Medidas de tempo. 
 Valor posicional dos números. 
 Representação e relação de ordem de números naturais na reta numérica 
 Composição e decomposição dos números naturais, valor posicional dos 
 números. 
 Sistema Monetário Brasileiro: equivalências de um mesmo valor na u�lização de 
 diferentes cédulas e moedas. 
 Representação da localização e trajetórias por meio de mapas, desenhos e 
 plantas. 
 Resolução de situações-problema envolvendo significados da adição, subtração 
 e mul�plicação. 

 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS  Cronograma 

 A�vidades 
 São  realizadas  a�vidades  permanentes:  entendimento  do 
 calendário,  contagem  da  turma,  leitura  deleite,  roda  de 
 conversa,  formação  de  palavras  com  letras  móveis,  sons  do 
 alfabeto. 

 Durante todo 
 o ano le�vo. 
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 São  desenvolvidas  sequências  didá�cas  semanais  planejadas 
 pelo  grupo  de  docentes,  com  a�vidades  interdisciplinares 
 usando  o  letramento  em  Português  e  Matemá�ca,  afim  de 
 promover  as  aprendizagens  mediadas  pelo  pleno  domínio  da 
 leitura,  da  escrita  e  do  cálculo,  e  a  formação  de  a�tudes  e 
 valores  permi�ndo  vivências  de  diversos  letramentos, 
 habilidades e competências. 

 Durante todo 
 o ano le�vo. 

 AVALIAÇÃO 

 Resultados Alcançados e 
 encaminhamentos 

 A  avaliação  tem  sido  con�nua  e  processual,  possibilitando  ao  grupo  de 
 professores  definir  critérios  para  replanejar  as  a�vidades  e  criar  novas  situações 
 que gerem avanços nas aprendizagens. 
 Estão  em  andamento  e  execução  os  processos  de  reagrupamentos  intra  e  inter 
 classes,  reforço  e  projeto  interven�vo,  buscando  sempre  aprendizagens 
 significa�vas. Já é observado avanços em todas as classes dos terceiros anos. 

 RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 
 Nome/Função/ 

 Matrícula 
 Raquel Pereira Borges Cordeiro /coordenadora do 3° ano/35.249-7. 

 4° ANO/ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 Período: Durante o ano le�vo de 2022 
 Público-alvo: Alunos do 4 ° ano 
 Componente Curricular: A�vidades 

 DIAGNÓSTICO 
 Habilidades Frágeis  Reconhecer a finalidade de um texto. 

 Reconhecer os gêneros literários. Compreender e produzir texto. 
 Ortografia-Escrita correta. 

 Compreender os números naturais; composição e decomposição. Compreender 
 e iden�ficar as operações numa situação problema. Reconhecer o sistema 
 monetário brasileiro. Ler gráficos. 

 Obje�vos de Aprendizagens  Formar leitor; compreensão da leitura de textos de diferentes gêneros. Escrita 
 autônoma e compar�lhada; produzir vários �pos de texto. Uso correto da 
 ortografia. 
 U�lizar números naturais envolvendo diferentes significados da adição, 
 subtração, mul�plicação e divisão em situações diversificadas. Compreender e 
 u�lizar o sistema monetário brasileiro. Compreender e interpretar gráficos. 

 Conteúdos 
 Currículo em Movimento 

 Compreensão da finalidade de diversos gêneros literários. Iden�ficar e produzir 
 diferentes texto. 
 Compreensão e u�lização do uso correto da ortografia. 
 Escrita dos números, relação número/ quan�dade. Problemas matemá�cos 
 envolvendo as quatros operações de adição, subtração, mul�plicação e divisão. 
 Sistemas de medidas. Ler e interpretar gráficos. Reconhecer frações. 

 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS  Cronograma 

 A�vidades 
 A�vidades  de  reagrupamentos.  Aulas  diversificada  com  temas 
 diferentes; projeto de leitura; interven�vo; contação de estória; 

 Durante todo 
 o ano le�vo. 

