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IDENTIFICAÇÃO  

Escola Classe 01 da Candangolândia.  

Endereço: EQR 5/7 Área Especial Candangolândia  

Telefone: (61) 3901.6640   

MODALIDADES DE ENSINO:   

✓ Ensino Fundamental de 9 anos – 1º aos 5º anos.   

✓ Classe de Educação Especial  

FUNCIONAMENTO NORMAL:  

✓ Matutino: 7h30 às 12h30  

4º, 5º anos e Classe de Ensino Especial.  

✓ Vespertino: 13h às 18h  

1º, 2º e 3º anos.  

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS: 330 alunos.  

03 turmas de 1º ano, sendo todas regulares;  

03 turmas de 2º ano, sendo 01 turma de Integração Inversa;  

04 turmas de 3º ano, sendo 03 turmas de Integração Inversa;  

03 turmas de 4º ano, sendo 02 turmas de Integração Inversa;  

04 turmas de 5º ano, sendo 03 turmas de Integração Inversa;  

01 Classe de Educação Especial;  

Total de professores: 18 regentes e 01 apoio pedagógico;  

 

EQUIPE GESTORA – 2022  

Diretora: Adriana Martins Galeno  

Vice-diretora: Rita de Cássia Gomes Rios de Oliveira   

Chefe de Secretaria: Fabrício Soares  

Supervisora: Daniela Fonseca Lima  

Coordenadoras Pedagógicas do Ensino Fundamental de 09 anos:   

✓ Aline Gomes e Jacqueline Rodrigues 

 
  

 

 



 

APRESENTAÇÃO  

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 01 da Candangolândia de 2022, foi 

elaborado de forma coletiva e reforça o trabalho integrado e organizado da equipe escolar, por se 

tratar de um documento norteador do trabalho pedagógico.  

Desde o início do ano letivo foram realizadas coordenações coletivas com os professores, 

apresentações, debates, estudos do Replanejamento Curricular do biênio 2020/2022 -  Anos  

Iniciais, Diretrizes Pedagógicas, Regimento Interno, circulares, entre outros documentos da  

Secretaria de Educação do Distrito Federal para contribuírem e nortearem a construção deste  

Projeto Político Pedagógico para o ano de 2022.  

No dia 23/02/2022, às 19h, foi realizada a I Reunião de Pais, Mães e Responsáveis 

presencialmente no pátio da escola, seguindo as orientações de biossegurança, para apresentação 

de toda Equipe Pedagógica, Colaboradores e Equipe Gestora para que nossa Comunidade Escolar 

conheça nossa escola, entenda o funcionamento administrativo e pedagógico. Os professores 

tiveram oportunidade de apresentar aos participantes as possibilidades e metodologias adequadas, 

nesta fase pós ensino remoto/híbrido com vistas ao Resgate das Aprendizagens. 

Após diagnóstico inicial do nível de aprendizagem dos estudantes, bem como a realização 

da Avaliação Diagnóstica, organizada pela SEE/SUPLAV - Avaliação em Destaque - serão 

realizados espaços de análises dos dados e reflexões nos planejamentos e coordenações coletivas 

para traçarmos os objetivos a serem alcançados e os caminhos a percorrer para que haja um efetivo 

resgate da aprendizagem dos estudantes.  

Assim, com base na análise dos dados, nos objetivos traçados com a participação de toda 

Equipe Pedagógica, construiremos uma conscientização de que todos somos responsáveis: Escola 

e Família, imprescindíveis no resgate das aprendizagens dos nossos estudantes, independente do 

ano que estejam cursando, tornando ainda mais forte o sentimento de pertencimento e 

responsabilidade das famílias, com nosso lema: “Sucesso Escolar, uma parceria entre Família e 

Escola”.  

A estrutura física da escola está assim distribuída: 

➢ Secretaria Escolar;  
➢ Sala da Direção;  
➢ Sala do Administrativo;  
➢ Sala da Coordenação Pedagógica;  
➢ Sala dos Professores;  
➢ Sala da Reprografia; 
➢ Copa para os Professores;  
➢ Banheiros para Professores, masculino e feminino; 
➢ Sala dos Colaboradores Terceirizados da Limpeza e Conservação  
➢ Cantina Escola com depósito para a merenda;  
➢ Laboratório de Informática com 27 máquinas e 1 impressora;  
➢ (08) Oito banheiros para estudantes Feminino; 
➢ (08) Oito banheiros para estudantes Masculino;  



➢ (01) Uma Brinquedoteca;  
➢ (01) Uma Sala de Vídeo;  
➢ (01) Uma Sala para Psicomotricidade; 
➢ (01) Uma Sala de Recursos;  
➢ (01) Uma Sala de Leitura  
➢ (01) Uma Sala para EEAA;  
➢ (01) Uma Sala para SOE; 
➢ (01) Um depósito de Material Pedagógico;  
➢ (01) Um depósito de Material de Limpeza;  
➢ (14) Quatorze salas de aula;  
➢ (01) Um Parque Infantil de Areia; 
➢ (01) Um Parque Infantil Modular de Plástico; 
➢ (01) Um Pátio Central Coberto;  
➢ (01) Uma Quadra Poliesportiva Coberta; 
➢ (01) Uma Guarita com Banheiro para os Colaboradores da Vigilância Desarmada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HISTORICIDADE  

A Escola Classe 01 da Candangolândia inaugurada em 27 de setembro de 1986, pelo então 

governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, tendo como Secretário de Educação 

Fabio Vieira Bruno e Diretor Executivo da Fundação Educacional José Silva, conforme placa afixada 

na entrada, encontra-se situada no meio das casas das Quadras 05 e 07 da Candangolândia. 

Em 1993, iniciou o atendimento da 5ª série no diurno e, em 1997, recebeu a 6ª série. Dois 

anos depois, iniciou o atendimento também no noturno da Educação de Jovens e Adultos. No ano 

de 2006, as turmas de 5ª e 6ª série foram transferidas para o Centro Educacional da 

Candangolândia e, no ano seguinte, a escola deixou de funcionar no noturno.  A partir de 2008, 

iniciou o atendimento somente ao Ensino Fundamental de 9 anos, recebendo turmas do Bloco Inicial 

de Alfabetização. Tornou-se Centro de Referência em Alfabetização e, nesse mesmo ano, recebeu 

em suas instalações a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos.  

