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“Na colheita das espigas cantam homens e 

mulheres, na riqueza dos saberes, em poemas e 

cantigas. 

Foram muitas mãos amigas para esta plantação, 

no pulsar do coração, sob a luz dos pirilampos, 

nos cantares da Educação do Campo, o Campo 

se faz canção. 

(Movimento dos Sem Terra – MST – Setor 

Educação) 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O presente Projeto Político Pedagógico constitui a identidade do Centro de 

Ensino Fundamental Tamanduá e é junto com o Inventário Histórico Social Cultural e 

Ambiental um fundamental norteador do trabalho pedagógico aqui desenvolvido, é um 

objeto em permanente construção e fruto do protagonismo de alunos, professores, 

servidores, famílias e comunidade em geral. 

A equipe gestora do Centro de Ensino Fundamental Tamanduá, juntamente 

com professores, auxiliares de educação e membros do Conselho Escolar elaboraram 

e aprovaram a atualização da Proposta Pedagógica desta Unidade de Ensino entre o 

período de fevereiro a abril de 2022. 

A seguinte PPP começou seu processo de discussão e reformulação pelos 

Profissionais da Escola no início do ano na Semana Pedagógica (embora curta) e 

continuou durante as coordenações coletivas, coordenações individuais e através de 

grupos de estudo montados dentro da escola com esse objetivo. Também foram 

realizadas reuniões com os Pais ou Responsáveis, visitas aos Territórios e realizadas 

entrevistas com a Comunidade escolar visando atualização dos dados e 

conhecimento da realidade pós pandemia dentro de nossa comunidade. 

Foram estudados os Documentos norteadores, as Diretrizes referentes a 

Escola do Campo e vários profissionais da Escola se matricularam nos Cursos da 

Eape referentes a Educação no e do Campo, o que facilitou e contribuiu para a 

construção de uma PPP condizente com a nossa realidade e com nosso Inventário 

Histórico Social Cultural. 

Os documentos publicados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF) e pelo Ministério da Educação (MEC), que estão em vigência e as 

publicações de importantes autores da área educacional foram os principais suportes 

teóricos deste trabalho. Entre essas fontes, destacamos: o Currículo em Movimento 

da Educação Básica 2ª Edição: Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais (2019), as 

Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016), as Diretrizes Pedagógicas do BIA 

(2012), a Orientação Pedagógica: Projeto Político- Pedagógico e Coordenação 

Pedagógica nas Escolas, as Diretrizes Nacionais (2002/2008), os Marcos Legais para 
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Educação do Campo/MEC, o Plano Distrital de Educação (2015/2024) em especial a 

Meta nº 08 e a Portaria 419 de 2018 SEDF que institui a Política de Educação Básica 

do Campo. 

Segundo Barbosa (2012), a Educação do Campo afirma uma determinada 

concepção de educação, não se limitando à discussão pedagógica de uma escola 

para o campo, nem de aspectos didático-metodológicos. Refere-se ao traçado de um 

novo desenho para as escolas do campo, que tenha as matrizes formadoras dos 

sujeitos como espinha dorsal, que esteja adequado às necessidades da vida no 

campo e que, fundamentalmente, seja formulado por sujeitos do campo, tendo o 

campo como referência e como matriz. 

Nossos Profissionais juntamente com toda a Comunidade escolar estão em constante 

estudo, reorganização e atualização para que nossa PPP seja a mais adequada a 

realidade de nossa Comunidade escolar. 

 

 
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal CRE: 

Coordenação Regional de Ensino do Gama 

CNPJ: 00.394.676/0001-07 
 

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar Telefone: (61) 3901-1886 

E-mail: se@se.df.gv.br 

Data da fundação: 17/06/60 
 
Utilidade Pública: Oferecer recursos para a viabilização da Educação Formal. 

Secretária de Educação: Hélvia Miridan Paranaguá Fraga 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental Tamanduá Endereço: Rodovia DF 

180 Km 27 Ponte Alta Gama/DF Telefones: 3506-1087 (orelhão) 

E-mail: ceftamandua.gama@edu.se.df.gov.br CRE: Gama 
 

Data de criação da Instituição Escolar: decreto Nº 481 de 14/01/66. Turnos de 

funcionamento: Matutino e Vespertino 

mailto:se@se.df.gv.br
mailto:ceftamandua.gama@edu.se.df.gov.br
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Modalidades de Ensino: 
 

 Educação Infantil -1º ciclo – 1º e 2º períodos 

 Educação Especial - Classe de DI 

 Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais Equipe Gestora: 

Diretor: Tarcílio Ribeiro de Negreiros – Matrícula 205.220-2 

Vice-Diretora: Carla Geórgia de Freitas Queiroz – Matrícula 24722-7 

Supervisor Administrativo: Euclides Rodrigues dos Santos–Matrícula 20.059-X 

Chefe de Secretaria: Márcia Castelo Branco Daniel– Matrícula 217.761-7 

 

 

2 - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL A ESCOLA NASCIDA 

ANTES DE BRASÍLIA 

 
A Escola Rural do Tamanduá hoje o Centro de Ensino Fundamental Tamanduá 

(CEFTAM) do Gama, iniciou suas atividades escolares no ano de 1959, de acordo 

com informações prestada pelo Museu da Educação do DF, e teve o seu 

reconhecimento oficial, pela então Fundação Educacional do DF, em 1966. Nesta 

época as turmas eram multisseriadas, onde estudavam na mesma sala estudantes de 

1ª a 4ª séries do antigo Ensino Fundamental. A escola surgiu da necessidade de 

escolarização dos filhos dos moradores e trabalhadores da Fazenda Experimental 

Tamanduá, localizada em área da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. A 

Fazenda Experimental Tamanduá tinha como finalidade produzir hortaliças para os 

moradores da futura capital do Brasil por meio da SAB (Sistema de Abastecimento de 

Brasília). Até hoje há moradores da época da fundação da escola que residem na 

comunidade. Nesse período houve grande migração de pessoas de vários locais do 

país para trabalharem na região, em especial da região do Goiás, Minas Gerais e 

estados do Nordeste. Após esse período a Fazenda Tamanduá passou a ser 

controlada pela Secretaria de Agricultura do DF, devido a mudança do sistema de 

governo, quando foi criado o GDF – Governo do Distrito Federal, com seu primeiro 

governador, Wadjô da Costa Gomide. Criando também a Secretaria de Agricultura, 

assim substituindo a SPAB (Serviço de Produção Agrícola de Brasília) e nomeando 

também o primeiro secretário de agricultura, que foi Júlio Quirino da Costa. 
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Os trabalhadores da Fazenda Tamanduá pertenciam ao quadro de funcionários 

da Fundação Zoobotânica, que produziam a engorda de boi tinham casas funcionais 

na região pertencentes ao prefeito, para ajudar no abastecimento da SAB (Sistema 

de Abastecimento de Brasília). Entre 1964 a 1968 a produção agrícola na região era 

de cana. A escola Tamanduá acolhia em grande maioria os filhos dos funcionários 

devido à proximidade da fazenda com a escola. Quem queria estudar e morava longe 

da instituição de ensino, tinham que vir a pé num percurso de 2km à 3km, porque 

nessa época não tinha transporte e os meios de locomoção eram carroça e bicicleta. 

Muitas pessoas desistiam de estudar devido as dificuldades encontradas. Diante da 

falta de estrutura não havia energia elétrica na região, os moradores eram 

beneficiados com energia através de um gerador que era ligado às 18 horas e 

desligado às 22 horas, nesse período eram realizadas as atividades que necessitavam 

de energia elétrica. 

Ao longo dos anos algumas melhorias de infraestrutura foram sendo realizadas 

devido às necessidades e reivindicações da comunidade: como a implantação da 

energia elétrica entre 1969 a 1970 e a pavimentação da rodovia que liga a região local 

até o Gama no ano de 1972, hoje a Rodovia DF 270. Com isso as pessoas foram 

tendo mais facilidades no seu dia a dia e melhorias nas condições de vida. 

Na época dessa primeira pavimentação, haviam várias fazendas com terras 

ociosas e outras de propriedade da Terracap. De acordo com o governo, os grandes 

proprietários foram indenizados, com o intuito de repassarem as terras para quem não 

tinham e queriam produzir. Em especial a Fazenda Bom Sucesso que era propriedade 

particular foi fracionada em módulos de no mínimo de 2 hectares de área para serem 

vendidos, e até hoje corre na justiça processo de legalizações dessa área. 

Devido a interesses políticos a realidade foi mudando e em 1975 a Fundação 

Zoobotânica foi substituída pela atual Embrapa, que assumiu parte da Fazenda 

Tamanduá, buscando novos caminhos de pesquisa e produção de hortaliças, 

acabando com a produção de cana. Segundo informações obtidas através das 

conversas e pesquisa em documentos da época e atuais, percebe- se que a 

comunidade não sofreu mudanças significativas nas suas atividades sociais e 

produtivas, bem como no sistema de migração. 
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Atualmente, a escola localiza-se em uma área da Embrapa – Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Hortaliças, localizada na Rodovia DF 180 Km 

61 Ponte Alta do Gama. Um ponto a se destacar é que a localização do território físico 

da escola pertence a RA do Recanto das Emas, porém a maioria da comunidade 

reside na área pertencente a RA do Gama, fazendo parte da Coordenação Regional 

de Ensino do Gama. 

 
Ata Oficial da Inauguração – 1966 
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Declaração de Reconhecimento Escola Pioneira – 2018 

 
 

 
3 – ESTRUTURA FÍSICA 

 

Em 2021 a escola passou por algumas alterações na estrutura física, em virtude 

das normas sanitária da pandemia de COVID19 e outras de fundo técnico/pedagógico 

para adequações de ambiente em relação a funcionalidade de atendimento. Abaixo 

foi editado sobre a planta baixa de 2018 
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4- CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA: 
 08 salas de aula; 

 01 sala de leitura (biblioteca); 

 01 sala de atendimento EEAA; 

 01 sala de atendimento SOE; 

 01 sala p/a direção; 

 01 sala de professores; 

 01 cantina com depósitos para alimentos; 

 02 banheiros para professores; 

 02 banheiros para estudantes; 

 01 banheiro para carreira assistência a Educação; 

 02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais; 

 01 sala de servidor com cozinha 

 01 depósito para material de limpeza 

 01 secretaria; 

 01 laboratório de informática; 

 01 copa e cozinha para os professores com sala de descanso 

 01 pátio coberto 

 01 quadra coberta 

 Área verde 

 01 Horta Escolar 
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5 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

A Escola Centro de Ensino Fundamental Tamanduá é composta por 7 

territórios. São eles: Asa Branca, Acampamento Che Guevara, Bar do Gordo, 

Cerâmica Santa Maria, Território Sindjus, Chácara Camargo e Território Suinocop. 

O território chamado Condomínio Asa Branca, que está localizado às margens 

da Rodovia BR 060, próximo ao Posto de Gasolina Asa Branca. É formado por 153 

lotes de 300 m2. Dentro das terras existe um parcelamento irregular não autorizado 

pelo condomínio. Atualmente a ocupação dos lotes está em aproximadamente 70% 

da capacidade do condomínio 

Na época da constituição do Condomínio Asa Branca o proprietário da fazenda 

da Granja Reunidas Asa Branca, separou alguns lotes para as famílias que residiam 

na fazenda, sendo assim as famílias de sobrenome Brasil e Rabelo, receberam esses 

lotes através de doação do proprietário. 

Atualmente existe a escritura pública da área total do condomínio, que está em 

fase de regularização dos parcelamentos para que cada proprietário dos lotes tenha 

a escritura das suas próprias terras. No local há diversos tipos de moradias como: 

casas próprias, alugadas e cedidas. 

Quanto aos meios de trabalho e modos de vida da comunidade foi observado 

que os moradores antigos da fazenda Granja Reunidas Asa Branca, que ainda moram 

nesta área, não conseguiram permanecer na condição de sujeito camponês devido 

ao parcelamento dos lotes, que reduziu muito a área para a produção rural. No 

condomínio existe uma grande diversidade de pessoas já aposentadas que procuram 

um lugar tranquilo para viver, tem algumas famílias que produzem pequenas hortas e 

galinheiros nos seus lotes para consumo próprio, também há alguns empresários, um 

deputado distrital e trabalhadores assalariados de fora do campo. 

As pessoas que geralmente trabalham fora do campo se utilizam de carro 

próprio no deslocamento casa/trabalho ou utilizam o transporte público da linha do 

Engenho das Lajes, que só possui três horários, não atendendo a demanda da 

comunidade. Os estudantes chegam à escola através do Transporte Escolar Rural, 

antes da implantação deste programa, os alunos iam para a escola a pé atravessando 

uma longa distância pelas terras da EMBRAPA – Hortaliças. O abastecimento de água 
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na comunidade é realizado através de um único poço artesiano, onde cada família 

tem direito ao consumo de 30 mil litros de água por mês, sem nenhum acréscimo na 

taxa de condomínio, caso o morador ultrapasse esse consumo ele paga pelo 

excedente. Por isso algumas famílias possuem cisternas para uso nas hortas, molhar 

plantas e gramados e consumo na casa. Existem relógios de saída de água na caixa 

d’água central do condomínio que controla o consumo da água das residências, que 

tem suas caixas d’água individualizadas. A água não passa por sistemas de 

tratamento, mas segundo informações do síndico do condomínio a análise de 

qualidade é considerada como uma água quase mineral. O escoamento do esgoto 

residencial é realizado através de fossas sépticas. O lixo doméstico é recolhido nas 

portas das casas três vezes por semana em um carro específico do con domínio e é 

colocado no depósito para ser recolhido pelo serviço de coleta pública. Ainda não 

existe a separação do lixo pra a reciclagem. 

Atualmente estudam aproximadamente 30 alunos do condomínio Asa Branca 

no CEF Tamanduá. 

 
Há algum tempo a comunidade escolar do CEF Tamanduá também é composta 

por acampados das lutas sociais pela reforma agrária. Atualmente na escola temos 

matriculados estudantes do Acampamento Che Guevara, localizado em área pública 

da cidade de Samambaia na Rodovia BR 060. Eles estão acampados na BR 060 a 

cinco anos aproximadamente (2017) e atualmente vivem lá 150 famílias, sem espaço 

para novas famílias, dos quais muitos de seus filhos são alunos da escola, pois uma 

das regras desse coletivo é que criança em idade escolar não pode ficar fora da 
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escola. A área em questão só tem espaço para assentar 30 famílias, de acordo com 

a legislação do Incra, onde cada unidade rural não pode ter menos de 2 hectares. 