 Sequência  didá�ca  para  trabalhar  com  diversos  �pos  de  texto, 
 tais  como:  conto,  fábula,  receita,  poesia,  música,  cordel, 

 Durante todo 
 o ano le�vo. 
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 biografia,  história  em  quadrinho,  texto  informa�vo,  no�cias, 
 lista, bilhete, panfleto, entre outros. Ditado ortográficos; 
 A�vidades  matemá�cas  envolvendo  as  quatros  operações;  jogo 
 com  material  concreto,  montagem  de  gráficos  simples,  bingo 
 dos  números;  tapete  mágico  matemá�co.  Dinheirinho  de  papel, 
 mercadinho. 

 Durante todo 
 o ano le�vo. 

 AVALIAÇÃO 
 Resultados Alcançados e 

 encaminhamentos 
 Com  as  estratégias  u�lizadas,  houve  avanço  no  desenvolvimento  do  educando. 
 Na  leitura  desenvolveu  a  linguagem,  ampliou  o  vocabulário,  e  na  matemá�ca 
 alcançou  as  habilidades  na  resolução  de  problemas  e  de  operações.  Seguindo 
 em  desenvolvimento.  No  conselho  de  classe  alguns  alunos  foram  encaminhados 
 para o SOE e para Equipe de Apoio Especializado. 

 RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 
 Nome/Função/ 

 Matrícula 
 Cléia Abreu de Oliveira dos Santos /coordenadora do 4° ano/201510-2 

 5° ANO/ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 Período: Durante o ano le�vo de 2022 
 Público-alvo: Alunos do 5 ° ano 
 Componente Curricular: A�vidades 

 DIAGNÓSTICO 
 Habilidades Frágeis  Língua portuguesa 

 Iden�ficar opiniões em texto informa�vo, jornalís�co e publicitário. 
 Reconhecer efeitos de sen�do decorrentes do uso do ponto de exclamação. 
 Inferir informações em textos verbais. 
 Iden�ficar relação de concordância verbal em um texto. 
 Iden�ficar opiniões em textos informa�vos, jornalís�cos e publicitários. 
 Inferir uma informação implícita em um texto de linguagem verbal. 
 Iden�ficar gênero no�cia. 
 Iden�ficar a função do uso de formas verbais no impera�vo. 
 Matemá�ca 
 U�lizar  o  perímetro  de  figura  bidimensional,  desenhadas  sobre  uma  malha 
 quadriculada, na resolução de problemas 
 U�lizar  números  naturais  envolvendo  o  significado  de  repar�ção  equita�va  da 
 operação de visão na resolução de problemas. 
 U�lizar  a  área  de  uma  figura  bidimensional,  desenhada  sobre  malha 
 quadriculada, na resolução de problemas. 
 Reconhecer  a  representação  fracionária  de  um  número  racional,  associado  a 
 ideia de parte todo, com o apoio de figura. 
 Corresponder um paralelepípedo há uma das suas planificações. 
 Reconhecer  o  horário  de  término  de  um  evento  ou  acontecimento  dado  seu 
 intervalo de duração e horário de início. 
 Iden�ficar ângulos retos. 
 Relacionar  décimos  e  centésimos  de  um  número  racional  com  a  representação 
 de valores do sistema monetário brasileiro. 
 U�lizar  números  naturais  envolvendo  o  significado  de  proporcionalidade  na 
 resolução de problemas. 
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 Obje�vos de Aprendizagens  Língua portuguesa 
 Ler com fluência e compreensão diversos dos gêneros textuais. 
 Ler  textos  em  diferentes  gêneros  para  perceber  modos  e  �pos  textuais  que 
 compõem a sua organização interna. 
 U�lizar  conhecimentos  prévios  e  buscar  pistas  textuais  intertextuais  e 
 contextuais  para  ler  nas  entrelinhas  fazendo  inferência  de  informações  implícitas 
 no texto, ampliando a compreensão. 
 Estabelecer relações entre normas sistema�zadas e uso na fala e na escrita. 
 Aplicar conhecimentos morfossintá�cos na leitura e na escrita. 
 Matemá�ca 
 Reconhecer  a  congruência  dos  ângulos  e  a  proporcionalidade  entre  os  lados 
 correspondentes  de  figuras  poligonais  em  situação  de  ampliação  e  de  redução 
 por  meio  de  desenhos  ou  figuras  em  malhas  quadriculadas  e  usando  tecnologias 
 digitais. 
 Iden�ficar  semelhanças  e  diferenças  entre  poliedros,  reconhecendo  seus 
 elementos semelhantes e diferentes arestas. 
 Calcular  o  perímetro  e  a  área  de  figuras  planas,  a  par�r  situações-problema, 
 u�lizando malha quadriculada ou material concreto. 
 Realizar operações u�lizando a compreensão de valores monetários. 
 Resolver  e  elaborar  problemas  quem  envolvam  variação  de  proporcionalidade 
 direta entre duas grandezas. 
 Compreender  a  representação  do  número  fracionário  e  decimal  em  situações 
 significa�vas e concretas. 
 Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza de tempo. 