Após plebiscito realizado no ano de 2008, foi aprovada, pela comunidade escolar, a 

separação dos turnos matutino, para atender somente as turmas de 3º, 4º e 5º ano e, no vespertino, 

somente alunos do 1º e 2° ano, funcionando desta forma até 2015.  

Por orientação da UNIEB – CRE/NB, para o bom andamento do Bloco Inicial de Alfabetização 

– BIA e principalmente, para oferecer uma Educação Pública de Qualidade, focada nas 

aprendizagens, em 2019, as turmas de 3º anos ficaram no turno vespertino, juntamente com o 1º e 

2º anos. No turno matutino, a escola atende aos 4º, 5º anos e Educação Especial.   

Assim sendo, os professores têm a oportunidade de coordenar com seus pares dentro dos 

Blocos de atuação, além de termos uma melhora significativa no horário do recreio, uma vez que 

os estudantes maiores estarão separados dos menores, evitando assim acidentes e confusões.  

Atualmente a escola dispõe de equipe gestora eleita pela comunidade em 2019, para o biênio: 

2020/2021, onde apresentou o plano de trabalho para apreciação de toda comunidade. 

Em função da Pandemia mundial da Covid-19, 2020/2021, o então governador do Distrito 

Federal, Ibanês Rocha, encaminhou à Câmara Legislativa o Projeto de Lei nº 2.275/2021, alterando 

a Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que definia o mandato dos diretores e vice-diretores eleitos 

em 2019, prorrogando a atuação da Equipe Gestora até 31 dezembro de 2022, que foi aprovado e 

publicado no DODF em 05/12/2021. 

Dispomos de boa estrutura física: Sala de Leitura com um acervo bastante diversificado, 

livros novos que contemplam a faixa etária dos nossos estudantes do 1º ao 5º ano. No momento, 

não temos bibliotecária e nenhum outro profissional responsável por este espaço, pois a que 

tínhamos nos anos anteriores aposentou. Já solicitamos um profissional para atuar neste espaço e 

estamos aguardando.  

Temos um Laboratório de Informática com 27 máquinas, ar-condicionado e bancadas 

novas, mas, sem um professor para este espaço, impossibilitando a utilização. A contratação da 



internet para o laboratório será discutida com a comunidade escolar e condicionada a arrecadação 

mensal da APM.  

Na Quadra Coberta são realizadas as atividades lúdicas e pedagógicas pelas turmas 

diariamente, seguindo os protocolos de segurança em função da pandemia de Covid-19. 

A Sala de Vídeo é um ambiente muito apreciado pelos nossos estudantes. 

Temos dois parques, sendo um que atende somente os estudantes do 1º ano e outro maior 

que atende toda faixa etária.  

Esta unidade de ensino dispõe do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – 

SEAA, composta por uma pedagoga, o Serviço de Orientação Educacional – SOE, que conta 

com uma Orientadora Educacional. 

Contamos com a Empresa Terceirizada do Serviço de Conservação e Limpeza – Real 

Service e temos 01 servidora da Carreira Assistência que exerce suas funções na portaria. Para a 

vigilância da escola, somos atendidos pela Vigilância Desarmada Terceirizada Global, com 

vigilantes no diurno e noturno.  

Com relação às turmas de Inclusão, atendemos, hoje, 08 turmas de Integração Inversa com 

estudantes com diagnósticos de Deficiências que contam com 05 Educadores Sociais Voluntários 

para acompanhamento dos estudantes e 03 Classes Comuns Inclusivas com estudantes com 

diagnósticos de Transtornos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FUNÇÃO SOCIAL  

A Educação é um processo de ensino aprendizagem que envolve Aspectos Formais: 

ESCOLA e/ou Informais: SOCIEDADE; que visam à formação do indivíduo para o convívio com o 

meio. Essa aprendizagem se dá em diferentes ambientes, de forma contínua e sistematizada, 

visando garantir a formação do cidadão.  

A qualidade social da educação na escola pública envolve a oferta de práticas 

transformadoras, promovendo a mobilidade social e colaborando para a construção de uma 

sociedade mais justa, inclusiva e solidária.  

A escola deve possibilitar ao estudante o reconhecimento das demandas de convivência 

relacionadas ao respeito às diferenças, exercer e compreender o exercício da democracia e ser 

preparado para o mercado de trabalho, o que inclui uma formação continuada.  

Neste contexto, a escola deve utilizar a vivência cotidiana do estudante, contribuir para 

construção de sua identidade, trazendo para o universo escolar sua realidade e acrescentando 

conhecimentos para que transcenda essas vivências e se perceba como sujeito da sociedade.  

A família é considerada um segmento importante que contribui no processo educativo para 

sedimentar a aprendizagem e por isso a escola necessita criar mecanismos para torná-la 

corresponsável pela aprendizagem dos filhos.  

Assim uma educação de qualidade pressupõe a formação integral do educando nos seus 

aspectos cognitivos, afetivos, emocionais e psicomotores, visando uma aprendizagem significativa, 

onde o indivíduo seja respeitado em sua totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

As Práticas Pedagógicas desenvolvidas nesta Unidade de Ensino, que atende do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental, visam assegurar para todos os membros da comunidade escolar os 

princípios de liberdade de participação, flexibilização, respeito à laicidade, pluralidade e diversidade.  

Assim sendo, trabalhamos para desenvolver em nossas crianças os seguintes princípios:  

✓ PRINCÍPIOS POLÍTICOS – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante 

da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura 

e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens.  

✓ PRINCÍPIOS ÉTICOS – referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades 

e singularidades.  

✓ PRINCÍPIOS ESTÉTICOS – referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. Assim sendo, todas as decisões 

são deliberadas pela comunidade escolar e estão pautadas na autonomia e participação, tanto no 

que se refere à destinação das verbas recebidas e geradas, quanto aos aspectos pedagógicos, 

como, por exemplo, a decisão de cronograma de atividades, pois compreendemos que quando 

todos participam, as responsabilidades se dividem e concretizam-se os planejamentos.  

As famílias são convidadas a participarem ativamente do dia a dia da unidade escolar e são 

informadas, bem como, conscientizadas que todos os conflitos são resolvidos através do diálogo. A 

resolução dos conflitos existentes entre os estudantes é resolvida, seguindo sempre o princípio do 

diálogo, intermediado por seus pares e pelas Equipes Pedagógicas e/ou Gestora da escola.   