De acordo com informações do senhor Cláudio (um dos responsáveis pelo 

acampamento) quando houver a regulação das terras, as famílias não contempladas 

irão buscar outras terras improdutivas para novos assentamentos. Atualmente os lotes 

do acampamento possuem medidas de 20mX30m distribuídos em cinco ruas bem 

organizadas. As casas são construídas de madeiras, madeirites ou lonas, e 

geralmente esses materiais são doados por terceiros. Mesmo nestas pequenas 

propriedades as famílias precisam praticar alguma atividade de agricultura ou 

pecuária. Todos os estudantes do CEF Tamanduá que moram no acampamento são 

atendidos pelo Transporte Escolar Rural. 

 

Na comunidade do CEF Tamanduá existe uma área pertencente a cidade do 

Recanto das Emas chamada Núcleo Rural Vargem da Bênção. Um grande território 

formado em torno de um ponto de referência chamado “Bar do Wellington”, mais 

conhecido como “Gordo”. 

Devido a suas belezas naturais a localidade oferece uma diversidade de 

opções de lazer, principalmente haras, que geralmente são frequentadas por pessoas 

vindas de outras localidades de fora da Ponte Alta. Esta região é composta por vários 

empreendimentos comerciais e chácaras destinadas ao lazer, onde são cuidadas por 

caseiros, que acabam morando nas propriedades em que trabalham. As dimensões 

das chácaras são variadas sendo que a menor chácara ocupa um espaço de 20.000m² 

o que mantém a área preservada de parcelamento ou fracionamento irregular do solo. 

Não existe somente caseiros nesta região. 
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O trabalho também se dá através de trabalhadores assalariados, que trabalham 

fora do campo e há moradores que são proprietários de suas terras e que praticam a 

agricultura de subsistência ou para pequenas vendas nos arredores das chácaras. 

Cultivam milho, mandioca e hortaliças sem agrotóxico, que são as mais fortes na área 

e praticam a pecuária através de pequenas criações de galinhas, porcos e bovinos. 

De acordo com informações obtidas em entrevistas na comunidade soube-se que a 

Dona Divina foi uma das primeiras professoras do CEF Tamanduá por morar nesta 

região. Na época para trabalhar na escola tinha que residir nas proximidades, para 

não depender de transporte público que era muito escasso e não atendia as 

demandas da comunidade escolar. Hoje a professora não reside mais na comunidade 

da Ponte Alta. Neste território a comunidade dá preferência por colocarem seus filhos 

para estudarem no CEF Tamanduá por questões de confiança nos profissionais da 

escola. Mesmo com a distância de suas residências e precisando do transporte 

escolar rural, não sentem necessidade de matricular seus filhos em outra instituição 

de ensino. 

 
 
 

 
A comunidade escolar do CEF Tamanduá também é formada por um território 

conhecido como Cerâmica Santa Maria. Essa comunidade começou a ocupar essa 

área quando vieram as primeiras pessoas de Luziânia – GO em busca de trabalho na 

olaria existente no local que tinha como finalidade a fabricação de cerâmicas. Todos 

que vieram para este local trouxeram suas famílias (esposas e filhos). Os 
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trabalhadores trabalhavam em média de 10 a 12 horas por dia, e não recebiam 

pagamento em dinheiro pelo serviço prestado. A forma de pagamento aos 

trabalhadores era através de mantimentos, remédios e outros gêneros comprados em 

locais especificados pelo dono da fabricação e tudo era anotado em caderneta 

Os moradores dessa área não costumam participar de atividades culturais ou 

de manifestações artísticas na comunidade da Ponte Alta, preferindo frequentar 

centros religiosos. Quanto as relações de trabalho são poucos os que trabalham em 

atividades camponesas para sobreviver ou vender o que produzem. A maioria trabalha 

em atividades fora do campo que é seu lugar de moradia 

. Algumas famílias cultivam suas hortas para o consumo próprio e outras para 

vender seus cultivos de mandioca, abóbora e quiabo, e há algumas famílias que criam 

aves para vendas. Afirmam que não fazem uso de defensores agrícolas em suas 

produções. 

As famílias afirmaram que escolheram o Tamanduá para matricular seus filhos, 

por ser a escola mais próxima da área da Cerâmica Santa Maria. No início não havia 

ônibus, as crianças e jovens andavam quilômetros a pé até chegar na escola. Com o 

passar do tempo houve a chegada dos Transporte Escolar Rural facilitando muito o 

deslocamento e a segurança dos estudantes. 

 
 
 

 

A comunidade escolar do CEF Tamanduá também é constituída por um 

território que tem como ponto de referência o Sindjus - Clube Social do Sindicato dos 
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Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF e várias chácaras familiares formadas 

a partir da desapropriação da Fazenda Bom Sucesso. Atualmente os moradores 

vivem em pequenas chácaras, porém ainda não são escrituradas em seus nomes. A 

posse das terras é uma questão que está tramitando na justiça, pois há pessoas que 

reivindicam a propriedade das antigas fazendas. Atualmente nesta região algumas 

famílias vivem da agricultura familiar, sendo o principal cultivo a produção de 

folhagens, que são comercializadas na Feira Permanente do Gama. Há também 

cultivos de milho, abóbora, mamão, tomate e verduras em geral. As famílias relatam 

que a produção de hortaliças está bastante prejudicada devido a poluição das águas 

do Rio Ponte Alta, pelo esgoto não tratado que vem da Samambaia e Recanto das 

Emas. 

Os atuais pais de alunos, na sua maioria são ex-alunos da escola. Dizem que 

é uma escola que tem amor, um bom nível de aprendizagem, disciplina, compromisso 

e gratidão pelos estudantes. Alguns afirmam ter conseguido passar em concurso 

público graças as aprendizagens adquiridas no CEF Tamanduá. 

 
 
 

 
Outro território que forma a comunidade escolar do CEF Tamanduá é uma área 

composta por três principais pontos de referência: Chácara Camargo – Chácara de 

agricultura familiar, Fazenda Leão de Judah – Turismo ecológico e agricultura e 

Frigorífico Boa Carne LTDA (Antigo Pontal Frigorífico) – Comércio atacadista de 
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produtos hortigranjeiros – legumes, verduras, raízes e tubérculos, frutas e ovos, aves 

e pequenos animais para alimentação 

Não existe atividades culturais, movimentos sociais ou ONG com atividades 

desenvolvidas especificamente por essa comunidade. Participam dos eventos 

culturais realizados na comunidade Ponte Alta. Quanto aos meios de produção neste 

território, geralmente são de agricultores familiares que cultivam hortas de milho, 

mandioca e quiabo para consumo próprio das famílias. Criam vacas, cavalos, mulas, 

bodes, ovelhas, galinhas, perus e pato. Na região também há criatório de peixe. 

As famílias desse território fazem preferência por matricular seus filhos no CEF 

Tamanduá, porque uma das primeiras pessoas da Família Camargo estudou lá e 

amou a escola. Segundo eles em entrevista realizada: “Com 6 anos deidade ela já  

aprendeu a ler, e diz que se sente feliz pelos filhos terem sido “sorteados” e estarem 

estudando na escola: “os nossos filhos voltam “limpinhos” e a escola é muito 

organizada, tem um bom ensino e o corpo docente é muito dedicado e esforçado!” Foi 

uma experiência muito rica para todos nós, ver alegria e emoção das pessoas ao falar 

do amor ao CEF Tamanduá. De ex-alunos que falam com emoção da escola e dos 

professores que o ensinaram com tanta dedicação.” 

Umas das propostas que a comunidade fez de parceria com a escola foi o 

reflorestamento da nascente do córrego que passa aos fundos da Chácara Camargo, 

estando disponível para o plantio de árvores de espécies nativas do Cerrado. 
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O território denominado Suinocop compreende os arredores da empresa 

Suinocultura Copacabana – que realiza a suinocultura com o objetivo de abate, 

revenda e distribuição comercial e sua sede está localizada na Rodovia DF 290 

Chácara 114 Ponte Alta Gama A propriedade é composta pela empresa e pelos 

alojamentos cedidos aos funcionários, que vivem com suas famílias. Com a 

convivência, tornaram-se uma grande comunidade, pois muitos trabalham lá no 

mínimo a 15 anos. Quanto ao modo de trabalho são na maioria trabalhadores 

assalariados rurais, uma vez que são funcionários da Suinocop. Geralmente os 

homens trabalham na empresa, com horário definido e as mulheres ficam em casa, 

ou trabalham em outros lugares como comércio e serviços fora do campo. 

As famílias mantem relações com agricultura através de horta familiar 

cultivando milho, feijão e mandioca em uma área específica da chácara, autorizada 

pela empresa para consumo próprio. Porém não há atividades de pecuária realizadas 

pelos moradores, uma vez que, por normas de segurança sanitária impostas a 

Empresa Suinocop não pode haver nas dependências da chácara outros animais que 

não sejam os destinados ao abate. 

Atualmente são atendidos 15 alunos desse território pela escola. A comunidade 

diz que optam por colocar seus filhos no CEFTAM pela proximidade com a escola, 

pela qualidade do ensino ministrado e porque muitos de seus parentes já estudaram 

na instituição, fazendo com que se sintam acolhidos e pertencentes a história escolar. 
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6 - IDEB DA ESCOLA 

 
De acordo com os resultados do IDEB, os Coordenadores Pedagógicos 

juntamente com a Equipe Gestora organizaram um cronograma de estudo e análise 

dos dados nas coordenações individuais e por áreas visando uma reflexão sobre 

esses dados e uma mudança metodológica com o objetivo de alcançar e qu içá superar 

os índices esperados. 

 

 

 

7- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

Em uma sociedade que prima pelo saber, temos a grande missão de transmitir 

o conhecimento universal e sistematizado proporcionando condições para o 

desenvolvimento da consciência crítica do aluno que o levará a uma transformação 

nos aspectos pessoal e social, valorizando também os saberes culturais dos sujeitos 

do campo. 

Para tanto, a escola desenvolverá seu trabalho pedagógico, alicerçado na 

proposta pedagógica vigente e no Currículo Em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal, que diz: 

“...sugere um fazer pedagógico que busque a 

construção de cidadãos/ãs comprometidos com o ato 

de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, 

pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo 
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perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo, 

de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da 

produção e consumo consciente, qualidade de vida, 

alimentação saudável, economia solidaria, 

permacultura, ativismo social, cidadania planetária, 

ética global, valorização da diversidade, entre outros.” 

(p.69). 

Tendo em vista o aprimoramento de sua função social, na especificidade de 

escola do campo, atendendo os princípios da educação do campo contidos na Portaria 

SEDF nº 419/2018. 

 
 

8 - MISSÃO DA ESCOLA 

 
Cumprir a Meta 08 do PDE garantindo o direito de uma educação NO e DO 

campo: “Garantir a Educação Básica a toda população camponesa do DF, em Escolas 

do Campo, de modo a alcançar no mínimo 12 (doze) anos de estudos, no último ano 

de vigência deste Plano, com prioridade em áreas de maior vulnerabilidade social, 

incluindo população de baixa renda, negros, indígenas e ciganos, declara dos à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e/ou a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), conforme Resolução nº 1, de 3 de 

abril de 2002 – MEC/CNE/CEB, que institui as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo.” 

 

 

8.1 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 
 

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas do Centro de Ensino 

Fundamental Tamanduá devem estar voltados ao atendimento de alunos da escola 

do campo, o Currículo em Movimento da SEEDF (Livro 1), ressalta: 

“A base fundamental de sustentação da Educação do 

Campo é que o território do campo deve ser 

compreendido para muito além de um espaço de 

produção agrícola. O campo é território de produção 
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de vida; de produção de novas relações sociais; de 

novas relações entre os seres humanos e a natureza; 

de novas relações entre o rural e o urbano.” (p.44). 

Segundo o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996), o 

ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; no pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; no respeito à liberdade e apreço à tolerância, assim baseia-se os 

princípios orientadores das práticas pedagógicas do Centro de Ensino Fundamental 

Tamanduá, baseia-se ainda na gestão democrática do ensino público; na valorização 

da experiência extraescolar, especialmente agregando às discussões os 

conhecimentos trazidos pelos alunos; e na vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais, considerando as características da comu nidade do 

campo e suas especificidades. 

O Centro de Ensino Fundamental Tamanduá fundamenta-se em práticas 

pedagógicas desenvolvidas para a concepção da aprendizagem e apropriação de 

conhecimentos articulados com a vida e a cultura do sujeito do campo, de acordo com 

as Diretrizes da Educação do Campo do Distrito Federal, que diz: 

“Tais abordagens e práticas pedagógicas devem 

apoiar- se no modo de existência desse sujeito 

camponês objetivando a superação da dicotomia 

rural/urbano e da visão preconceituosa e equivocada 

do campo como lugar de atraso, distante do 

conhecimento científico e da vida intelectual, 

considerados como presentes somente na cidade.” 

(p.13). 

Observa-se, ainda, o Art. 22º da LDB (1996), que indica a finalidade da 

educação básica: desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. Da mesma forma, para a Educação Infantil, 

atendemos ao disposto no Art. 29º da LDB, que a define como a primeira etapa da 

educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 
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Para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais), o Art. 32º da LDB nos indica que o 

ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálcu lo; a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

A opção pela Educação Integral proposta pelo Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal (2014) reafirma esses norteadores em seus 

Pressupostos Teóricos (p. 27-28), como emergente da responsabilidade dos sistemas 

de ensino, tal proposta vai ao encontro de uma sociedade democrática de direito, 

constituindo-se como uma política pública de inclusão social e de vivência da 

cidadania como parte de um conjunto articulado de ações por parte do Estado que 

preconiza a importância do desenvolvimento humano em todas suas dimensões, além 

da necessidade de se garantir direitos e oportunidades fundamentais para a 

população infantojuvenil. 

 

 

9 - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 
9.1 - Objetivo Geral: 

 
 Proporcionar aprendizagem integral dos alunos por meio de uma ação 

pedagógica direcionada para a formação do cidadão consciente de suas 

responsabilidades com o meio em que vive, respeitando a diversidade, 

a sustentabilidade e os direitos humanos. 

 
 

9.2 - Objetivos Específicos: 
 Criar mecanismos capazes de promover e elevar o empenho acadêmico 

dos estudantes; 
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 Estimular a participação de pais e de estudantes nas decisões escolares; 

 Promover a articulação de todos os segmentos da educação visando à 

melhoria do trabalho coletivo. 

 o Manter e aprimorar o espaço físico de modo a atender às 

necessidades pedagógicas, respeitando prioridades definidas pelo 

grupo e Conselho Escolar; 

 Administrar e aplicar os recursos financeiros destinados à escola na 

forma da lei; 

 Manter a comunidade esclarecida sobre os projetos implantados pela 

Secretaria de Educação; 

 o Manter a ordem e o ambiente escolar favorável à realização do ensino 

de qualidade; 

 Buscar participação dos pais e da comunidade na escola e 

consequentemente na vida escolar dos seus filhos. 