 Conteúdos 
 Currículo em Movimento 

 Língua portuguesa 
 Textos:  verbal,  não  verbal  e  mul�modal  concre�zados  em  diversos  gêneros  em 
 diferentes suportes. 
 Comparação  e  diferenciação  de  diversos  gêneros  textuais  quanto  a  aspectos 
 composicionais e finalidade. 
 Níveis de compreensão de leitura: obje�va, inferencial e avalia�va. 
 Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual. 
 No�cias e manchetes: estudo de gênero enfocando os elementos fundamentais. 
 Carta de leitor 
 Reportagens e suplemento infan�l de grandes jornais. 
 No�cia:  escrita  de  texto  de  autoria  a  par�r  de  pesquisa  de  dados  e  organização 
 de informações. 
 Entrevista: planejamento, realização oral organização de dados e escrita. 
 Criação  de  suportes  para  publicação:  mural,  varal,  revistas,  jornais,  Placas,  faixas, 
 folhetos e cartazes. 
 Concordância  nominal  em  situações  contextuais:  Relação  de  gênero  e  número 
 necessário para o aperfeiçoamento do texto. 
 Concordância  verbal  em  situações  contextuais:  u�lização  de  sujeito  e  verbo 
 visando aperfeiçoamento do texto. 
 Marcadores  textuais:  ar�go,  preposição  e  conjunção  -  sem  nomeação,  com  foco 
 na paragrafação. 
 Pronomes  pessoais  -  uso  do  pronome  no  texto  realçando  os  seus  efeitos  na 
 coesão. 
 Verbos: presente, passado e futuro. 
 Matemá�ca 
 Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas. 
 Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre poliedros. 
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 Cálculo de perímetro e da área de figuras planas a par�r de situações-problema. 
 Figuras geométricas planas: caracterís�cas, representações e ângulos. 
 Construção de sólidos geométricos. 
 Situações-problema  envolvendo  as  quatro  operações  e  o  sistema  monetário 
 brasileiro, explorando a diversidade de procedimentos e de registros. 
 Socialização de procedimentos e de registro de medição de tempo. 
 Problemas  envolvendo  a  par�ção  de  todo  em  duas  partes  proporcionais,  tais 
 como  dividir  uma  quan�dade  em  duas  partes,  de  modo  que  uma  seja  o  dobro  da 
 outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. 
 Leitura,  escrita,  comparação  e  ordenação  de  registros  numéricos  pela 
 compreensão de caracterís�cas dos números decimais. 
 Representação  fracionária  dos  números  racionais:  reconhecimento,  significados 
 leitura e representação na reta numérica. 
 Resolução  de  situações-problema  envolvendo  decimais  com  dinheiro  e  medidas 
 com  situações  de  adição  e  subtração  explorando  a  diversidade  de 
 procedimentos e de registros 