Para tal ação, realizamos o registro dos fatos ocorridos diariamente no livro ata e os 

envolvidos assinam após a resolução da situação. Nos casos que exigem a participação dos 

responsáveis, eles são convocados e segue um novo registro, fazendo referência ao registro inicial. 

Em casos de extrema gravidade, seguimos o previsto no Regimento Escolar da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, que diz:  

Art. 310. O estudante, pela inobservância das normas contidas neste Regimento, e conforme a gravidade 

e/ou reincidência das faltas, está sujeito às seguintes medidas:  

I. intervenção/advertência oral;   

II. advertência escrita;  

III. suspensão da assiduidade na sala de aula, com atividades alternativas na unidade escolar, de no máximo 

três dias letivos corridos;   

IV. transferência, quando o ato for aconselhável, por comprovada necessidade de garantia de sua proteção 

ou de outros.  

§7º As medidas descritas podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da gravidade ou 

reincidência da falta.  

Assim sendo, nossa prática pedagógica visa promover a inclusão e o respeito à diversidade 



com o desenvolvimento de projetos coletivos e individuais que auxiliam a convivência harmoniosa 

entre todos.  

Com isso, a construção da identidade e a socialização das diferenças bem como valores 

como Respeito, Responsabilidade, Amizade, Amor, Solidariedade, Diálogo, Família, Gratidão 

são desenvolvidos de forma interdisciplinar e durante todo o ano letivo.  

Em alguns momentos, surgem imprevistos que nos impõem a flexibilização e reavaliação dos 

planejamentos e do cronograma da escola com todos os segmentos que dela fazem parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

✓ Desenvolver e sedimentar as habilidades necessárias para a formação de um cidadão crítico, 

consciente e transformador da sua realidade social baseada no conhecimento capaz de exercer sua 

autonomia.  

 

Objetivo Específicos:  

✓ Formar cidadãos competentes, críticos, reflexivos e conscientes para enfrentar desafios dentro 

da sociedade;  

✓ Promover a inclusão e o respeito à diversidade;  

✓ Promover o resgate das aprendizagens; 

✓ Promover a alfabetização e o letramento com base na ludicidade;  

✓ Desenvolver e aplicar projetos que estimulem e potencializem a leitura, escrita, raciocínio lógico 

matemático, valores, moral, ética e a consciência harmônica dentro da diversidade abrangendo 

temas transversais;  

✓ Incentivar e conscientizar a comunidade escolar local das necessidades da escola buscando 

soluções conjuntas com poder público;  

✓ Reduzir o índice de reprovação e evasão;  

✓ Promover integração entre família e escola, estimulando o rendimento cognitivo e comportamento 

escolar dos estudantes;  

✓ Incentivar o cuidado com o meio ambiente, bem como o uso racional dos recursos não renováveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÇÕES PARA O RESGATE DAS APRENDIZAGENS 

 Diante do desafio educacional enfrentado por causa da pandemia da Covid-19 que assolou 

o mundo durante o biênio 2020/2021, torna-se imprescindível a busca de estratégias eficazes para 

que haja o resgate das aprendizagens de nossas crianças. 

 Dessa forma, a Equipe Pedagógica desta Unidade Escolar, composta pela Equipe 

Gestora, Coordenação Pedagógica, Professores Regentes, Pedagoga e Orientadora Escolar, 

desenvolverá no ano letivo de 2022, ações pedagógicas concretas e espaços de convivências para 

que nossas crianças possam aprofundar e consolidar suas aprendizagens, preenchendo as lacunas 

causadas pelo ensino remoto/híbrido. 

 Sendo assim, desenvolveremos três ações durante todo o ano letivo, do 1º ao 5º ano, visando 

este resgate das aprendizagens que são: 

✓ PROJETO DE LEITURA; 

✓ CANTINHO DA ALFABETIZAÇÃO: DA LUDICIDADE À APRENDIZAGEM; 

✓ INTENSIVÃO – PROJETO INTERVENTIVO. 

 

✓ PROJETO DE LEITURA 

A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento que começamos a 

“compreender” o mundo à nossa volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das 

coisas que nos cercam, de perceber o mundo sobre diversas perspectivas, de relacionar a realidade 

ficcional com a que vivemos, no contato com um livro, enfim, em todos os casos, estamos, de certa 

forma, lendo – embora, muitas vezes, não nos damos conta. 

Sabemos os benefícios que a leitura proporciona em todas as fases da vida do ser humano: 

desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da comunicação, bem como o aumento do 

vocabulário, conhecimentos gerais e do senso crítico. Ao ler, o indivíduo adquire maior repertório, 

ampliando e expandindo seus horizontes cognitivos. Para além disso, estudos apontam que o ato 

de ler é prazeroso na medida em que reduz o stress ao mesmo tempo que estimula reflexões.  

É notório a necessidade de promover a leitura de modo que, o aprendizado da língua escrita 

aconteça prazerosamente, dentro deste processo de retorno das atividades presenciais pós 

pandemia Covid-19, onde temos o objetivo de promover o resgate das aprendizagens, após esses 

dois anos tão difíceis para todos. 

Para além das conquistas das habilidades já citadas através da leitura, o reconhecimento 

dos diversos tipos de gênero textual discursivo é essencial para a organização da escrita e, 

consequentemente, o planejamento das ideias. Assim o trabalho com os gêneros textuais na sala 

de aula é primordial para o incentivo e desenvolvimento da leitura e escrita e será o eixo norteador 

do Projeto de Leitura e Escrita. 



A leitura, assim como a escrita, supre as necessidades do nosso cérebro de aumentar sua 

capacidade intelectual. É fato que uma pessoa que tem o hábito da leitura possui mais facilidade 

para produzir um texto. Isso ocorre justamente porque ao lermos estamos aumentando nossa 

capacidade de comunicação bem como nosso repertório interpretativo.  

 O desenvolvimento das habilidades envolvidas na prática da leitura, escrita e produção 

textual, vão além da disciplina da Língua Portuguesa, pois estudos apontam que a dificuldade dos 

estudantes com as questões matemáticas, perpassam pela interpretação das questões propostas, 

bem como a relevância do entendimento dos dados. 