 Buscar parceiros para os projetos desenvolvidos na escola, 

considerando o contexto de escola do campo 

 Implementar a HORTAM no intuito de utilizá-la como instrumento 

pedagógico interdisciplinar e a sua produção na complementação da 

merenda escolar; 

 Buscar parcerias junto a entidades como Embrapa, Emater, Ibram, 

Administração Regional e outras para desenvolver atividades de 

reflorestamento de áreas desmatadas, revitalizar córregos e nascentes 

vizinhos à escola; 

 Ampliação do projeto de leitura já existente na Biblioteca visando 

melhorar a participação dos alunos na leitura e na escrita; 

 Manter o laboratório de informática como recurso para enriquecimento 

das atividades realizadas em sala de aula e subsidiar as atividades de 

pesquisa dos alunos; 

 Incluir no calendário escolar atividades com a participação dos 

pais/responsáveis: Festas Culturais, Semana de Inclusão, Chá Literário, 

Torneio Interclasses, Sarau Literário, Dia da Família na Escola e Feira 

de Ciências de acordo com o interesse dos professores e estudantes; 
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 Dar continuidade e ampliar o projeto de coleta e seleção do lixo reciclável 

e aproveitamento do lixo orgânico; 

 
 

10 - FUNDAMENTOS  TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

Sabendo que o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes, a SEE DF fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolvida a partir do pensamento 

pedagógico de Saviani (2005), inclui a educação no processo social e histórico de 

humanização do homem. Os homens produzem a existência e, neste ato, são também 

produzidos, humanizados. A concepção de educação e, no caso, a educação escolar 

como “mediação no seio da prática social global” (SAVIANI, 2007, p. 420), fundamenta 

essa pedagogia como uma ação transformadora e de emancipação dos sujeitos 

sociais, afirmando a politização do fazer pedagógico. 

Complementando essa proposta a Psicologia Histórico-Cultural, destaca o 

desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo 

de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências 

significativas, organizadas didaticamente pela escola Pressupostos Teóricos (p. 33). 

Assim a escola precisa entender que a aprendizagem precisa ser vista como 

um processo de interações entre estudantes, professores, linguagens e o ambiente 

como um todo. Nosso desafio é assegurar a aprendizagem a partir desses 

pressupostos em uma comunidade rural, pois a Educação do Campo abrange ainda 

o direito à educação de qualidade e o respeito às suas características que são 

peculiares. 

Há ainda preocupação em preservar o desejo de conhecer e de saber com que 

todas as crianças chegam à escola, cumprir com os princípios éticos, políticos e 

estéticos destacados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

- DCNEIs e adotar os eixos integradores do Currículo em Movimento da Educação 

Infantil, das Séries Iniciais e Finais. 



26 
 

Trabalhar de acordo com a proposta do Bloco Inicial de Alfabetização, 

buscando a melhoria da qualidade do ensino, com a consolidação de ações coletivas 

que garantam a formação do cidadão dentro do eixo integrador do BIA: 

alfabetização/letramento/ludicidade, para isso há necessidade de reflexão sobre a 

prática, de organização do trabalho coletivo, de criação de momentos de formação 

continuada, e principalmente da concretização das ações planejadas e ainda de 

sensibilização de todos os atores envolvidos no processo de ensino aprendizagem, 

para a importância da contribuição de cada um. E ainda priorizar ações voltadas para 

o cumprimento do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com 

vistas a garantir que todos os alunos estejam alfabetizados ao final do Bloco l do 2º 

ciclo. 

O currículo foi organizado a partir dos Eixos estruturantes do Currículo em 

Movimento e ainda a partir da realidade cotidiana da Escola e os conteúdos foram 

distribuídos em bimestres letivos, contemplando os conteúdos constantes no livro 

didático (PNLD 2013). Conteúdos estes que passam por revisões bimestrais de 

acordo com a sua funcionalidade. A definição de eixos, conforme San tomé (1998, p. 

125), permite uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos 

atuais e relevantes socialmente, em regra geral deixados à margem do processo 

educacional. 

Quanto à avaliação, a Secretaria de Estado de Educação do DF, em seus 

pressupostos teóricos, compreende que a avaliação formativa é a mais adequada ao 

projeto de educação pública, adota ainda o termo “Avaliação para as aprendizagens”, 

pois tem a intenção de avaliar para garantir as aprendizagens comprometendo-se com 

o processo. 

 
 

11 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A organização do tempo e espaço na escola interfere na organização do 

processo didático, no sentido de revelar a forma como o trabalho é concebido e 

realizado no ambiente escolar, conforme afirma Wallon apud Almeida (2000, p. 86): 

“Somos componentes privilegiados do meio do nosso aluno, torná-lo propício ao 

desenvolvimento é nossa responsabilidade”. 
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A escola funciona nos turnos matutino e vespertino e os alunos estão 

organizados em 15 turmas estruturadas na forma de ciclos para as aprendizagens 

sendo: 2 turmas de 1º ciclo (Educação Infantil - 1º e 2º períodos), 5 turmas de 2º ciclo 

(1º ao 5º ano), 7 turmas de 3º ciclo (6º ao 9º ano) e 1 turma de Classe Especial (DI) 

não seriada. 

A Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica, é entendida 

como promotora do desenvolvimento integral do aluno, dentro da perspectiva da 

criança protagonista na construção de seu conhecimento. A escola, como instituição 

educativa-pedagógica, revela-se como espaço privilegiado para as crianças viverem 

de diferentes modos durante a sua infância. Ao considerar as crianças como sujeitos 

de direito, cidadãs e portadoras de vez e voz, os profissionais se dispõem a colaborar 

para o desenvolvimento de potencialidades e autonomia para vida. 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 

Infantil, as práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e 

as atividades lúdicas. Assim sendo, os eixos integradores do Currículo da Educação 

Infantil são “Educar e Cuidar, Brincar e Interagir”. Diante dessa concepção, 

percebemos as crianças como sujeitos de direitos, possibilidades e necessidades. 

Trabalhar com o lúdico na Educação Infantil é extremamente importante para 

que as crianças se encontrem no espaço escolar, já que brincar além de uma atividade 

inerente à criança é uma das formas mais eficazes para que a aprendizagem aconteça 

de forma prazerosa, sendo um meio privilegiado para que o estudante possa refletir, 

ordenar, desorganizar, organizar, construir e reconstruir o mundo que o cerca. 

A Escola considera como ação pedagógica na Educação Infantil a ampliação 

do repertório cultural das crian ças, privilegiando eixos que articulem conhecimentos 

de diferentes áreas. Assim sendo, os eixos transversais contemplados no Currículo 

da Educação Infantil do Distrito Federal possibilitam uma melhor organização dos 

conteúdos e do trabalho pedagógico permitindo a integração, contextualização e 

interdisciplinaridade. Os eixos transversais são: Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade. A transversalidade desses temas torna o Currículo mais reflexivo e 

participativo. As aprendizagens ganham sentido para as crianças quando há 

envolvimento afetivo e cognitivo. Com a construção e consolidação da Base Nacional 
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Curricular Comum (BNCC) novas perspectivas sobre os processos ensino- 

aprendizagem foram adquirindo espaços nas discussões dando novos rumos à 

educação brasileira. Nesse processo, a Educação Infantil foi repensada e suas bases 

passaram por reestruturações. Atenta a estas mudanças a SEEDF estabeleceu 

diálogos entre seu Currículo em Movimen to e a BNCC contemplando em sua 2ª edição 

as fundamentações estruturantes da BNCC. Pautada nessas bases, a Educação 

Infantil através dos Campos de Experiência – O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – vêm garantir às crianças 

os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos pela 38 BNCC, 

sendo eles o de Participar, Expressar, Conhecer-se, Conviver, Brincar e Explorar. 

Para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais), o Art. 32º da LDB nos indica que o 

ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

No Ensino Fundamental, as Competências Gerais estão presentes em 

unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a serem trabalhadas 

dentro de cada área do conhecimento e componentes curriculares específicos. 

Diferente da Educação Infantil, a proposta da BNCC Ensino Fundamental − Anos 

Iniciais é a progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as 

experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. 

Segundo o documento da BNCC: Tal articulação precisa prever tanto a 

progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos 

alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e 

formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar 

conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. (BNCC). Portanto, 

ao compreender as mudanças no processo de desenvolvimento da criança − como a 
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maior autonomia nos movimentos e a afirmação de sua identidade − a BNCC Ensino  

Fundamental − Anos Iniciais propõe o estímulo ao pensamento lógico, criativo e 

crítico, bem como sua capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua 

compreensão do mundo. Ou seja: 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do 

conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela 

ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das 

crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda 

precisam aprender. (BNCC) 

A organização estrutural da BNCC no Ensino Fundamental como um todo se 

dá por áreas do conhecimento, tal organização busca favorecer a comunicação entre 

os conhecimentos e aprendizagens das inúmeras disciplinas, agora chamadas de 

componentes curriculares. 

As áreas do conhecimento previstas pela BNCC são: 1) Linguagens, 2) 

Matemática, 3) Ciências da Natureza e 4) Ciências Humanas, sendo que cada uma 

delas têm competências específicas de área – reflexo das dez competências gerais 

da BNCC – que devem ser promovidas ao longo de todo o Ensino Fundamental. 

De acordo com a BNCC, “as competências específicas possibilitam a 

articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes 

curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino Fundamental – Anos Finais e a continuidade 

das experiências dos alunos, considerando suas especificidades.” 

Portanto, para além das competências, cada uma dessas áreas tem papel 

fundamental na formação integral dos alunos do Ensino Fundamental. Isso aparece 

nos textos de apresentação das áreas na BNCC. Além de mostrar tal papel, o 

documento dá destaque às particularidades do segmento, levando em consideração 

as especificidades e as demandas pedagógicas de cada etapa educacional. 

Com o intuito de garantir o desenvolvimento das competências específicas de 

área, cada componente curricular possui – conforme indicado no texto da BNCC – um 

conjunto de habilidades que estão relacionadas aos objetos de conhecimento 

(conteúdos, conceitos e processos) e que se organizam em unidades temáti cas. 
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Outro aspecto que muda com a BNCC Ensino Fundamental − Anos iniciais é a  

alfabetização. A partir da implementação da Base, toda criança deverá estar 

plenamente alfabetizada até o fim do 2º ano. Antes, esse prazo era até o terceiro ano 

– de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

Portanto, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. 

A organização curricular do Ensino Fundamental Anos Finais está baseada no 

Documento Organização Curricular 2022 Ensino Fundamental 3º Cicl o - Anos Finais 

da SEEDF. De acordo com esse documento “A equipe pedagógica deve priorizar o 

trabalho pedagógico que reflita a comunicação entre os objetivos de aprendizagem 

nas diferentes áreas, ampliando o tempo e espaço destinado à consolidação e 

recuperação dos saberes em seus planejamentos. A intenção é transversalizar os 

conteúdos de Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte e Educação 

Física), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas (História e Geografia) 

nas atividades que explorem a leitura, escrita e raciocínio lógico, na perspectiva dos 

letramentos. Os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais/Anos Finais associados às características de uma 

organização em Ciclos para as Aprendizagens viabilizam a ampliação de tempos e 

espaços para a implementação de intervenções pedagógicas que visem à 

recomposição das aprendizagens. Ao propor a reorganização dos objetivos, na 

perspectiva do Contínuo Curricular 2020/2021/2022, pretende-se fortalecer a prática 

pedagógica dos professores da Rede quanto às adaptações necessárias no 

planejamento de ensino com vistas a minimizar os impactos da pandemia no 

desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos nossos estudantes.” 

A turma de Educação Especial – Classe Especial segue as Diretrizes 

Específicas para tal modalidade. 

Em consonância com as diretrizes do Currículo em Movimento tem-se que os 

parâmetros para inserção dos eixos transversais que versam sobre os seguintes 

aspectos : Cidadania e educação em e para os direitos humanos; Educação para a 

sustentabilidade; Educação para a diversidade; Educação para a escola do e no 

campo, Implementação da Cultura da Paz e que são trabalhados diariamente em sala 

de aula dentro do que é preconizado e planejado nas coordenações individuais: 
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12 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

As turmas de Ensino Fundamental Anos Finais funcionam no turno matutino de 

07h30min às 12h30min e as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos 

Iniciais funcionam no turno vespertino de 12h30min as 17h30min horas e a escola 

atende atualmente 322 (trezentos e vinte e dois) alunos. 

O planejamento se constitui como uma ferramenta fundamental na efetivação 

do trabalho e a coordenação pedagógica é um espaço valioso para que ele se efetive. 

É necessário compreender a importância do planejamento como uma forma efetiva 

de acompanhamento e reflexão da práxis pedagógica. 

No turno matutino os professores realizam a coordenação pedagógica da 

educação infantil e dos anos iniciais, tanto a coletiva quanto a individual (por ano). 

A coordenação pedagógica dos anos finais ocorre no turno vespertino, esse 

espaço tem por objetivo promover oportunidades de reflexão sobre questões 

pedagógicas e estratégias a serem adotadas em sala de aula. Por apresentar em seu 

quadro apenas um professor por área, o planejamento semanal acontece de forma 

individualizada, porém mensalmente o grupo de docentes e a equipe gestora reúnem- 

se para trocar experiências, avaliar o processo ensino-aprendizagem... 

O intervalo/recreio; previsto na matriz curricular das escolas do DF, defendido 

no parecer do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Básica, Parecer 

CEB 02/2003; acontece todos os dias da semana, no horário de 09h45min às 

10h00min no turno matutino, e no turno vespertino na Educação Infantil e turmas de 

primeiro ano de 15h00min às 15h15min, as turmas de segundo, terceiro, quarto e 

quinto ano de 15h20min às 15h35. 

Atualmente, o quadro de servidores, em 2022, está composto por 52 

trabalhadores, sob a direção do Professor Tarcilio Negreiros e vice-direção da 

Professora Carla Georgia. Tem-se observado a redução significativa dos servidores 

da carreira assistência à educação ao logo dos anos e um aumento dos servidores 

readaptados. No momento os serviços de limpeza, vigilância e cocção da merenda 

são terceirizados com 13 trabalhadores atuantes. 