 ESTRATÉGIAS  DIDÁTICAS  Cronograma 
 A�vidades  Estudos  dirigidos  para  capacitação  dos  professores  na  área  de 

 linguagem escrita e matemá�ca. 
 Troca  de  experiências  entre  os  docentes  para  dividir  estratégias 
 de  ensino  diferenciadas  para  a�ngir  os  demais  níveis  de 
 letramento linguís�co e matemá�co. 
 Oficinas  para  a  produção  de  jogos  matemá�cos  e  de  língua 
 portuguesa  para  enriquecimento  das  aulas  e  aprimoramento 
 das habilidades dos  estudantes. 
 Planejamento  de  aulas  semanalmente  para  trabalhar  com 
 diversos  gêneros  textuais,  tais  como:  texto  narra�vo;  texto 
 descri�vo;  texto  disserta�vo  exposi�vo;  texto  disserta�vo 
 argumenta�vo;  texto  explica�vo  injun�vo;  texto  explica�vo 
 prescri�vo. 
 Inserção  dos  alunos  em  defasagem  idade  série,  no  projeto 
 interven�vo  para  trabalhar  com  suas  fragilidades  de 
 aprendizagem. 
 Realização  do  reagrupamento  intraclasse  e  extraclasse  com 
 foco no letramento em língua portuguesa e matemá�ca 
 Reforço  individualizado  para  estudantes  com  maiores 
 necessidades de aprendizagem. 
 Aplicação  de  um  projeto  de  leitura,  para  melhor 
 desenvolvimento  da  oralidade,  pensamento  crí�co,  ampliação 
 de vocabulário. 
 A�vidades  de  língua  portuguesa  envolvendo  jogos,  peças 
 teatrais, encenação de telejornal, júri simulado. 
 A�vidades  matemá�cas  envolvendo  contagem  com  material 
 concreto,  jogos,  montagem  de  gráficos  simples,  bingo  dos 
 números, u�lização de encartes de supermercado. 
 Elaboração  de  a�vidades  mul�disciplinares  para  a  ampliação 
 dos diversos saberes associando-os aprendizagem significa�va. 

 Durante todo 
 o ano le�vo. 

 AVALIAÇÃO 
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 Resultados Alcançados e 
 encaminhamentos 

 Na  avaliação  inicial  buscamos  compreender  as  dificuldades  de  aprendizagem  dos 
 estudantes  para  situar  as  diversas  possibilidades  interven�vas,  neste  momento 
 percebemos  que  alguns  alunos  ainda  encontravam-se  em  níveis  iniciais  de 
 alfabe�zação  em  língua  portuguesa  e  matemá�ca,  necessitando  evoluir  seus 
 procedimentos  de  escrita,  oralidade,  interpretação,  conhecimento  numérico, 
 resolução  de  situações-problema  e  outras  defasagens  oriundas  da  falta  de 
 pré-requisitos  para  a  série  em  que  se  encontravam,  a  par�r  daí  começamos  a 
 desenvolver  a�vidades  mencionadas  no  item  anterior  e  aos  poucos  temos 
 alcançado  parte  dos  obje�vos  propostos  para  o  quinto  ano  do  ensino 
 fundamental. 
 Percebemos  que  este  é  um  trabalho  con�nuo  e  progressivo  o  que  demanda 
 con�nuidade  das  intervenções  u�lizadas  até  então.  Além  dos  sujeitos  professor 
 e  discente  verificamos  ainda  que  para  o  pleno  crescimento  do  estudante  é 
 necessário  o  envolvimento  da  família  do  estudante  no  acompanhamento  diário 
 de  a�vidades  designadas  pela  escola,  percebemos  ainda  o  quanto  o  lado 
 socioafe�vo  tem  afetado  a  progressão  de  alguns  educandos  para  isso  contamos 
 com  o  apoio  do  serviço  de  orientação  educacional  no  desenvolvimento  de 
 projetos  socioafe�vos,  algumas  triagens  estão  sendo  realizadas  pelo  serviço 
 especializado de apoio a aprendizagem. 
 Sen�mos  a  necessidade  de  con�nuar  as  formações  oferecidas  por  toda  a  equipe 
 pedagógica,  que  tem  contribuído  com  as  a�vidades  a  serem  desenvolvidas  em 
 sala e capacitação dos professores. 

 RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 
 Nome/Função/ 

 Matrícula 
 Daniela Ribeiro Vasconcelos /professora readaptada atuando no apoio a 
 coordenação pedagógica do 5° ano/ 300 562 - 3 
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