Com relação aos objetivos de aprendizagem e os conteúdos matemáticos, eles devem 

desenvolver a capacidade do estudante de aplicar os conhecimentos aritméticos em situações 

reais, dominando os conceitos relacionados para que isso aconteça. É preciso desenvolver também 

diversos tipos de raciocínio matemático diante dos problemas, adotando, assim, uma postura 

educacional de mudanças para atingir esses objetivos. Indo além da resolução mecânica de 

operações descontextualizadas e isoladas em sim mesmas. 

Com relação à geometria, visualiza-se uma forma de aprendizado concreta, pois podemos 

manusear objetos e perceber diferenças para melhores interpretações e produções referente ao 

tema e ainda de forma interdisciplinar. 

Assim sendo, os professores de cada ano, dentro do planejamento deles, organizarão a 

estratégia que for mais adequada para os estudantes, de forma que as aprendizagens envolvidas 

aconteçam de maneira significativa e eficaz. 

O planejamento pedagógico buscará o desenvolvimento e aplicabilidade dos demais 

componentes curriculares: história, geografia, arte, ciências, temas transversais, atualidades. 

Focando no resgate das aprendizagens de leitura, interpretação, escrita, resolução de situações 

problemas e das operações, de forma prática, concreta e contextualizada, de acordo com o previsto 

para cada ano. 

A Equipe Pedagógica irá subsidiar os Professores de cada ano, para que possam 

desenvolver o Projeto de Leitura e Escrita, adequado à faixa etária e ao nível de aprendizagem de 

cada turma, visando despertar o prazer da leitura, aguçar o potencial cognitivo e criativo dos 

estudantes, promovendo assim o desenvolvimento simultâneo da leitura, escrita e ampliação do 

vocabulário.    

Nos planejamentos quinzenais por ano, a SEAA, o SOE, a Equipe Gestora,  a Coordenação 

Pedagógica e a Equipe de Professores do Ano, avaliarão as ações do Projeto de Leitura e Escrita, 

bem como, realizarão as adequações necessárias nas estratégias utilizadas de forma 

interdisciplinar, para que sejam alcançados os objetivos de aprendizagem e os conteúdos das 

demais disciplinas e, assim, possamos atingir nosso objetivo maior: “promover as aprendizagens 

mediadas pelo pleno domínio da leitura e da escrita.” Currículo em Movimento do Distrito Federal – Anos iniciais – 2ª Edição – Brasília/2018. 



 

✓ CANTINHO DA ALFABETIZAÇÃO: DA LUDICIDADE À APRENDIZAGEM 

Visando superar as fragilidades pedagógicas da alfabetização, provocadas pela pandemia 

da Covid-19, bem como as defasagens na leitura e escrita, na interpretação de textos e no raciocínio 

lógico matemático, de modo a contribuir para o alcance dos objetivos de aprendizagem previstos 

para Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, por meio da ludicidade, será desenvolvido o Projeto 

Cantinho da Alfabetização: da Ludicidade à Aprendizagem. 

O planejamento do projeto caminhará em paralelo aos objetivos do bimestre, que serão 

trabalhados em sala de aula regular. Serão verificadas as dificuldades e as áreas de interesse das 

crianças para a propositura das atividades e seleção de recursos que serão trabalhados para o 

alcance dos objetivos propostos, de forma lúdica e diferenciada das atividades realizadas em sala 

de aula. 

Periodicamente, a partir da avaliação formativa e observação do desenvolvimento dos 

estudantes, deve-se verificar a necessidade de permanência da criança nesse projeto. Ao passo 

que, se outras crianças forem identificadas com dificuldades devem ser encaminhadas para 

atendimento, pois esse processo é contínuo. 

O processo avaliativo ocorrerá de maneira contínua e partirá de um diagnóstico, embasado 

no Teste da Psicogênese, segundo Esther Pillar Grossi, e na observação atenta às necessidades 

apresentadas pelo estudante. Assim, estes instrumentos serão a base norteadora para o 

planejamento e intervenção das práticas pedagógicas. 

O Projeto atenderá, num primeiro momento, os estudantes das 4 turmas dos 3º anos, visando 

o resgate das aprendizagens e a diminuição na quantidade de níveis existente em cada sala e, 

posteriormente, após o avanço dos estudantes dos 3º anos, o atendimento será dado aos estudantes 

dos 2º e 1º anos, nesta ordem, de acordo com a necessidade de cada turma. 

O projeto CANTINHO DA ALFABETIZAÇÃO: DA LUDICIDADE À APRENDIZAGEM, será 

desenvolvido pela Professora JULIANNE GUEDES DE MELO, matrícula: 23.931-23, carga horária 

20h, conforme processo SEI nº 00080-002309553/2021-45 e constará na sua integralidade nos 

anexos deste Projeto Político Pedagógico. 

 

✓ INTENSIVÃO: PROJETO INTERVENTIVO 

O trabalho com projeto interventivo visa o desenvolvimento de ações diferenciadas, 

observada a realidade de cada turma e/ou ano, bem como do estudante, mas, com foco na 

aprendizagem significativa, com características de caráter temporário, atendimento as 

necessidades específicas de um grupo, flexibilização de estratégias, ludicidade na prática 

pedagógica, utilização de materiais concretos, participação coletiva de toda equipe pedagógica da 

escola e avaliação processual, 



Após o mapeamento realizado por cada professor, acontecerá o planejamento das ações 

para realização do Intensivão, visando alcançar um conjunto de objetivos de aprendizagem 

específico, ao mesmo tempo em que serão traçados os objetivos, o desenvolvimento, as 

estratégias, a duração da ação interventiva, a avaliação dos estudantes e a análise dos dados 

obtidos após a avaliação.  

 As estratégias utilizadas estarão ancoradas na consolidação das aprendizagens, de forma 

lúdica, subsidiadas por ações de leitura, interpretação, produção escrita, bem como nas ações 

envolvendo o raciocínio lógico e resolução de situações problemas concretos da vida real. 

Com o desenvolvimento e aprimoramento dos objetivos de aprendizagem que envolvem as 

habilidades de leitura, escrita e interpretação de tudo que possa ser lido, formal e/ou informalmente, 

verbal e/ou não verbal, nossos estudantes estarão cada vez mais aptos a alcançarem maiores 

rendimentos nas avaliações institucionais e de larga escala, com níveis crescentes de proficiência. 

Tendo como base análise de Projetos Pedagógicos desta Escola de anos anteriores, 

percebe-se que o desenvolvimento de projetos de leitura e escrita, agregados ao raciocínio lógico 

matemático, bem como projetos interventivos, sejam eles executados de forma individual por cada 

professor ou coletivamente, contribuem para o aumento crescente do índice do IDEB. 