Quadro 01 
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Recursos humanos do 

Centro de Ensino 

Fundamental Tamanduá 

(2022) 

Recursos humanos do 

Centro de Ensino 

Fundamental Tamanduá 

(2022) 

Recursos humanos do 

Centro de Ensino 

Fundamental Tamanduá 

(2022) 

CARREIRA MAGISTÉRIO E 

ESPECIALISTAS 

 
CARREIRA ASSISTÊNCIA 

 
SERVIÇO TERCEIRIZADO 

 07 professores 

regentes 

de Educação 
Infantil e Anos 

Iniciais/EF, todos 

com 40 horas; 

 09 professores 

regentes de Anos 

Finais/EF, sendo 07 

de 40 horas e 02 de 

20 horas; 

 6 professores 
readaptados 

 01 Orientador 

educacional (em 

restrição); 

 01 pedagogas na 

Equipe de Apoio à 

Aprendizagem; 

 02 coordenadores 
pedagógicos; 

 01 Vice-Diretora; 

 01 Diretor. 

 01 Chefe de 

Secretaria; 

 01 Supervisor 
administrativo; 

 07 trabalhadores – 

Conservação e 

Limpeza; 

 04 trabalhadores  – 

vigilância; 

 02 trabalhadores – 

copa e cozinha; 

 1 ESV –  Educador 

Social Voluntário 

 
 

A escola atende as seguintes modalidades de ensino: 
 

 Educação Infantil – 1o Ciclo 

o 01 turma 1º período– 10 alunos 

o 01 turma 2º período– 19 alunos 

 Ensino Fundamental de 09 anos – Anos Iniciais – 2o Ciclo 

o 1º ano – BIA – 02 turmas – 30 alunos 

o 2º ano – BIA – 01 turma – 25 alunos 

o 3º ano – BIA – 01 turma – 24 alunos 

o 4º ano – 2o Bloco – 01 turma – 17 alunos 

o 5º ano – 2o Bloco – 01 turma – 26 alunos 

 Classe Especial (DI) – Não Seriada – 01 turma – 02 alunos 

 Ensino Fundamental de 09 anos – Anos Finais – 3o Ciclo: 

o 6º ano – 1o Bloco – 01 turma – 32 alunos 
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o 7º ano – 1o Bloco – 02 turmas – 48 alunos 

o 8º ano – 2o Bloco – 02 turmas – 40 alunos 

o 9º ano – 2o Bloco – 01 turma – 39 alunos 

O CEF Tamanduá está organizado em ciclos e blocos na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental de 9 anos e desenvolve ações que visam promover aos 

alunos do 5º ano atividades de adaptação para o 6º ano afim de garantir avanços na 

aprendizagem, também promove a participação dos alunos do 9o ano em projetos de 

transição para a 1a série do Ensino Médio. 

A parceria que se espera que ocorra entre a escola e a comunidade pode ser 

considerado o elo principal para o sucesso dos educandos nos dias atuais, sendo 

esse um direito garantido na LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente, cabendo 

aos gestores e professores o dever de buscar inserir os responsáveis nas decisões 

da escola. 

Cabe à escola proporcionar meios que resulte na participação da família no 

ambiente escolar, por meio de projetos, reuniões, conselho escolar sempre buscando 

o diálogo entre a instituição e a família, ressaltando qual é o papel de cada: a escola 

ensina e a família educa, tendo como objetivo comum à formação do indivíduo: 

“A escola, entretanto, tem uma especificidade – a 

obrigação de ensinar (bem) conteúdo específicos de 

áreas do saber, escolhidos como sendo fundamentais 

para a instrução de novas gerações. O problema de 

as crianças aprenderem f ração é da escola.” 

(Szymanzki, 2007: p. 99). 

 

 
“As famílias têm de dar acolhimento a seus f ilhos: um 

ambiente estável, provedor, amoroso.” (Szymanzki,  

2007: p. 99). 

Levando em consideração a função de cada um na formação de cidadãos que 

queremos para o futuro, o CEF TAM realizou junto à comunidade escolar uma 

pesquisa que possibilitou acompanhar e aprimorar o conhecimento do perfil que a 

escola atende. 

Observou-se que as famílias reservam tempo para conversar sobre a escola 

com os seus filhos e possuem interesse em participar de atividades propostas e/ou 
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oferecidas na escola. Esses dados retratam que a comunidade em sua maioria 

acredita que as famílias devem manter uma parceria com a escola para uma 

aprendizagem efetiva de seus filhos. 

Título da pergunta: Você acredita que a aprendizagem do seu f ilho depende da parceria entre a 

família e a escola? 

 

 
Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/2019. Nº de respostas: 138 

 
 
 

Somente com a participação da família/escola é possível construir uma 

proposta pedagógica útil, capaz de atender às necessidades dos alunos, que 

enfrentam as dificuldades de aprendizagem, a falta de interesse, a indisciplina, o uso 

de drogas e demais problemas que já existiam ou aparecem recentemente no 

ambiente escolar e na sociedade no geral. 

Não há como a escola/família ignorar as ocorrências do dia-a-dia, cabe o 

diálogo, o debate e ações em conjunto a fim de resguardar aos educandos, 

especialmente, dialogando com demais setores (Saúde, segurança, conselho tutelar). 

Toda a comunidade deve participar da elaboração da proposta pedagógica, 

conhecer os projetos que se deseja implantar ou complementar os já existentes. 

Qualquer proposta que se pretenda na escola, tem que levar em conta a proposta 

pedagógica, as prioridades e o desejo de toda a comunidade escolar. 

Coordenação Pedagógica– atua com o serviço de apoio à Direção da escola, é 

responsável pela coordenação, organização e execução do trabalho pedagógico, 

auxiliando o corpo docente para o desenvolvimento do projeto educativo. Para o ano 

de 2022 conta-se como número de 02 coordenadores de acordo com a Portaria 

vigente. 
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Para a Educação do Campo, o Currículo da Educação Básica propõe que as 

escolas considerem o seguinte caminho: 

“Realizar um conjunto de inventários sobre a realidade 

atual, com o objetivo de identificar as fontes 

educativas do meio. Como a vida não é a mesma em 

todo lugar, os inventários precisam ser elaborados por 

cada escola, convertendo-a, assim, “em uma pequena 

instituição que pesquisa e produz conhecimento de 

caráter etnográfico sobre seu entorno, sua realidade 

atual, apropriando-se, portanto, de sua materialidade, 

da vida, da prática social” (FREITAS, 2010). 

O inventário deve identificar as lutas sociais e as principais contradições 

vivenciadas na vida local, nacional e mundial; as formas de organização e de gestão 

dentro e fora da escola em nível local, nacional e mundial; as fontes educativas 

disponíveis na vida local, no meio, de caráter natural, histórico, social e cultural, 

incluindo a identificação das variadas agências educativas existentes no meio social 

local; as formas de trabalho socialmente úteis. 

 
 

13 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
SOE está vinculado às questões pedagógicas e ao compromisso ético de 

contribuir na construção de uma escola democrática, reflexiva e cidadã (Balestro, 

2005). Essa prática exige competências em organização para que o processo 

educacional flua de forma clara, transparente e comprometida, considerando a 

realidade escolar, a modalidade e as etapas de ensino nas quais o/ a Orientador/ a 

Educacional atua. Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo 

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, 

integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao 

desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, 

criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 



36 
 

“(...) o trabalho do Orientador é continuo, dinâmico e 

permanente.”. 

(Porto, 2009:75, apud Grinspun, 1998). 

 

As principais ações do OE são: organizar e sistematizar o trabalho a ser 

realizado na instituição educacional; conhecer a clientela e identificar a demanda 

escolar a ser acompanhada; integrar suas ações às do professor, como colaboração 

no processo de aprendizagem e no desenvolvimento do educando; contribuir para o 

desenvolvimento integral do educando, ampliando suas possibilidades de interagir no 

meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo; participar ativamente 

do processo de integração família / escola / comunidade, realizando ações que 

favoreçam o envolvimento dos pais no processo educativo; integrar ações do OE com 

os outros profissionais da instituição educacional e instituições especializadas. 

 
 

14 – EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 

“A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, no contexto de Educação 

para a Diversidade, constitui-se em apoio técnico-pedagógico especializado com o 

objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de todos os alunos, com e 

sem necessidades educacionais especiais, por meio de atuação conjunta de 

professores com formação em pedagogia e com licenciatura em psicologia ou 

psicólogo, em um trabalho interdisciplinar”. (Regimento Escolar das Instituições da 

Rede Pública do DF). 

A portaria nº 395/2018, em seu artigo nº 75, define: “As UEs, UEEs, UNEs que 

atendem, exclusivamente, à Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

 Sensibilizar a comunidade escolar em conviver harmoniosamente sobre a 
perspectiva da Cultura de Paz; 

 Contribuir com os profissionais em relação ao acolhimento e acompanhamento 
aos estudantes; 

 Colaborar para o fortalecimento do vínculo entre professores e comunidade 
escolar; 

 Colaborar para o fortalecimento dos vínculos entre a OE e a comunidade escolar; 

 Promover em parceria com as Redes de Proteção, atividades interventivas 
relacionadas a temas transversais; 

 Organizar e sistematizar o trabalho realizado pela Orientação Educacional na 

Unidade Escolar. 

METAS: 
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a partir de 351 (trezentos e cinquenta e um) estudantes matriculados no turno diurno 

farão jus a um pedagogo” extinguindo assim a possibilidade da maioria das Escolas 

do Campo de contarem com pedagogo para o acompanhamento dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

 
 

15- VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

 
Os princípios epistemológicos, orientadores do currículo integrado, que 

sustentam as práticas educativas no CEF TAMANDUÁ são baseadas no Currículo em 

Movimento. 

O processo de ensinar-aprender, baseado no diálogo pedagógico, investigação 

e criatividade, propicia a construção, a consolidação e o aprofundamento gradual dos 

conhecimentos, viabilizando o prosseguimento dos estudos nos diferentes níveis. A 

ação pedagógica deve enfatizar procedimentos capazes de favorecer a compreensão 

e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se baseiam os 

processos produtivos da sociedade atual. A vivência do processo educativo tem como 

objetivo propiciar ao cidadão, condições de responder positivamente às grandes 

necessidades contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a empreender. 

Nossos Profissionais terão capacitação através dos programas de formação 

continuada da EAPE ou por cursos conveniados e reconhecidos pela SEEDF e 

também estudos que visem a reflexão e mudanças de posturas metodológicas sendo 

realizados no espaço da coordenação pedagógica visando: 

 Relação teoria x prática; 

 Interdisciplinaridade e contextualização; 

 Flexibilização; 

 Trabalho em Rede; 

 Planejamento; 

 Reflexão; 

 Integridade/ética; 
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 Contextualização; 

 Compartilhamento; 

 Flexibilização; 

 Embasamento teórico 

 Intervenções 

 
 
 

16 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 
A avaliação na escola constitui-se em algo de grande valor, isto porque por 

meio dela se define as diretrizes que nortearão não somente a aprovação dos alunos, 

mas também o desenvolvimento de procedimentos metodológicos dos professores, 

portanto sua discussão faz-se necessária. 

As avaliações em larga escala e/ou de rede podem ser utilizadas com 

referencial para a melhoria da qualidade de ensino ofertada aos alunos, entre elas 

pode-se citar: Prova Brasil que é aplicada a cada dois anos para as turmas de 5º e 9º 

anos, a Prova da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) e a Prova Diagnóstica 

das Escolas Públicas do DF aplicada em 2020 para as turmas de 2º, 4º, 6º e 8º anos 

do Ensino Fundamental. 

No Centro de Ensino Fundamental Tamanduá há um consenso, por parte do 

grupo, para uma postura a partir da Avaliação Formativa, 

“a que promove a aprendizagem do aluno e do 

professor e o desenvolvimento da escola” (VILLAS  

BOAS, 2004, p. 30) 

“É marcada pela lógica da inclusão do diálogo, da 

construção da autonomia, da mediação, da 

participação, da construção da responsabilidade com 

o coletivo” (FERNANDES e FREITAS, apud 

BEAUCHAMP ET al (org.), 2007, p 30). 

Uma avaliação formativa informa os dois principais atores do processo. O 

professor, que será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico, poderá 

regular sua ação a partir disso. O aluno, que não somente saberá onde anda, mas 
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poderá tomar consciência das dificuldades que encontra e tornar-se-á capaz, na 

melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus erros. (HADJI, 2001) 

Diversos instrumentos e procedimentos são utilizados na escola como 

estratégias de avaliação, entre os quais citamos: observações, relatórios, Conselho 

de Classe, reuniões de pais, provas, testes.... Fizeram-se necessárias discussões 

com vistas à adequação dessas práticas às Diretrizes de Avaliação da SEEDF (2014) 

e um estudo desse documento e de outros materiais que abordam a temática da 

avaliação foi realizado e os instrumentos definidos, conforme item que se segue. 

 
 

16.1 - Instrumentos de avaliação 

 
Os instrumentos de avaliação utilizados pela escola definidos coletivamente e 

em consonância com os documentos orientadores são: 

Educação Infantil: Será observada e registrada a evolução e o progresso 

das crianças nos diversos contextos e momentos, a criança e a família estarão 

inseridas no processo por meio de preenchimento de fichas, dinâmicas e 

conversas devidamente registradas e agrupadas em portfólios e exposições 

das crianças. A autoavaliação também será orientada e utilizada para compor 

os instrumentos. Os conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de 

analisar necessidades, intervenções, avanços, e intervenções pedagógicas 

utilizadas. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir 

e /ou modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de 

campo e/ou relatórios semestrais. 

 

 
Bloco Inicial de Alfabetização: Farão parte dos instrumentos de avaliação do BIA 

os testes de psicogênese da Língua Escrita, realizado no início do ano letivo, 

ao início de cada bimestre ou quando surgir necessidade, tais resultados serão 

registrados nos cadernos individuais dos professores e os dados gerais 

computados e organizados em arquivo pela coordenação pedagógica. A 

observação diária da evolução e do progresso das crianças nos diversos 



40 
 

contextos e momentos será observada e registrada em cadernos individuais 

dos professores. 

Durante o bimestre algumas atividades serão selecionadas para compor 

o portfólio da turma, com observações realizadas pelo professor, relatando o 

desenvolvimento do aluno para realização das mesmas. 

A criança e a família estarão inseridas no processo por meio de 

preenchimento de fichas, dinâmicas e conversas devidamente registradas e 

agrupadas. 

A autoavaliação também será orientada e utilizada para compor os 

instrumentos. Os conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de 

analisar necessidades, avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas. 

Provas e/ou testes serão aplicados com data previamente informada à 

família e aos estudantes. Os conteúdos abordados serão selecionados a partir 

da grade curricular do bimestre em questão e de sua relevância. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir 

e /ou modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de 

campo e/ou relatórios bimestrais. Cabe ressaltar que esses instrumentos 

analisados e discutidos servirão de fonte para formação de grupos para 

organização dos Reagrupamentos bem como 

Projetos Interventivos orientados pela Diretriz do Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

As atividades trabalhadas no reagrupamento são elaboradas em 

conjunto por todos os envolvidos no processo. O envolvimento coletivo é 

fundamental como suporte técnico e pedagógico ao desenvolvimento do 

projeto, unindo diversos setores da escola. 

o Reagrupamento intraclasse: Atividade realizada no interior da 

classe. Semanalmente, o professor estará desenvolvendo 

atividades independentes, autodirigidas. As atividades são 

definidas pelo professor de acordo com os objetivos e habilidades 

a serem trabalhadas de forma diversificada. 
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o Reagrupamento interclasse: Atividades para atendimento aos 

alunos da mesma etapa ou entre as diferentes etapas, 

proporcionando o intercâmbio entre eles. Cada professor recebe 

em sua sala de aula, alunos de níveis afins, possibilitando fazer 

intervenções eficazes para atingir especificamente as fragilidades 

e potencialidades de cada educando. 

 

 
Ensino Fundamental 4º e 5º ano: A observação diária da evolução e do 

progresso das crianças nos diversos contextos e momentos será observada e 

registrada também no 4º e 5º ano. 

Produções de textos serão realizadas para compor o portfólio/pasta do 

aluno, que servirá de diagnóstico para planejamento de estratégias e intervenções 

pedagógicas ao longo do ano. 

Provas e/ou testes serão aplicados com data previamente informada à 

família e aos estudantes. Os conteúdos abordados serão selecionados a partir da 

grade curricular do bimestre em questão e de sua relevância. 

A criança e a família estarão inseridas no processo de avaliação por meio 

de preenchimento de fichas, dinâmicas e conversas devidamente registradas e 

agrupadas. 

A autoavaliação também será orientada e utilizada para compor os 

instrumentos. Os conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de analisar 

necessidades, avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir 

e/ou modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de 

campo e/ou relatórios bimestrais. 

 

 
Ensino Fundamental Anos finais: A prática avaliativa no Centro de Ensino 

Fundamental Tamanduá é desenvolvida de acordo com as Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEEDF. O valor total da pontuação bimestral é de 10 pontos, os 

mesmos são distribuídos de acordo com as diretrizes de avaliação da SEDF. Essa 

distribuição de pontos nas avaliações tem que ser transparentes e relatadas aos 
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estudantes com antecedência e aos responsáveis, quando os mesmos assim 

solicitarem. Sabe-se, no entanto que o processo de avaliação não é e nem pode 

ser fixo e, assim, quando for necessário o corpo docente pode/deve modifica-lo, 

para alinhar ao conteúdo aplicado. 

Com os resultados das avaliações é realizado o Pré Conselho, com a 

presença de todos os professores da turma, a Supervisora Pedagógica, um 

Coordenador Pedagógico e a Orientadora Educacional, para análise prévia da 

situação de cada aluno nos aspectos cognitivos e formativos. O Conselho de 

Classe, que é realizado de forma participativa, conta com a presença de todos que 

estavam no pré-conselho e do aluno representante de turma, com o objetivo de 

consolidar a parte formativa do aluno: disciplina, pontualidade, assiduidade e 

participação nas atividades propostas durante o bimestre. 

Após a realização de todos os Conselhos de Classe os pais são convocados 

em dias e horários pré-determinados para que tenham conhecimento dos 

resultados obtidos pelos alunos durante o bimestre. A reunião de pais é feita em 

um espaço amplo onde se alojam todos os professores da série ou ano em 

questão, para que os pais tenham a oportunidade de conversar com todos os 

professores de seu filho (a) e tenham acesso ao registro das ocorrências de ordem 

disciplinar. O Conselho Permanente é uma intervenção pedagógica e disciplinar 

que tem o objetivo de buscar soluções para as dificuldades individuais dos alunos. 

Este conselho conta com a participação do aluno em questão, dos pais ou 

responsáveis legais, dos professores, da supervisora pedagógica e da orientadora 

educacional. Ocorre em qualquer momento do bimestre em que a Equipe 

Pedagógica ou os pais e/ou responsáveis percebem a necessidade. 

Aos alunos que apresentarem menor rendimento nos procedimentos de 

avaliação será aplicada a recuperação contínua. O regime de dependência 

também é oferecido aos alunos do Bloco 2 (8º ano), quando seu aproveitamento 

no Bloco 1 for insatisfatório em até dois componentes curriculares, e desde que 

tenha concluído todo o processo de avaliação da aprendizagem. Aos alunos com 

necessidades especiais inclusos em turmas regulares é feita a adequação 

curricular que se aplica às atividades cotidianas e aos instrumentos de avaliação. 
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Aos alunos com diagnóstico de TDAH e DPAC existe a possibilidade de realizar as 

avaliações na sala do SOE com adequação de temporalidade. 

Nas disciplinas de atividades práticas (PDs, Educação Física, Arte), poderão 

ser utilizados outros instrumentos de avaliação. 

Essa gama de ferramentas fornecerá informações necessárias para 

planejar, interferir e mudar o que for necessário para sanar as dificuldades 

encontradas. 

 

 
Conselho de Classe: O conselho de classe deve ser espaço de discussão e 

avaliação do aproveitamento dos alunos e da turma, no Distrito Federal a Lei nº 

4751/2012, reserva ao conselho de classe o status de colegiado. O artigo 35 desta 

legislação diz: 

Art. 35. O Conselho de Classe é órgão colegiado 

integrante da gestão democrática e se destina a 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos 

de classe quantas forem às turmas existentes na 

escola. 

§ 1º O Conselho de Classe será composto por: 

 
 todos os docentes de cada turma e 

representante da equipe gestora, na condição de 

conselheiros natos; 

 representante dos especialistas em educação; 

 representante da carreira Assistência à 

Educação; IV – representantes dos pais ou 

responsáveis; 

 representante dos alunos a partir do 6º ano ou 

primeiro segmento da educação de jovens e 

adultos, escolhidos por seus pares, garantida a 

representatividade dos alunos de cada uma das 

turmas; 

 representantes    dos    serviços    de    apoio 

especializado, em caso de turmas inclusivas. 

 
§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, 

uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a 
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qualquer tempo, por solicitação do diretor da unidade 

escolar ou de um terço dos membros desse colegiado. 

§ 3º Cada unidade escolar elaborará as normas de 

funcionamento do Conselho de Classe em 

conformidade com as diretrizes da SEDF. 

O Centro de Ensino Fundamental Tamanduá realiza o Conselho de 

Classe das séries iniciais e finais ao final de cada bimestre, a 

representatividade ocorre conforme orientação prevista na lei nº 4751/2012 

citada. Nele é discutido o rendimento de cada aluno em cada disciplina e 

estratégias adotadas para sanar as dificuldades detectadas. 

 

 
Avaliação Institucional: é a base para as práticas de autoavaliação do trabalho 

da escola visando o trabalho elaborado de acordo com o Projeto Pedagógico 

vigente, usando como referência as Diretrizes de Avaliação da SEDF. 

Trata-se de um importante mecanismo de aprimoramento da prática de 

gestão educacional. No ano de 2022, será desenvolvida uma metodologia de 

avaliação por meio de questionários os quais detectam as demandas da escola e 

buscam seu melhoramento ou aperfeiçoamento. Para tanto, este Plano de 

Trabalho propõe a análise sistemática das dificuldades evidenciadas no decorrer 

do ano letivo, por meio da avaliação institucional, participativa, para apontamento 

de ações que visem resgatar as aprendizagens para contribuição para um ensino 

de qualidade. 

A Equipe Gestora trabalhará nos espaços de coordenação instrumentos 

constantes de avaliação da IE e de autoavaliação profissional buscando dirimir os 

conflitos interpessoais e buscando a melhoria da ação pedagógica do educador e 

do aprendizado do aluno, como o desenvolvimento de atividades pedagógicas, por 

meio de processos de discussão e decisões colegiadas e dialógicas, relacionadas 

aos aspectos curriculares e às questões pedagógicas sobre os procedimentos 

didáticos. 

 

 
Reunião de Pais: o caráter público e democrático da escola exige a 

participação efetiva das famílias inseridas no contexto escolar e a concepção de 
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avaliação formativa da SEEDF, pressupõe processos dialógicos entre todos os 

sujeitos envolvidos. 

A participação dos pais/responsáveis no Centro de Ensino Fundamental 

Tamanduá é de certa forma efetiva, temos a preocupação de envol vê-los nas 

atividades e decisões gerais por meio de convocações bimestrais, extraordinárias 

e eventos. 

 
 

17 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIV OS 
ESPECÍFI COS 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRO NOG RAM A AVA LIAÇ ÃO 
DAS AÇÕ ES 

Consolida - Buscar estratégias UNIEB Coordena Duran Na 

r a para incluir o professor  dores, te o revis 

coordena de 20 horas na  Professor ano ão do 

ção coordenação  es e letivo PPP 

pedagógic pedagógica coletiva;  Equipe   

a da - Elaborar e avaliar  Gestora.   

instituição projetos já executados;     

como - Fomentar as     

espaço de discussões sobrea     

planejame implantação dos ciclos     

nto e de para as aprendizagens;     

formação -Discutir outras ações     

continuad para a melhoria da     

a. aprendizagem dos     

 alunos.     

 -Planejar avaliações     

 coletivas (prova     

 multidisciplinar e     

 avaliação formativa)     

 -Fortalecer o trabalho     

 coletivo, subsidiando a     

 interdisciplinaridade e     

 evitando a     

 fragmentação do     

 trabalho pedagógico.     

 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) PROF. READAPTADOS 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO 

S 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIA 

S 
ENVOLVID 

AS 

PÚBLICO CRON OGRA 

MA 

AVALI AÇÃO 
DAS AÇÕE 

S 

-Promover a -Incluir o professor Comunidad Professor Durant Na 

valorização do readaptado em e. Escolar es e e o revisã 

professor funções  Equipe ano o do 

readaptado. condizentes com  Gestora letivo PPP 

 sua restrição e que     

 sejam motivados     

 pela valorização     

 profissional.     

 -Participação nas     

 coordenações     

 coletivas.     

 
 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDA S 

PÚBLIC 

O 

CRONO 

GRAMA 

AVAL 
IAÇÃ 
O 

DAS 
AÇ 

Õ 
ES 

-Utilizar os 

resultados das 

avaliações em 

larga escala e 

- Promover fóruns de 

rendimento com toda 

comunidade 

escolar para 

UNIEB Toda 

comunid 
ade 
escolar 

Durante 

o ano 

letivo 

Na 

revis 

ão do 

PPP 

 
em rede como 

 
analisar os 

    

indicadores resultados     

para melhoria alcançados pela     

da qualidade U.E. nas     

do ensino da avaliações em     

UE. larga escala e em     

 rede.     

 -Buscar a parceria     

 família e escola     

 para melhorar a     

 aprendizagem dos     

 estudantes que     

 contribuirá para 

melhor desempenho 

    

 nas     

 Avaliações.     
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GESTÃO DE PARTICIPATIVA 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIA S 

PARCERIAS 
ENVOLVIDA S 

PÚBLIC 
O 

CRONOGRA 
MA 

AVA 

LIA 
Ç 

ÃO 

DA 
S 

AÇ 

Õ 
ES 

-Utilizar -Realizar -Conselho Membro Durante o ano Na 

mecanismos reuniões Escolar; s do letivo revis 

transparentes e mensais - Caixa Conselh  ão 

acessíveis a conjunta com Escolar. o  do 

toda os membros  Escolar  PPP 

comunidade do Conselho  e Caixa   

escolar da Escolar e  Escolar   

execução e Caixa Escolar     

prestação de para tratar de     

contas dos assuntos     

recursos pedagógicos,     

financeiros, administrativo     

sendo prioritária s e     

a participação financeiros.     

da Caixa      

Escolar e      

Conselho      

Escolar.      

 
GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS AÇÕES/ PARCERIAS PÚBLIC CRONOGRA AV 

ESPECÍFICOS ESTRATÉGIA ENVOLVIDA O MA ALI 

 S S   AÇ 

     ÃO 

     DA 

     S 

     AÇ 

     ÕE 

     S 
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Acolher o servidor -Receber o 

servidor por 
membro da 

equipe 

gestora/coord 

enador 
pedagógico; 
- Nas reuniões 

bimestrais 

realizar 

atividades para 

acolhimento dos 

pais e 
responsáveis; 
- Durante todo 
ano letivo 
promover ações 

recreativas e 
culturais na 
escola para os 

alunos e 
professores e 
comunidade. 

---------------- Toda Durante o ano N 

recém- encaminhado  comunid letivo a 

pela CRE ou através  ade  re 

de remanejamento,  escolar  vi 

orientandosobre o    sã 

funcionamento da    o 

U.E.    do 

-Conhecer a    P 

comunidade escolar:    P 

realidade,    P 

necessidades e     

potencialidades;     

 
 

GESTÃO FINANCEIRA 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO S 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDA S 

PÚBLIC 
O 

CRONOG 
RAMA 

AVA 

L 
IAÇÃ 

O 

DAS 
AÇÕ 

ES 

Investir os 

recursos de 

descentraliza 

ção financeira 

-Discutir e 

identificar com a 

comunidade 

escolar as 

UNIAG Toda 
comunid 
ade 
escolar 

Durante o 
ano letivo 

Na 
revis 
ão 
do 
PPP 
. 

federal necessidades     

(PDDE) e prioritárias da     

verba local escola;     

(PDAF) na -Manutenção das     

manutenção e condições físicas;     

conservação -Prestação de     

das contas de     
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condições acordo com a     

pedagógicas legislação e 

e estrutura prazos 

física. vigentes; 

 
 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO S 
ESPECÍFI 

COS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDA S 

PÚBLICO CRONOGR 
AMA 

AVA 

L 

IAÇÃ 

O 

DAS 

AÇÕ 

ES 

Conduzir a -Manter -UNIGEP Carreira Durante o Na 

parte atualizados os - Magistério ano letivo revisã 

administrat dados funcionais LABORATÓ- Público e  o do 

iva de para emissão de RIO DE Carreira  PPP 

forma que documentos INFORMÁTI Assistênci   

seja um solicitados pelo CA DA a   

facilitador servidor; ESCOLA    

para a vida -Orientação dos     

funcional períodos de férias,     

dos  recessos e     

funcionário abonos;     

s da -Instrução sobre     

Instituição requerimentos e     

de Ensino; processos com o     

 cumprimento dos     

 prazos legais;     

 - Oferecer ao     

 servidor     

 treinamento e     

 orientação para     

 utilização do SEI     

 em parceria como     

 laboratório de     

 informática     

 

 
18 - PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
A proposta que inspira o trabalho com projetos favorece a criação de 

estratégias de organização dos conhecimentos escolares, a qual objetiva a 
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compreensão das estruturas internas de um conteúdo que intencionalmente se quer 

ensinar aos educandos. 

O conhecimento é visto sob uma perspectiva construtivista, onde se procura 

estudar e pesquisar com os educandos de forma lúdica e prazerosa, respeitando as 

características internas das áreas de conhecimentos envolvidos no trabalho. 

Ao planejar a realizações de projetos, os professores têm claro qual o objetivo 

a ser alcançado, ou seja, o que quer realmente que os educandos aprendam. Para 

tanto, é necessário um planejamento prévio, que embase a sua prática educativa, bem 

como pesquisas sobre o assunto. 