Veja: 

 

 
  Com base nas ações expostas e propostas neste Projeto Político Pedagógico, 

acreditamos que de fato acontecerá o resgate das aprendizagens dos nossos estudantes de forma 

efetiva e eficaz. 

   

 

 



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR 

1º BLOCO – BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA: 

 

No ano de 2005, o Distrito Federal iniciou implantação na sua rede de ensino, a organização 

escolar em ciclos, principiando pela etapa da alfabetização. Deste modo, a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) assumiu a proposta dos Ciclos de Aprendizagens, a qual 

nomeou de Ciclos para as Aprendizagens, reconfigurando os três anos referentes à alfabetização, 

denominando-o de Bloco Inicial de Alfabetização (BIA).    

Seguindo as diretrizes da Secretaria de Educação, esta unidade de ensino desenvolve seu 

trabalho em Ciclos, com início aos seis anos de idade completos até 31/03. Os estudantes são 

distribuídos no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, de acordo com a faixa etária e com 

progressão continuada de um ano para o outro, havendo a possibilidade de retenção no 3º ano. 

Conforme as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, o BIA apresenta uma 

proposta pedagógica pautada na tríade Alfabetização, Letramentos e Ludicidade, buscando uma 

concordância com os princípios fundamentais da alfabetização, para um desenvolvimento completo 

do estudante no que se refere ao cognitivo, as dimensões Afetiva, Social e Motora.   

Dentro do BIA, as disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, 

Ciências da Natureza, Geografia, História e Ensino Religioso são trabalhadas de forma 

interdisciplinar, priorizando a ludicidade como forma de apresentar e consolidar os conteúdos.  

Com vistas ao alcance dos objetivos propostos pelo BIA, torna-se imprescindível o ambiente 

alfabetizador composto por: 

✓ ALFABETO: 4 tipos de letra, maiúsculas e minúsculas: caixa alta e cursiva, com desenhos, 

preferencialmente no campo de visão dos estudantes. Cada estudante deve ter seu alfabeto-

móvel para manuseá-lo; 

✓ CALENDÁRIO: acompanhar diariamente com os estudantes: mês, dia, dia da semana; 

✓ SEQUÊNCIA NUMÉRICA: número e quantidade; 

✓ QUADRO DE ANIVERSARIANTES: nomes, dia e mês do aniversário para que seja feita 

tabela e/ou gráficos com as informações mensais;  

✓ NOMES: lista dos nomes dos estudantes em ordem alfabética com letra inicial diferenciada; 

✓ PALAVRAS: banco de palavras em ordem alfabética com letra inicial diferenciada, conforme 

for sendo desenvolvido; 

✓ Q.V.L.: Quadro Valor de Lugar para anotações/marcações com objetos concretos: 

tampinhas, palitos, canudo, material dourado etc.; 

✓ MATEMÁTICA: um espaço com materiais diversos para que os estudantes possam 

manusear e, brincando, façam as relações número/quantidade. Pode ser uma caixa, uma 

sapateira, uma estante...  



 

✓ LEITURA: um espaço com materiais diversos para leitura: livros, gibis, ficha de leitura, 

revistas, jornais, receitas... pode ser uma caixa, uma sapateira, uma estante...  

✓ ROTINA DIÁRIA: o estudante precisa saber o que vai acontecer durante a aula e o que já 

tiver acontecido, deve ser ticado... marcado... sinalizado; 

✓ RELÓGIO: ter imagens de relógio mostrando a hora em que será o lanche, o recreio, o 

parque, a quadra, a entrada e saída. Em caso especiais, algum evento diferente que vai 

acontecer. Ter um relógio em sala e construir um com os estudantes faz parte do processo 

de aprendizagem das horas; 

✓ COMBINADOS/REGRAS DE CONVIVÊNCIA: devem ser construídas com os estudantes, 

estar em local bem visível e, principalmente, ser vista e revista diariamente com os 

estudantes! 

Tudo isso deve estar espalhado nas paredes da sala de aula para que não fique um ambiente 

poluído em algumas partes e vazio em outras. 

A organização diária da aula é de suma importância para que as aprendizagens aconteçam de 

forma a ser consolidada a cada etapa. Para tanto, seguimos um roteiro que deve ser distribuído nos 

dias da semana, de forma equivalente dentro das 5h/aula, gradativamente, e de acordo com as 

especificidades de cada turma. Veja: 

✓ Acolhida dos estudantes; 

✓ Escuta Sensível; 

✓ Leitura de cartazes de numerais, do alfabeto, da chamada, agenda, quanto somos, 

calendário, cardápio; 

✓ Leitura Deleite, Leitura de Histórias pelo professor; 

✓ Linguagem de Leitura e Escrita: apropriação de escrita alfabética – jogos didáticos; 

✓ Higienização das mãos; 

✓ Lanche; 

✓ Atividade recreativa; 

✓ Atividades Sequenciais: Livro didático; 

✓ Linguagem Oral: Produção e Revisão Textual;  

✓ Gêneros Literários; 

✓ Linguagem Matemática: apropriação do Sistema de Numeração Decimal – jogos 

didáticos; 

✓ Natureza e Sociedade; 

✓ Artes. 

 

O BIA se apoia na concepção da Avaliação Formativa, em que, considerando os seus 



aspectos diagnóstico, processual, interventivo e os percursos diferenciados de aprendizagem, há 

adequações ao longo do processo de ensino, para que o objetivo principal – a consolidação da 

alfabetização - seja alcançado. 

A aplicação do teste para os estudantes ALFABETIZADOS se dá individualmente e com 

fala ritmada (não silabar). Contando uma história, uma narração conhecida pelas crianças, 

seleciona-se as palavras seguindo os     critérios abaixo: 

✓ Contar a história, explorar, comentar, debater com os estudantes as informações 

pertinentes à história contada: dramatização, leitura, imagens, vídeo, áudio, interpretação 

oral e coletiva e a escrita da história; 

✓ Ditado de 10 palavras retiradas da história, sendo: dissílaba, trissílaba, polossílaba e 

monossílaba,  

✓ CCVCC - duas consoantes seguidas de mais de duas vogais.  Ex: transporte 

✓ CVCC – consoante, vogal, seguida de duas consoantes. Ex: perspicaz 

✓ Produção de texto – reconto da história com riqueza de detalhes; 

 Para os estudantes NÃO ALFABETIZADOS, o teste também se dá individualmente, com 

fala ritmada (não silabar), contando uma história, uma narração conhecida pelas crianças, 

seleciona-se quatro palavras começando por uma polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, 

isto é, numa ordem decrescente de sílabas, para confrontar com a questão de que é necessária 

uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito. Em seguida, dita-se uma frase, dentro 

do contexto da história. 