Os projetos a seguir serão desenvolvidos durante o corrente ano e pretendem 

resgatar os conhecimentos prévios dos alunos e articular as várias áreas de 

conhecimento: 

Projeto de Laboratório de Informática: Corredor Digital Rural 

o Objetivo: Dinamizar o ensino, buscando inserir as novas tecnologias 

no âmbito escolar, através do uso do computador e da internet. 

o Principais ações: Utilizar as ferramentas disponíveis 

o Público: Com todas as turmas de Educação Infantil e anos iniciais e 

finais durante todo ano letivo. 

o Parceria: O Ministério da Ciência e Tecnologia através do IBICT 

(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) atua 

como parceira através dos recursos disponibilizados através do 

projeto Corredor Digital Rural. 

 

 
Projeto Biblioteca Escolar Cora Coralina: Lendo e Letrando 

o Objetivo: Estimular a leitura através da utilização do acervo literário 

existente na biblioteca e em sala de aula, proporcionando momentos 

de prazer através da leitura ampliando o vocabulário e organização 

de pensamentos. 

o Principais ações: Apresentação de acervos; Empréstimos de livros; 

Contação de histórias; Montagem de livros; Estudos de gêneros 

diversos; Estudo de biografia de autores; Reprodução coletiva das 

histórias; 
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Projeto Xadrez 

o Objetivo: Desenvolver a concentração, memorização, imaginação e 

criatividade através do jogo de xadrez e tabuleiro. 

o Principais ações: Apresentação do jogo e suas regras; 

Desenvolvimento de espírito competitivo; Confecção de jogos, 

explorando a criatividade e materiais variados; Participação de 

torneios extraclasse e extraescolar; 

o Público: Turmas de 1º ao 9º ano do EF. 

 

 
Projeto Dia do Campo 

o Objetivo: Promover a construção de uma escola do campo vinculada 

à identidade, à realidade e à emancipação dos sujeitos do campo. 

o Principais ações: O dia 17/04 foi regulamentado como Dia do Campo 

pela portaria nº 419/2018, artigo 3º para “aprofundar o diálogo 

pedagógico e ampliar o espaço/tempo de formação continuada dos 

profissionais que atuam em Escolas do Campo”. Realização de 

atividades relacionadas ao Inventário Histórico, Social e Cultural da 

escola; Apresentação de trabalhos dos alunos sobre o tema: 

Poesias, danças, jornais; apresentações teatrais; desenhos; 

redações e etc. 

 

 
Projeto Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 

o Objetivo: Incentivar o ensino de matemática e descobrir talen tos 

entre os estudantes da escola do Ensino Fundamental do 4º ao 9º 

ano. 

o Principais ações: Aplicação das provas para o nível A (4o e 5o anos); 

Aplicação das provas da 1ª fase da olimpíada, nível 1 (6o e 7o anos) 

e nível 2 (8o e 9o anos). 

o Parceria: IMPA E SBM 
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Projeto: Festa Cultural/Arraiá do Tamanduá 

o Objetivo: Promover a construção de uma escola do campo vinculada 

à identidade, à realidade e à emancipação dos sujeitos do campo 

através do conhecimento e valorização dos saberes do povo da 

comunidade. 

o Principais ações: Realizar a festa cultural como culminância das 

atividades do Inventário Social, Histórico e Cultural da comunidade 

escolar; incentivar manifestações culturais, artísticas, artesanais e 

produtivas da comunidade escolar; 

 

 
Projeto: Jogos Escolares 

o Objetivo: Promover a interação entre a comunidade escolar. 

o Principais ações: Jogos internos e Gincana entre as turmas. 

o Público: Estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 9º). 

 

 
Projeto: HorTam 

o Objetivo: Promover a construção de uma escola do campo vinculada 

à identidade, à realidade e à emancipação dos sujeitos do campo. 

o Principais ações: Implantação e cultivo da horta escolar; Destinação 

da produção para a complementação da merenda escola. 

o Parcerias: Embrapa/Emater 

 
 
Projeto: Educação Ambiental 

o Objetivo: Promover a educação ambiental na construção de uma 

escola do campo com ações voltadas a sustentabilidade. 

o Principais Ações: Implantação e coleta seletiva solidária do lixo 

produzido na escola; Implantação do reflorestamento para a 

conservação de nascentes nas proximidades da escola; Uso 

consciente da água; Implementação da agrofloresta. 

o Parcerias: Embrapa 
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Projeto: Interventivo 

o Objetivo: O projeto visa ajudar os estudantes, que estão em 

desfasagem em relação ao esperado e apresentem necessidades de 

aprendizagem relativas à leitura e a escrita, matriculados nesta 

instituição para o ano de 2021. 

o Principais Ações: Apresentação de histórias, textos variados, livros 

(escolhidos pela equipe pedagógica); Através deste contexto utilizar 

diferentes situações/estratégias para promover aprendizagens, tais 

como: 

 Preguicinha, utilização de jogos variados e bingos; formação 

de palavras no quadro de pregas; uso do alfabeto móvel para 

formação de palavras à vista de gravuras; explorar letras 

iniciais, visando a aquisição da identificação da letra 

inicial/som; atividades psicomotoras e lúdicas; cartazes, 

ilustrações, atividades que contemplam todos os níveis da 

Psicogênese (letra, som, sílaba, ortografia, gramática e texto); 

Caixa de Gêneros, incentivando a leitura de vários gêneros 

literários. 

 Tarefas extra classe (apoio familiar); 

 Atividades psicomotoras e lúdicas; 

 Ambiente alfabetizador (cartazes, ilustrações); 

o Público Alvo: Alunos que apresentaram dificuldades (leitura e 

escrita). 

A escola participa de programas do Governo Federal e Governo Estadual que 

ofertam assistência para o atendimento dos estudantes: 

 Programas: PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 

 Programas: PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 

 Programas: PNTE (Programa Nacional de Transporte Escolar) 

 Programas: PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 

 Programas: PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 

 Programas: PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira) 

 Programa Mais Alfabetização 
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A escola poderá participar de outros projetos da Secretaria de Estado de 

Educação, Subsecretarias e CRE, de acordo com a demanda e condições de 

participação e acesso, uma vez que os alunos do campo necessitam de transporte 

para a participação de projetos fora da escola. 

Outros projetos que venham a ser elaborados pelo coletivo da escola serão 

incluídos no início do ano letivo, no plano de ação, bem como visitas e palestras 

agendadas a instituições que venham contribuir para o enriquecimento das atividades 

propostas nos projetos relacionados acima, entre elas: Planetário, Museus, Parques, 

Fábricas, Rede Sarah, Feiras, Exposições, Cinemas, Clubes e Pontos Turísticos. 

De acordo com o Caderno Orientador “Convivência Escolar e Cultura de Paz” 

o CEF Tamanduá tem buscado: 

“a implementação de uma proposta pautada na 

perspectiva da Educação em e para os Direitos 

Humanos e Cultura de Paz parte da premissa do 

trabalho em rede, o que pressupõe o envolvimento e 

a integração de toda a comunidade escolar disposta a 

dialogar, horizontalmente, com a rede de promoção e 

defesa dos direitos dos/as estudantes, em 

consonância com o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos2 (PNEDH) o qual define a 

Educação em Direitos Humanos como: [...] um 

processo sistemático e multidimensional que orienta a 

formação do sujeito de direitos, articulando as 

seguintes dimensões: a) apreensão de 

conhecimentos historicamente construídos sobre 

direitos humanos e a sua relação com os contextos 

internacional, nacional e local; b) afirmação de 

valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 

cultura dos direitos humanos em todos os espaços da 

sociedade; c) formação de uma consciência cidadã 

capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, 

social, ético e político; d) desenvolvimento de 

processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais 

didáticos contextualizados; e) fortalecimento de 

práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da 
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defesa dos direitos humanos, bem como da reparação 

das violações (BRASIL, 2009, p. 25). 

Dessa forma, os princípios da dignidade humana, da democracia participativa 

na educação e no ensino, da valorização das diversidades, da transformação social, 

da interdisciplinaridade e da sustentabilidade embasam a 2 Política pública que 

consolida um projeto de sociedade baseado nos princípios da democracia, da 

cidadania e da justiça social, por meio de um instrumento de construção de uma 

cultura de direitos humanos que visa ao exercício da solidariedade e do respeito às 

diversidades (BRASIL,2009) 13 Caderno Orientador - Convivência Escolar e Cultura 

de Paz Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2013). Esses princípios são 

essenciais para a disseminação de ações que pautem os Direitos Humanos. Ademais, 

a Educação em Direitos Humanos deve ser permanente, continuada e global, atenta 

à mudança cultural, à interdisciplinaridade, com base nos eixos transversais do 

currículo, deve ocorrer com a colaboração de educadores/as, educandos/as e 

diferentes agentes da rede de proteção. Deve igualmente abarcar questões 

concernentes “aos campos da educação formal, à escola, aos procedimentos 

pedagógicos, às agendas e instrumentos que possibilitem uma ação pedagógica 

conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valorização da diversidade, 

aos conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa” (BRASIL, 2009). 

Assim, as orientações e ações voltadas para a promoção da cidadania e garantia dos 

Direitos Humanos e Cultura de Paz pautam-se na compreensão das diversas formas 

de violências, violações de Direitos Humanos e suas ocorrências no campo dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Juntamente com o SOE – Serviço de Orientação Educacional e com todos os 

Profissionais do CEF Tamanduá estaremos organizando coletivamente um Projeto de 

CULTURA DA PAZ envolvendo toda a Comunidade Escolar e buscando Parcerias 

com ONGs e outras associações que trabalhem com o referido tema visando trazer 

para nossa IE. 

 
 

19 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
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A Proposta Pedagógica do CEF Tamanduá será revisada anualmente, na 

semana pedagógica no início do ano letivo, onde serão avaliadas as ações 

desenvolvidas no ano anterior e registradas em ata as novas ações para o ano letivo 

que se inicia. 

A avaliação com pais e/ou responsáveis será realizada na primeira reunião 

anual e com alunos no decorrer do ano letivo, nas coordenações coletivas e individuais 

e nas reuniões de Representantes de Classe e/ou Conselho de Classe. 

Procedimentos e registros a serem utilizados: 
 

 Divulgar através de encontros bimestrais com diversos segmentos o 

Proposta Pedagógica de forma participativa e avaliativa, visando aumentar 

o compromisso de todos com o processo ensino- aprendizagem; 

 Realizar semanalmente através da figura do coordenador e direção, 

atendimentos individuais e coletivos nas coordenações, a fim de buscarmos 

dentro e fora da escola recursos (cursos da EAPE, palestras, oficinas e 

outros) que facilitem a prática pedagógica dos mesmos; 

 Facilitar a troca de experiências em coordenações mensais com 

professores de outras escolas buscando refletir sua prática pedagógica e 

buscar soluções que possibilitem sanar suas dificuldades em sala de aula; 

 Avaliar o trabalho coletivo; 

 Realizar reuniões com dinâmicas, palestras, atividades recreativas, com 

todos segmentos a fim de favorecer relações interpessoais da escola; 

 Promover sistematicamente encontros com o Conselho Escolar, visando 

torná-lo fortalecido e atuante nas decisões escolares tais como: destinação 

do uso das verbas (PDAF E PDDE), calendário escolar, festividades, etc. 

tendo autonomia para deliberar decisões de interesses de toda a 

comunidade escolar. 

 Mobilizar a CRE-Gama, a Secretaria de Estado de Educação do DF e a 

Administração Regional do Gama para juntos articularmos ampliação da 

escola a fim de otimizar o trabalho pedagógico e administrativo; 

 Desenvolver a reflexão/ação das práticas pedagógico/administrativas 

tornando-a inovadora, criativa e significativa na construção do 

conhecimento e na formação globalizada do aluno; 
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 Envolver professores e demais segmentos na participação e capacitação 

dentro e fora da escola para o desenvolvimento dos programas propostos 

pela Secretaria de Edu cação; Realizar a avaliação participativa, processual, 

cumulativa e contínua por meio de observações, diagnósticos orais e 

escritos, pesquisas, relatórios, trabalhos de grupo, diários, portfólios e 

outros; 

 Fazer a avaliação institucional através de reuniões propostas pelo 

Calendário Escolar da SEE/DF, com todos os segmentos da escola. 
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21 - ANEXOS 
 

 

Plano de Ação 2022 - SEAA 
 
 

 
 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: GAMA DF 

UNIDADE ESCOLAR: Centro De Ensino Fundamental Tamanduá TELEFONE: 

61993938358 

 
DIRETOR(A): TARCÍLIO NEGREIROS 

 
VICE-DIRETOR(A): CARLA GEORGIA 

 
PEDAGOGO(A) EEAA: MATRÍCULA SEEDF: NATHANRY LOURENÇO ARAÚJO - 35044-3 

 
 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

(X) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO; 
 
(X) ANOS INICIAIS - II CICLO; 

 

(X) ANOS FINAIS - III CICLO; ( ) ENSINO MÉDIO 

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ( ) EJA; 

(X) ENSINO ESPECIAL 
 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR SERVIÇOS DE APOIO: 

QUANTITATIVO 

( X) MATUTINO – 166 alunos 
 

( X) VESPERTINO – 144 alunos 

( ) NOTURNO: 00 

( ) SALA DE RECURSOS 
 
(X) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
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( ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 
 

No Centro de Ensino Fundamental Tamanduá, o serviço ofertado por um 

pedagogo específico do SEAA foi novamente implementado no ano letivo de 

2020, após um breve período sem o profissional responsável atuando na escola. 

Ele conta com a atuação da pedagoga Nathanry Lourenço Araújo. Possui uma 

sala de atendimento própria, equipada com mobiliário, computador, impressora 

colorida e material pedagógico. 

O Centro de Ensino Fundamental Tamanduá, foi fundado no ano de 

1959 e reconhecido sete anos depois em 1966, desde então vem atuando como 

escola do campo. Hoje conta com o ensino ofertado desde a Educação Infantil 

(1º e 2º períodos), Classe especial (DI) até o 9º ano do Ensino Fundamental. 

Sendo que a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental são 

ofertados no período vespertino e a classe especial e anos finais são ofertados 

no período matutino. 

Atualmente o tema da inclusão está presente em todos os ambientes e 

no dia a dia da educação. Cada vez mais a sociedade está percebendo que as 

diferenças não só devem ser aceitas, mas também acolhidas como subsídio 

para a construção do cenário escolar. E não se trata apenas de admitir a 

matrícula dessas crianças, isso nada mais é do que cumprir a lei. A atuação da 

EEAA é direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas 

preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com a 

comunidade escolar e profissionais da (OE) Orientação Educacional e (AEE) 

Atendimento Educacional Especializado. 

A (EEAA) Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, procura de 

forma articulada identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que visam eliminar as barreiras para a plena participação dos 

estudantes considerando suas necessidades específicas. Além de oferecer 

esses serviços, atua em atendimentos complementares, como: apresentação de 

várias formas ao adotar práticas criativas e inovadoras na sala de au la, procura 

adaptar o projeto pedagógico e o currículo, rever posturas e construir uma nova 
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filosofia educativa. Aprender a conviver com as diferenças faz parte de um 

crescimento pessoal, um passo nas relações interpessoais. O atendimento 

realizado pela “Equipe de Apoio” (SEAA, AEE, OE) vem para atender essa 

demanda, nele procura-se articular para identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa 

a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora 

dela. Tem como objetivo transformar, melhorar e refletir sobre o processo de 

ensino e aprendizagem, a partir de um olhar alicerçado em estudo constante, 

pesquisas, observações, audição sensível, dentre outros. Com vistas a 

composição de novas estratégias de intervenções pedagógicas que são 

necessárias, a superação das dificuldades encontradas no âmbito escolar. 

 
 
 

Dimensões de atuação: 

Mapeamento institucional; 

Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem; 

Assessoria ao Trabalho Coletivo 

Eixo: Coordenação coletiva 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Acolhimento Esclarecer dúvidas Coordenaç Primeir Pedagoga Por meio da 

aos sobre as ão coletiva as EEAA, equipe participação de 

professores competências  seman gestora, todos. 
 atribuídas aos  as de coordenadore  

 profissionais da  aula s e  

 EEAA   professores  

 
 

Eixo: Observação do contexto escolar 

Ações/Dema 

ndas 

Objetivos Procediment 

os 

Cronogram 

a 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 
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Espaços de 

Escuta 

Sensível 

“Rodas de 

Conversa”. 

Proporcionar 

espaços  de 

escuta sensível 

envolvendo 

grupos 

menores,contempl 

ando os aspectos 

socioemocionais,g 

estão do tempo, e 

autocuidado. 

Apresentaçã 

o de 

propóstas 

em grupos 

específicos, 

contempland 

o e 

estimulando 

espaços de 

fala e 

partilha. 

Data 

inicial: a 

partir da 2ª 

semana de 

ambientaç 

ão, 

perpassan 

do sempre 

que 

há 

demanda. 

Pedagoga 

EEAA, 

Coordenadoras, 
Supervisora e 

Equipe Gestora. 

Por meio de 

anotações 

sobre 

especificida 

des de cada 

atendimento 

, reflexão e 

análise dos 

dados 

obtidos. 

Observação 

dos aspectos 

sócio 

emocionais, 

f ragilidades e 

potencialidad 

e 

des afins dos 

diversos 

atores que 

envolvem a 

comunidade. 

Observar e 

registrar 

demandas 

(anseios, 

dificuldades e 

potencialidades 

em meio à 

pandemia), 

buscando 

construir 

intervenções 

Interação 

nos diversos 

espaços 

possíveis: 

virtuais, 

presenciais, 

individuais e 

coletivos, 

(coordenaçõ 

es, reuniões, 

etc). 

 
Reuniões 

coletivas 

propostas 

e 

agendadas 

pelos 

setores 

(Equipe 

gestora, 

EEAA, 

SOE, etc.). 

 
 

Pedagoga 

EEAA, gestores, 

coordenadores, 

supervisor 

escolar e 

professores 

 
 

Por meio de 

anotações 

sobre 

especificida 

des de cada 

atendimento 

, reflexão e 

análise dos 

dados 

obtidos. 

 
 

Eixo: Observação do contexto escolar 

Ações/Dem 

andas 

Objetivos Procedimento 

s 

Cronogram 

a 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Observação 

das 

emoções 

 
 

apresentada 

s pelos 

 
professores 
e escuta 

sensível 

Ouvir anseios e 

dificuldades ao 

retorno presencial 

em meio à 

 
pandemia, 

buscando acolher 

a 

partir da escuta 

sensível. 

Interação nas 

coletivas 

na escola 

Reuniões 

coletivas 

propostas 

pelos 

 
gestores. 

Pedagoga 

EEAA, 

gestores, 

coordenadore 

s 

e professores 

Por meio da 

observação. 

Acompanhar 

 
professores 

e 

estudantes 

 
às 

 
aulas em 

sala. 

Conhecer a 

dinâmica das 

aulas; 

compreender as 

dificuldades de 

acesso e ensino 

mediado pelo 

professor; 

elaborar 

estratégias 

visando 

melhorar as 

dinâmicas do 

mesmo. 

Pesquisa, na 

coordenação 

coletiva, das 

dificuldades 

apresentadas 

pelos 

professores e 

em 

entrevistas 

individuais. 

 
 

A partir das 

coletivas 

semanais, 

ou em 

momentos 

propícios. 

 
Pedagoga 

EEAA, 

gestores, 

coordenadore 

s, supervisor 

escolar e 

professores 

 
Por meio de 

anotações 

sobre 

especificidade 
s de cada 

atendimento, 

reflexão e 

análise dos 

dados obtidos. 
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Eixo: Mapa institucional 

Ações/Demanda 

s 

Objetivos Procedimentos Cronogra 

ma 

Profissio 

nais 

envolvid 
os 

Avaliação 

-Análise -Conhecer o Iniciar com a    

documental: contexto pesquisa e análise    

PPP da escolar das características    

instituição acerca dos da nova forma de    

lotada, OP, diversos atuação dos   Por meio do 

Estratégia de aspectos professores tais   estudo com os 

Matrícula, institucionai como: nível de Durante Pedago profissionais dos 

Portarias, s; entendimento o ano ga três serviços 

Currículo em -Organizar, sobre as letivo EEAA acerca dos dados 

movimento, planejar e ferramentas   coletados. 

Regimento colaborar tecnológicas   - A avaliação 

Escolar das para utilizadas, quadro   analisa, retoma, 

Instituições promover a funcional, turmas,   reorganiza os 

Escolares da qualidade turnos, entre   processos. 

Rede Pública do do trabalho outros;    

DF,etc.; desenvolvid - Construção do    

- Levantamento o e viabilizar mapa institucional    

de dados junto a a articulação e do Plano de    

secretaria: entre os ação.    

Quantitativo de serviços da     

alunos, Equipe de     

levantamento de Apoio;     

estudantes      

transferidos e      

que ainda estão      

nas turmas em      

vigência e etc.;      

Mapeamento Levantar Entrevista com o    

institucional e dados Professor regente.    

acompanhament relevantes à Observaçãopara  Pedago Por meio da 

o do processo construção alimentação do Durante ga observação 

de ensino de ações mapeamento o ano EEAA.  

remoto interventivas institucional letivo   

  (acesso dos    

  alunos.    

 
 

Eixo: Formação 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedimento 

s 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 
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Pós- 

graduação: 

Escola de 

Terra 

Apropriar das 

especificidades 

relacionadas aos 

estudantes na 

educação no 

campo e 

desenvolver 

habilidades 

relacionadas as 

necessidades 

específicas dos 

estudantes e 

professores do 

campo. 

Aulas online 

e presenciais 

com 

professores 

formadores 

da UnB. 

Período 

: 08/05 

a 

15/12// 

2023 

Professores 

formadores da 

Unb e demais 

professores 

das  escolas 

do campo. 

Pos meio da 

apresentação dos 

trabalhos 

solicitados. 

Formação 
Curso 

oferecido pela 
EAPE: Jogos 

e brincadeiras 

na escola: 

Práticas 

corporais na 

educação 
básica. 

Desenvolver 
novas 

estratégias de 

ensino de forma 

lúdica. 

Aulas online 
e presenciais 

sequenciadas 

com 

professores 

formadores 

da EAPE. 

Período 
de 

08/03/2 

2 a 
15/12/2 

2. 

Professores 
formadores da 

EAPE 

Por meio da 
participação e 

desenvolvimento 

das atividades 

propostas. 

 
 

Eixo: Formação 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Palestras, 

 
Oficinas e 

 
reuniões com 

os 

*Acolher, 

reconhecer as 

dificuldades que se 
apresentam 

no 

desenvolvimento 
do trabalho, 

principalmente 

durante esse 

período de 

pandemia, 

incentivar 

e parabenizar os 

professores 

pela dedicação 

desempenhada; 

*Informar e 

desenvolver 

 
atividades sobre os 

temas 

transverssais que 

estão sendo 

trabalhados tanto 

na escola 

Por meio 

de 

converssa 

s, 

reuniões 

coletivas 

Durant 

e o ano 

letivo 

Pedagoga 

EEAA e OE 

Por meio da 

participação de 

todos 

tema: e oficinas 
   

Acolhimento; desenvovi 

das na 

   

Atuação das coordenaç 

ão 

   

equipes de 

apoio 

a 

aprendizagem 

; 

Maria da 

Penha, 

Sexualidade, 

    

dentre outros, 
a 
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partir da 

 
demanda 

quanto em toda 
rede de ensino 
do DF; 

    

fornecida pela 

escola. 

Atender as 

demandas de 

formação dos 

professores, 

relacionadas a 
diversos temas. 

 
 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedimentos Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Acolhimento e Construir e Reunião de pais Durant Pedagoga Por meio da 

orientações suprir as e responsáveis; e o ano EEAA e devolutiva e 

afins como demandas - Disponibilidade letivo. famílias dos participação dos 

suporte no por meio dos de diversos  estudantes envolvidos. 

período de diversos materiais e    

aulas. canais de canais de apoio;    

 comunicação formulários -    

  tutoriais    

  lives - folders    

  contatos    

  telefônicos.    

Atendimento Pesquisar, Convocação dos Durant Pedagoga Por meio da 

individual, refletir e responsáveis e o ano EEAA participação dos 

conversa com analizar quando letivo  envolvidos. 

responsaveis sobre o necessário.    

para auxiliar contexto Conversa com    

construção do social do auxílio da f icha    

RAIE – estudante, desenvolvida    

Relatório de visando para conversa    

Avaliação e compreender inicial com a    

Intervenção o atual família.    

Educacional. momento de     

 sua vida.     

 
 

Eixo:Reunião EEAA/SAA 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 
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Espaço de 

formação/infor 

mes gerais e 

troca de 

experiências 

com a 

coordenação 

intermediária 

e GSEEAA 

- Construir 

coletivamente 

espaços de 

formação para o 

efetivo 

atendimento na 

 
UE 

- 

Participaçã 

o ativa nas 

reuniões 

coletivas 

(sexta- 

feira) e 

extraordina 

riament 

e em 

caráter 

geral e 

setorizado 

com 

aplicabilida 

de na 

rotina da 
UE 

Durant 

e o ano 

letivo 

Profissionais 

do SEAA 

Regional 

Gama-DF, 

coordenadora 

intermediária 

e diversos 

profissionais 

convidados 

Por meio da 

participação de 

todos. 

 
 

Eixo: Planejamento EEAA/SAA 

Ações/Deman Objetivos Procedimentos Cronog Profission Avaliação 

das   rama ais  

    envolvido  

    s  

Organização Disponibilizar Organização de Durant Profission Por meio da 

setorizada material de apoio grupos por e o ano ais do participação de 

para de forma mais subeixos para letivo SEAA todos envolvidos. 

atendimento pontual para elaboração de  Regional  

das atendimento das ações e  Gama-DF  

demandas. diversas intervenções    

 demandas e práticas a serem    

 realidades. compartilhar as    

  entre as equipes.    

Planejamento Atender de forma Organização Durant Pedagog Por meio da 

interno com mais pontual e interna, por meio e o ano a EEAA observação e 

base nas organizada por de reuniões via letivo  reflexão sobre a 

demandas meio de ações meet, às   atuação 

levantadas interventivas, em atividades e   desenvolvida. 

pelo Mapa caráter articulado agendamento    

Institucional (SOE) e semanal de    

 exclusivo acordo com as    

  demandas    

  e realidades.    

 
 

Eixo: Eventos 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 
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Eventos 

disponibiliza 

dos pelos 

órgãos da 

educação em 

nível regional 

e distrital para 

formação das 

equipes. 

Participar e aplicar 

as diversas 

temáticas 

abordadas nos 

espaços das UEs, 

de acordo com as 

suas demandas. 

Participaçã 

o ativa das: 

- Lives 
reuniões 

encontros 

semanas 

pedagógica 

s 

- Vídeos 

conferência 

s, etc 

Durant 

e o ano 

letivo 

Profissionais 

do SEAA 

Regional 

Gama-DF, 

coordenadora 

intermediária 

e diversos 

profissionais 

convidados. 

Por meio da 

participação de 

todos envolvidos. 

Festa junina Construir junto a 

comunidade laços; 

promover a 

cultura; 

Auxiliar na 

organizaçã 

o da festa 

e participar 

nas 
barracas. 

11/06/2 

022 

Comunidade 

escolar 

Por meio da 

participação de 

todos envolvidos. 

 
 

Eixo: Reunião com a gestão escolar 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Reunião com 

a Equipe 

Gestora 

quinzenalmen 

te para 

feedback das 

ações, 

levantamento 

de demandas 

e 

planejamento 

de ações. 

Desenvolver ações 

coletivas com 

espaços de escuta 

e prioridade de 

demandas 

relacionadas as 

necessidades da 

IE. 

Promover a 

comunicação de 

forma a anular 
maus entendidos. 

Reuniões 

quando 

necessário 

Durant 

e o ano 

letivo 

Pedagoga 

EEAA, Equipe 

gestora e 

convidados. 

Por meio da 

participação de 

todos 

 
 

Eixo: Estudos de caso 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 
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Organizar e 

compartilhar 

informações 

sobre 

estudantes 

diagnosticado 

s para 

definição das 

estratégias de 

matrícula do 

ano vigente 

seguinte 

Preencher a f icha 

de estratégia de 

matrícula para o 

próximo ano 

vigente. 

Refletir, conhecer 
o contexto social, 

discutir e avaliar os 

estudantes 

diagnosticados 

para poder 

organizar as 

turmas inclusivas. 

Organizar 

e registrar 

informaçõe 
s 

referentes 

às 

avaliações 

dos 

estudantes 

diagnostica 

dos, e 

definir em 

que turma 
irá estudar. 

3º 

bimestr 

e 

Profissionais 

das salas de 

recursos, 

equipe 

gestora, 

orientadora, 

coordenadore 

s, professores 

regentes, pais 

e 

responsáveis. 

Por meio do 

estudo e leitura 

das avaliações 

realizadas durante 

o ano letivo e por 

meio do relato dos 

professores 

regentes, bem 

como escuta da 

família e de todos 

os agentes 

envolvidos. 

 
 

Eixo: Conselho de classe 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Retroalimenta 

ção do MI e 

levantamento 

de demandas 

para a 

assessoria do 

trabalho 

coletivo 

Levantar dados 

para assessoria ao 

trabalho do 
professor. 

-Cooperar 

com a 

elaboração 

de 

instrument 

os para 

levantamen 

to de 

dados. 

- Reuniões, 
por grupo 

de 

professore 
s. 

Ao 

término 

de 

cada 

bimestr 

e 

Pedagoga 

EEAA, equipe 

gestora, 

coordenadore 

s e 

professores 

Por meio da 

análise e reflexão 

f rente ao trabalho 

desenvolvido 

 
 

Eixo: Projetos e ações Institucionais 

Ações/Demandas Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Intervenções 

colaborativas de 

acordo com o PPP. 