Para análise do Teste da Psicogênese, utilizaremos a seguinte classificação, seguindo Esther 

Pillar Grossi: 

✓ Pré-Silábico 1: escreve com desenhos.      Ex.: (GATO) 

✓ Pré-Silábico 2: Escreve com qualquer letra, muita letra. Ex: 

ADEMENDOED (GATO) 

✓ Silábico: Escreve uma letra ou um símbolo para cada sílaba. Ex.: GT (GATO), AO 

(PATO), *? (BOLO) 

✓ Alfabético: algumas sílabas são completas, outras não. Ex.: BOBOLTA (BORBOLETA), 

GTO (GATO) 

➢ Alfabetizado 1: entende que para cada sílaba oral deve-se utilizar duas  letras. Escreve 

como fala. Ex.: SECOLA (ESCOLA), PATU (PRATO) 

➢ Alfabetizado 2: rompe a hipótese anterior e começa a perceber outros sons existentes 

na sílaba. Ex.: PARATO (PRATO) 

➢ Alfabetizado 3: percebe que um som pode ser escrito com mais de uma letra, utiliza 

dígrafos e nasalizações. Ex.: BOLHA, QUERO, CAMPO, CARRO 

➢ Alfabetizado 4: percebe sílabas com consoantes mudas. Ex.: PNEU, OBSERVAÇÃO 



O Teste da Psicogênese subsidia a avaliação diagnóstica, bem como as devidas 

intervenções que deverão ser implementadas para que nossos estudantes venham aprender de 

forma efetiva, baseados sempre no eixo que norteia o Bloco Inicial da Alfabetização:                                     

                     ALFABETIZAÇÃO            LETRAMENTO            LUDICIDADE 

2º BLOCO – 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A escola organizada em ciclos, entende que o ensino é em função das aprendizagens, tendo 

em vista o entendimento do modo como o estudante aprende, no sentido de garantir a consolidação 

das aprendizagens. 

Nesta perspectiva, os 4º anos tem a missão de aprofundar e consolidar os objetivos de 

aprendizagem que necessitam dessas ações, em função ainda da pandemia da Covid-19, sem 

perder o foco na tríade Alfabetização, Letramentos e Ludicidade. 

O 2º bloco tem duração de dois anos e progressão continuada do 4º para o 5º ano. 

Com relação aos 5º anos, desenvolvemos o “Pé no 6º Ano”, que funciona com a estrutura do 

Ensino Fundamental II, com docência compartilhada entre os professores das turmas dividindo as 

disciplinas, propiciando assim, acesso à diversas práticas e metodologias pedagógicas, bem como 

uma vivência semelhante ao que será ofertado na próxima modalidade de ensino 

Os professores se organizam por afinidades, dentro das disciplinas que cada um vai assumir: 

Língua Portuguesa, Produção de Texto, Matemática, Ciências, História, Geografia e Artes. Em 

seguida, monta-se a grade horária, com aulas de 50 minutos, respeitando as atividades 

extraclasses: quadra, sala de leitura, informática e brinquedoteca que também tem a duração de 50 

minutos. Vale ressaltar que nem o professor e nem os estudantes têm “janelas” ou a situação de 

“subir aula”.  

Os planejamentos das aulas ocorrem quinzenalmente com os professores em todas as 

disciplinas, bem como as avaliações que são realizadas bimestralmente com calendário específico.  

As turmas participam ativamente dos eventos da escola, que são: Páscoa, Festa da Família, Festa 

Junina, Festa das Crianças, Feira de Ciências e Encerramento do ano.  

      Todas as decisões relacionadas ao 5º ano são tomadas coletivamente pelo grupo de 

professores e Equipe Gestora e repassadas aos estudantes coletivamente também, no pátio da 

escola.  

       Para iniciar o Pé no 6º ano, os professores realizam testes de sondagens, verificando assim, 

como está o nível de aprendizagem dos estudantes e, em seguida, decidem qual a melhor ação 

interventiva, dentre as seguintes:  

✓ Reagrupamento dos estudantes com dificuldades em uma turma durante o 1º bimestre;  

✓ Reforço em horário contrário;  

✓ Reagrupamento dos estudantes, no horário da quadra; 

✓ Projeto Interventivo. 



       Além das avaliações formais, os estudantes realizam a autoavaliação, num momento específico 

de conversa íntima e individual com o professor conselheiro, analisando juntos os resultados das 

avaliações, o que também serve para traçar a melhor estratégia de intervenção.  

      Antes do pontapé inicial ao Pé no 6º ano, os pais são convocados para uma reunião, onde são 

informados de como funcionará todo o ano letivo e, principalmente, conscientizados de que os 

estudantes necessitarão de um grande apoio no início, com relação aos horários, materiais, 

comportamentos e toda a nova rotina que se iniciará.  

      Para os estudantes, também fazemos um encontro especial, lúdico, explicando como será todo 

o andamento do ano letivo e que, no final do ano, faremos uma visita à escola sequencial, já 

preparando-os para a transição. 

      No final do ano, realizamos os Eventos de Encerramento dos 5º anos, custeado pelos pais, que 

é composto por três dias de eventos, assim realizados: um dia especial fora da escola ou com 

brinquedos infláveis na escola, a Solenidade de Despedida e o Baile.  

       Com tudo isso, podemos afirmar que após esta mudança pedagógica nas turmas de 5º anos 

desta escola, o impacto positivo aparece nitidamente nos índices crescentes do IDEB, no 

desenvolvimento dos aspectos físicos, emocionais e pedagógicos dos nossos estudantes.  

       Segundo a Equipe Gestora da escola sequencial, nossos estudantes demonstram bons 

resultados tanto com relação à maturidade necessária as mudanças referentes a esta modalidade, 

quanto aos aspectos relacionados a aprendizagem, o que reforça a importância das práticas 

pedagógicas inovadoras, baseadas na aprendizagem significativa dos estudantes.   