Realização 

de projetos 

interventivos: 

*Projeto: 

Alfabetização e 

letramentos, 
voltado para 

Construir 

tempos e 

espaços 

possíveis de 

aprendizage 

m, 

com base em 

 
demandas 

apresentadas 

pelos 
professores 

Seguir os 

trabalhos 

propostos 

nos 

projetos 

 
apresentad 
o aos 

professore 

s na 

semana da 

inclusão 

Durant 

e o ano 

letivo 

Professores 

do CEF 

Tamanduá 

Durante o 

andamento dos 

projetos. 
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estudantes não 

alfabetizados que 

estão matriculados 
a partir do 4º 

ano. 

 

* Projeto: Jogos e 

brincadeiras, 

voltado para 

estudantes de 1º e 

2º ano que não 

f reguentaram a 

Educação infantil 

devido a 

pandemia; 

* Projeto: 

Matemática e 

letramento, voltado 

para 

estudantes do 6º ao 

9º ano que 

apresentam 

dificuldades em 
realizar as 4 
operações. 

regentes, 

com vistas a 

desenvolver 

novas 

habilidades 

pór meio 

de atividades 

 
específicas 

que 

atendam a 

demanda 

não 

suprimida. 

escolar; 

brincar 

dentre 

outros. 

Pesquisa e 
 

colaboraçã 

o com a 

equipe de 

forma 

constante. 

   

 
 

Eixo: Intervenções pedagógicas 

Ações/Deman 

das 

Objetivos Procedime 

ntos 

Cronog 

rama 

Profissionais 

envolvidos 

Avaliação 

Levantamento Acompanhar as Planejar  Pedagoga Por meio da 

do número de necessidades ou estratégias  EEAA, análise e reflexão 

estudantes e facilidades de cada junto aos Periodi coordenadora f rente aos dados 

suas estudante nas professore camen s pedagógicas obtidos. 

especificidade classes virtuais. s sobre o te e professores.  

s dentro de  acesso ou    

cada  não dos    

modalidade  seus    

  estudantes    

  na sala    

  virtual.    

Produção Acolher, orientar e Postagens Durant Pedagoga Por meio das 

epostagem de assessorar o com e o ano EEAA, Equipe devolutivas dos 

vídeos e trabalho coletivo material letivo Gestora professores 

tutoriais de (famílias, alunos e envolvendo    

acolhimento professores). linguagem    

(contempland  acessível,    

o aspectos  clara,    

socioemocion  objetiva e    

ais/  acolhedora    

orientações  .    

operacionais      

ede rotina).      
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino Gerência de Orientação 

Educacional 

 

 
Plano de Ação Anual da Orientação Educacional 

 

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Alessandra Rodrigues 

Matrícula :212656-7 Turno: Diurno 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

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

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino 

do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à 

Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao 

desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, 

criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o 

presente ano letivo: 

“A periferia nunca esteve tão violenta, pelas manhãs 

é comum ver nos ônibus, homens e mulheres 

segurando armas de até quatrocentas páginas... 

Jovens traf icando contos, adultos romances. Os mais 

desesperados cheirando crônicas sem parar”. 
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METAS: 

Sérgio Vaz 

 

 Estruturação do espaço na plataforma virtual; 

 Promoção de ações para o fortalecimento e compreensão da identidade da 

Orientação Educacional; 

 Elaboração e organização dos instrumentos de registro e avaliação da 

orientação educacional; 

 Analisar de forma contextualizada, as demandas da comunidade escolar e 

priorizar as ações a serem implementadas nesse momento de pandemia; 

 Planejamento coletivo junto aos demais setores da instituição escolar; 

 Intervenção e acompanhamento dos estudantes; 

 Apoio pedagógico individual aos estudantes; 

 Apoio pedagógico aos professores e professoras; 

 Contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes; 

 Ação pedagógica no coletivo; 

 Ações educativas individuais; 

 Ações educativas no coletivo; 

 Interação família-escola; 

 Atenção pedagógica individualizada; 

 Contato com a rede de apoio e proteção social; 

 Articulação com a rede interna institucional. 

 Realizar ações que contribuam com o acesso e permanência dos estudantes 

no âmbito escolar. 

 
 
 

 

TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
 

EIXO DE AÇÃO 

 
 
 

PERÍODO 
DE 

EXECUÇÃO 

Educaç 
ão 

em 

Cidada 

nia 

DH 

 

Educaçã 
o em 

 
 

Educação 
em 

Sustentabili 

dad 

e 

Diversid 

ade 

Transição X X X Organizar o espaço da OE na 
plataforma. 

Implantação da 
OE. 

Durante o 
início e final 
do 

ano letivo. 

Organizar e elaborar os 
instrumentos de registros das 

Implantação da 
OE. 

Durante o 
ano letivo. 
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    atividades da orientação 
educacional. 

  

Contato e articulação com as 
esquipes escolares das escolas 

classes. 

Ações 
institucionais 

Durante o 
ano letivo. 

Leitura dos laudos e relatórios dos 
alunos oriundos de outras 

escolas. 

Ações 
institucionais. 

Durante o no 
letivo 

Identificação da OE e dos 
estudantes com TFE. 

Ações 
institucionais. 

Início do ano 
letivo. 

Contato com as famílias e com a 
equipe docente para apoiar, 

acompanhar e articular ações que 
contribuam com à 

aprendizagem dos e das 
estudantes; Ambientação desses 

estudantes. 

Ações junto às 
famílias. 

Durante o no 
letivo 

Inclusão de 

 
diversidade 
s 

X X X Orientar os professores e 

familiares sobre as necessidades e 

potencialidades dos estudantes 
com NEE. 

Ação junto aos 
professores e 

familiares dos 
estudantes. 

Durante o no 
letivo 

Disponibilizar material aos 

professores sobre a relevância dos 

povos originários para a 
sustentabilidade no Brasil. 

Ação junto aos 
professores. 

Durante o 
ano letivo. 

Pesquisar sobre o Combate à 

violência de gênero e sexual, 

elaborando material, junto aos 
professores. 

Ação junto aos 

professores e 

estudantes. 

Durante o no 

letivo 

Contextualizar e alertar a equipe 

docente sobre a disparidade 

social dos alunos, agravada pela 
pandemia nas coletivas e 

reuniões. 

Ação junto aos 

professores e 

familiares dos 

estudantes. 

Durante o no 

letivo 

Orientar o professorado sobre as 
adaptações pedagógicas para 

os estudantes com NEE; 
encaminhar à rede de saúde. 

Ação junto aos 

professores; 

Ação em rede. 

Durante o no 
letivo 

Inserir deforma contextualizada às 
Leis 10.639/03 e 

11.645/08 

Ação junto aos 
professores e 

estudantes. 

Durante o no 
letivo 

Sexualidad 
es 

X X X Realizar atividades de combate e 
prevenção ao Abuso 

Sexual. 

Ação junto aos 

professores e 

estudantes. 

Durante o no 
letivo 

Abordar o cuidado com o corpo na 
prevenção e combate ao 

abuso sexual.: Parceria com o 
professor de Ciências. 

Ação junto aos 

professores e 

estudantes. 

Durante o no 
letivo 

Discutir a sobrecarga de trabalho 
doméstico sobre as meninas, 

como violência de gênero. 

Ação junto aos 
professores e 

estudantes. 

Durante o no 
letivo 

Promover roda de conversa sobre 
Masculinidades tóxicas. 

Ação junto aos 
professores e 

estudantes. 

Durante o no 
letivo 

Integração 

família- 

escola. 

X X  Informar às famílias aspectos 

relevantes da vida escolar dos 

alunos, apoiando, acompanhando 

e articulando ações e 

 
atividades que promovam a 
aprendizagem dos estudantes. 

Ação junto aos 

familiares, 

professores, 
discentes e rede 
de 

apoio interna e 

externa. 

Durante o no 

letivo 

Fortalecimento da OE às famílias, 
bem como os meios de 

Ação junto às 
famílias. 

Durante o no 
letivo 

 
 

    acesso aos serviços;   

Atendimento individual e 
coletiva com as famílias via 
redes 

Ação junto às 
famílias. 

Durante o 
no letivo 
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    sociais e telefone.   

Ensino/ 

 
 

Aprendiza 
gem 

X X  Verificar junto aos professores, 
nas coletivas, o rendimento e 

 
frequência dos estudantes; 

 
Elaborar e divulgar materiais 
informativos sobre hábitos e 

rotinas de estudo. 

Ações junto 
aos 
professores e 
estudantes. 

Durante o 
no letivo 

Autoestim 
a 

X X  Promover a participação dos 
estudantes em atividades, 

potencializando suas 

habilidades; 

 

Participar das reuniões com os 
responsáveis. Abrir espaços 
de 
expressão e incentivar o 
protagonismo estudantil. 

 
 

Ações junto 
aos 
estudantes e 
seus 
responsáveis. 

Durante o 
no letivo 

Desevolvi 
mento de 

 
Habilidad 
es 
Socioemo 
cionais 

X X X Elaborar aulas interativas que 
favoreçam a expressividade 

 
dos estudantes por meio de 

desenhos, escrita e, oralidade; 
Promover espaços de fala dos 
estudantes e professores 

privilegiando seu 
desenvolvimento integral, 
interpessoal, bem 

como seu autoconhecimento e 
pertencimento. 

Ações junto 
aos 
professores e 
estudantes. 

Durante o 
no letivo 

Projeto de 
vida 

X X X Apresentar slides “O que você 
vai ser quando crescer”? 

Promover uma reflexão sobre 
objetivos e escolhas futuras. 

Ação junto aos 

estudantes e 

professores. 

Durante o 
no letivo 

Cultura 
de Paz 

X X  Dialogar para intervir de forma 
contextualizada em situações 
que envolvem os protagonistas 
da educação através da 

Mediação de conflitos; Rodas 
de conversa dialogando 

sobre Bullying, CNV, Netiqueta 
e Cyberbullying, Aplicar 
PAE 

Ação junto à 
comunidade 

escolar. 

Durante o 
no letivo 

Saúde X X  Acolhimento ao estudante; 

 
Encaminhamento ao 
profissional especializado de 
acordo com 

a necessidade do discente; 
Divulgação de conteúdo 
informativo, diálogos, 
palestras, lives 
seminários, debates sobre as 
temáticas: Prevenção e 

combate 
ao abuso e exploração de 
crianças e adolescentes (Maio 
Laranja); Valorização da vida 
(Setembro Amarelo); 

Prevenção ao câncer de 
mama (Outubro Rosa) e 
outros. 

Ações junto à 

comunidade 

escolar. 

Durante o 
no letivo 
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    Encaminhar o estudante à 
rede de saúde quando 
necessário. 

  

 

Prevençã 
o e 

 
Enfrenta 
mento ao 
uso 
indevido 
de 

drogas. 

 

X 
  

X 
Divulgação de conteúdo 
informativo, diálogos, 
palestras, 
lives, 
webminários e debates. 

 

Ação junto aos 
estudantes e 

 
professores. 

 

Durante o 
no letivo 

 

 Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

 
Os instrumentos serão as formas de registros, como: Fichas de Observação, 

Questionário informativo, Roteiro de Entrevista, Conversa Individualizada e Coletiva 

com os professores; Relatório de Atividades, Lista de Presença de Estudantes; 

Participação Ativa dos estudantes e professores entre outros; 

Indicadores de Resu ltados: Os objetivos, resultados, análises. A avaliação 

deverá ser registrada sistematicamente e será realizada por meio de instrumentos 

adequados à avaliação das atividades realizadas. Tal avaliação é necessária para 

verificar a relevância e efetividade das ações propostas e executadas tanto pelo corpo 

docente, quanto pela Orientação Educacional em seu exercício ético da 

autoavaliação. 

 

 
Instruções para o Preenchimento do Plano de Ação 

 

O instrumento de planejamento anual das ações pedagógicas da Orientação 

Educacional deve ser elaborado a partir da análise coletiva da realidade, em 

articulação com os demais projetos da unidade escolar e incorporado à Proposta 

Pedagógica-PP, conforme previsto na Orientação Pedagógica da Orientação 

Educacional (2019, p:65). 

O Plano de Ação deve ser elaborado conforme descrição a seguir: 
 

No campo de abertura do Plano de Ação identificar com nome completo, 

respectivas matrículas e turno (diurno ou noturno), de todos os Pedagogos- 

Orientadores Educacionais que atuam na unidade escolar e que serão responsáveis 

pela realização do planejamento. 
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No campo “Metas” deverão ser descritos os resultados que a Orientação 

Educacional pretende atingir para auxiliar na superação das situações problema- 

desafios e ações prioritárias elencadas coletivamente pela unidade escolar em seu 

processo de análise da realidade para elaboração da PP. 

No quadro de planejamento: 
 

Na coluna referente às “Temáticas” devem ser registrados os assuntos que tem 

uma intencionalidade pedagógica junto ao público que será abordado para o alcance 

da(s) meta(s) elencada(s). Destacam-se as categorias temáticas direcionadas pela 

Gerência de Orientação Educacional como prioritárias para as políticas educacionais 

vigentes. 

Na coluna “Fundamentação Curricular”, basta marcar com um "X" o eixo 

transversal, ou os eixos, a partir do(s) qual(is) a temática será abordada, diante do 

objetivo educativo que pretende promover e em conformidade com os pressupostos 

teóricos do Currículo da Educação Básica. 

Na coluna “Estratégias Pedagógicas” devem ser explicitadas as ações que 

serão desenvolvidas como caminho de realização da proposta educativa pretendida, 

sendo acrescentadas uma linha para cada ação. 

Na coluna “Eixo de Ação” devem ser registrados para cada estratégia 

pedagógica, quais públicos serão abordados, em conformidade com a Orientação 

Pedagógica da Orientação Educação (implantação da orientação educacional, 

institucional, estudantes, professores, família, em rede) 

Na coluna “Período de Execução” deve ser planejada a temporalidade de 

realização de cada estratégia pedagógica, preferencialmente indicando a época do 

calendário escolar em que as atividades serão desenvolvidas, de modo a favorecer a 

Proposta Pedagógica da unidade escolar e a organização individual do profissional. 

No campo “Instrumentos de Avaliação/Indicadores de Resultados” devem ser 

estimados instrumentos que permitam monitorar o avanço em relação às metas 

apontadas no início do Plano de Ação, assim como resultados observáveis que 

indicam o alcance das metas elencadas. 

OBSERVAÇÃO: Destaca-se que o Plano de Ação faz parte da escrituração das 

ações pedagógicas da unidade escolar e, em caso de movimentação do profissional, 
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uma cópia deverá ficar nos arquivos da instituição, sob a guarda da equipe gestora, 

para ser entregue ao novo profissional que for lotado na escola para assegurar a 

continuidade do trabalho da Orientação Educacional. 
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