       Outra informação relevante, trazidas pelas famílias, é que muitos dos nossos estudantes 

ingressam na rede particular de ensino, passam por teste de seleção, alcançando resultados que 

proporcionam descontos nas mensalidades, variando de 50% a 100%.  

      Assim sendo, ano a ano, reafirmamos que o Pé no 6º Ano é uma prática que dá muitos bons 

resultados para nossa escola, mas principalmente para os nossos estudantes que conseguem 

seguir suas vidas acadêmicas com uma vivência prazerosa, eficiente e eficaz ao que se propõe. 

O Plano Distrital de Educação - Lei n° 5.499, de 14/07/2015, estabelece em sua Meta 6 

a ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral tanto no número de escolas quanto no 

número de estudantes atendidos por Unidade Escolar. Nesse sentido, a ESCOLA CLASSE 01 

DA CANDANGOLÂNDIA, fará adesão ao atendimento de Educação em Tempo Integral Parcial 

para os estudantes dos 4º e 5º anos, comprometendo-se com observância do contido nas 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral a partir do segundo 

semestre letivo de 2022, em parceria com a ESCOLA PARQUE DA NATUREZA E ESPORTE. 

Na Escola Parque da Natureza e Esporte os estudantes terão acesso a atividades que 

contemplam: Arte-Educação, Educação Patrimonial, Comunicação, Ciência e Tecnologias, 

Esporte e Lazer de acordo como planejamento e o Projeto Político Pedagógico da Instituição.  O 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/pde_site_versao_completa.pdf


atendimento acontecerá duas vezes na semana na Escola Parque e três vezes na escola de 

origem. 

Aqui na Escola Classe 01 da Candangolândia, os estudantes participarão do Projeto de  

Língua Portuguesa e Matemática. O projeto de Língua Portuguesa visa desenvolver as habilidades 

envolvidas na prática da leitura, escrita e produção textual, com a realização de atividades, tais 

como:  jogos diversos, livros variados, textos diversos, textos fatiados, caça palavras, cruzadinhas, 

histórias seriadas, texto sequenciado, produção coletiva e individual de textos, livro didático, 

atividades xerocopiadas, dentre outros.  

  Com relação ao Projeto de Matemática, o objetivo é desenvolver a capacidade do 

estudante de aplicar os conhecimentos aritméticos em situações reais, dominando os conceitos 

relacionados para que isso aconteça, bem como os diversos tipos de raciocínio matemático diante 

de situações problemas, através de jogos matemáticos diversos, resolução de situações problemas, 

livro didático, atividades xerocopiadas, desafios matemáticos, dentre outros. 

 

✓ CLASSE ESPECIAL 

Seguindo a estratégia de matrícula para o ano letivo de 2022, a Classe Especial foi para 

atender uma estudante com diagnóstico de TGD no turno matutino. 

A Equipe Pedagógica da escola, auxilia o professor desta Classe com relação ao 

planejamento, as necessidades específicas da estudante, bem como ao atendimento a família,  

Assim sendo, é indispensável que o planejamento seja flexível, pois a realização das 

atividades depende do comportamento diário da estudante, sendo possível a avaliação dela em 

várias situações dentro e fora de sala, com a adequação de tempos e espaços. 

Dessa forma, o uso do Portfólio propiciará ao professor uma visão do conhecimento que foi 

adquirido pelo estudante, com resultados obtidos e instrumentos para que sejam realizados 

planejamentos necessários, permitindo um olhar sobre as habilidades que estão sendo 

desenvolvidas ou não. 

✓ COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O espaço da Coordenação Pedagógica é organizado de forma coletiva, visando a reflexão e 

análise do fazer pedagógico, bem como seu aperfeiçoamento por meio da avaliação sistemática da 

prática pedagógica, superando, assim, os obstáculos que se apresentam diariamente no ambiente 

escolar. 

A atuação do Coordenador Pedagógico está diretamente relacionada ao ato de aprender dos 

estudantes e ao ato de ensinar dos professores, oportunizando um processo educativo coeso e 

coletivo dentro da escola. 

Portanto, cabe ao Coordenador Pedagógico e a Equipe Gestora, dentre outras funções, os 

objetivos a seguir, para execução e operacionalização do fazer pedagógico: 



✓ Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do planejamento pedagógico 

desenvolvido pelos professores regentes; 

✓ Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do Projeto 

Interventivo, Reagrupamentos e Ações de Resgate as Aprendizagens; 

✓ Planejar, orientar e acompanhar a análise do desempenho dos estudantes a partir da 

avaliação realizada. 

A Equipe Gestora juntamente com a Coordenação Pedagógica, buscará parcerias ao longo 

do ano letivo para proporcionar nas Coordenações Coletivas, momentos de formação continuada, 

subsidiando, assim, a prática pedagógica que tem como objetivo principal, para este ano letivo, o 

resgate das aprendizagens. 

A Gestão Escolar Democrática possibilita o diálogo aberto e a comunicação horizontal entre 

toda Equipe Pedagógica Escolar, principalmente na tomada de decisões do fazer pedagógico dentro 

dos espaços da Coordenação Pedagógica e do trabalho Coletivo. 

Vale ressaltar que o espaço da Coordenação Pedagogia, seja ela individual e/ou coletiva, 

bem como o trabalho Coletivo da Equipe Pedagógica, será de fundamental importância para 

subsidiar as análises e reflexões necessárias acerca do fazer pedagógico para o Resgate das          

Aprendizagens e a execução com sucesso das ações propostas 

 

✓ AVALIAÇÃO 

Na perspectiva da Avaliação Formativa, ela tem a função de diagnosticar os processos de 

ensino aprendizagem e servir de instrumento de melhoria na qualidade do ensino ofertado, sendo 

um ato de valorização e potencialização das aprendizagens e não meramente classificatória e 

excludente. 

Por isso, a expressão: “avaliação para as aprendizagens”, ganha o lugar da avaliação das 

aprendizagens, sendo centralizada na organização do trabalho pedagógico, comprometida com a 

aprendizagem e o desenvolvimento pleno do estudante. 

A seguir, um quadro com sugestões adaptáveis a todos anos, para subsidiar as avaliações 

formativas e processuais: 

 

 

AVALIAÇÃO POR PARES OU 

COLEGAS 

Consiste em colocar os estudantes avaliando uns aos 
outros ou realizando atividades em duplas ou em 
grupos. Pode ser acompanhada de registros escritos. 
Qualifica o processo avaliativo sem a exigência de 
atribuição de pontos ou notas. Potencializa a 
autoavaliação. 

 

 

Devem incluir itens/questões contextuais e instigantes. 
Requerem análise, justificativa, descrição, resumo, 
conclusão, inferência, raciocínio lógico. Os enunciados 
devem ser elaborados com precisão de sentido no 



 

 

PROVAS 

contexto e, quando for o caso, incluem imagem/figura, 
gráfico, tabela, texto etc. Suas questões apresentam 
conteúdos e informações que promovem aprendizagens 
também durante sua resolução. Devem ser elaboradas, 
levando em conta os objetivos de aprendizagem e o 
nível em que se encontram os estudantes. Enquanto 
são elaboradas, definem-se os critérios de avaliação 
que devem ser sempre comunicados aos estudantes ou, 
sempre que possível, escritos com sua participação. 

 

 

 

PORTFÓLIO 

Pasta, caderno ou arquivo que serve para o estudante 
reunir ou dispor a coleção de suas produções, as quais 
apresentam evidências da aprendizagem. O portfólio é 
um procedimento que permite ao aluno realizar a 
autoavaliação para a aprendizagem. Deve ser acrescido 
de comentários ou reflexões sobre o que aprende, como 
aprende e por que aprende, além de favorecer o diálogo 
com o docente, possibilitando a realização de feedback 
constante. 

 

 

 

REGISTROS REFLEXIVOS 

São anotações diárias ou em dias combinados com a 
turma, relacionadas às aprendizagens conquistadas. Os 
registros reflexivos permitem aos docentes e discentes 
o acompanhamento das evoluções nas narrativas, bem 
como na autoavaliação de cada um que produz o 
registro. O retorno que cada professor apresentar para 
o estudante não significa que ele deva refazer o registro 
reflexivo apresentado. Contudo, precisa incorporar as 
novas orientações na produção do próximo registro. 
Podem compor o portfólio, a critério do avaliador e dos 
avaliados. 

 
 

SEMINÁRIOS, PESQUISAS, 
TRABALHOS DE 

PEQUENOS GRUPOS 

Todas as etapas do trabalho devem ser orientadas pelo 
docente e avaliadas por ele e pelos estudantes. A 
avaliação por pares ou colegas e a autoavaliação 
oferecem grande contribuição ao processo. Cada etapa 
realizada e as diferentes habilidades dos estudantes 
são valorizadas. Os critérios de avaliação são 
construídos juntamente com os estudantes. 

  
 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

Processo que oportuniza ao estudante analisar seu 
desempenho e perceber-se como corresponsável pela 
aprendizagem. Pode ser registrada de forma escrita ou 
ser feita oralmente. Requer orientação do professor, a 
partir dos objetivos de aprendizagem e do 
reconhecimento dos princípios éticos. Não se destina à 
atribuição de nota, à punição nem ao oferecimento ou 
retirada de “pontos”. Realiza-se em todos os níveis, 
etapas e modalidades da educação escolar, sempre em 
consonância com os objetivos de trabalho. 

Fontes: VILLAS BOAS, (2008); LIMA (2013). 

O uso de múltiplos procedimentos/instrumentos avaliativos possibilita aos estudantes o 

desenvolvimento de diferentes habilidades. A adoção exclusiva de provas retira dos sujeitos essa 

oportunidade, além de se constituir dificultador para o processo de reflexão e para a tomada de 



decisões sobre a própria aprendizagem.  

A escola pode organizar, inclusive, rodízio de instrumentos e procedimentos por área, ano, 

turma, grupo de docentes, bimestre ou semestre para que possibilite sua diversificação.  

Ressalta-se a importância da adequação do instrumento a prática diária do professor, para 

que não se comprometa a qualidade do processo de avaliação e, por consequência, a 

aprendizagem 

✓ AGENDA 

O uso da agenda física e/ou virtual se faz necessário para facilitar a comunicação entre família 

e escola. Dessa forma, cada professor tem a autonomia para escolher qual meio utilizará para ter 

este acesso direto às famílias. 

Os pais são informados de que não devem acompanhar os estudantes até a porta da sala de 

aula para, assim, evitarem atrapalhar o andamento das aulas. E, quando necessitarem falar com  o 

professor, devem procurá-lo no horário da coordenação.  

 

✓ ENTRADA DOS TURNOS 

Os estudantes são acolhidos diariamente no pátio da escola no início do turno, com 

atividades planejadas e executadas pelos docentes, Equipe Gestora e Coordenação, com 

cronograma previamente construído.  

Consideramos, esse início de turno, um importante momento de acolhida, propiciando um 

contato mais próximo dos professores da escola, da coordenação e da equipe gestora com todos 

os estudantes, ao mesmo tempo em que também aproxima os estudantes de outras turmas e de 

outros anos. Além disso, abordamos temas e valores relevantes para a construção de cidadãos 

críticos e responsáveis socialmente.  

São nesses momentos das entradas que também desenvolvemos os temas transversais, tais 

como: Hora Cívica, Semana da Educação para Vida, Uso Sustentável da Água, Dia Nacional 

de Luta da Pessoa com Deficiência, Consciência Negra previstos no calendário da Secretaria, 

dentre outros temas sugeridos pelos professores para atender as necessidades dos educandos. 

 

✓ AULAS EXTRAS 

Os espaços da quadra, parque, laboratório de informática, sala de leitura e brinquedoteca 

são organizados com horários de cinquenta minutos para que cada turma possa utilizá-los uma vez 

por semana. A sala de leitura, brinquedoteca e laboratório de informática não estão sendo utilizados 

porque não temos ninguém para cuidar e organizar esses espaços adequadamente para o 

desenvolvimento das ações pedagógicas.  

As carências são abertas para o processo de remanejamento e remoção, porém sem sucesso 

no preenchimento das carências.  



✓ AULAS PASSEIO 

Desde o início do ano letivo, os pais são conscientizados e informados da importância da 

participação das crianças nas Aulas-Passeio por se tratar de uma aula que ocorre fora do ambiente 

escolar e tem aplicações pedagógicas educacionais especiais.  

Os passeios ao teatro, cinema, circo, museus, tour por Brasília, Planetário, Jardim Zoológico 

são realizados de acordo com agendamento dos locais e planejados nas coletivas.  

 

✓ FESTAS 

Durante o ano letivo, são realizados seis grandes eventos na escola: Festa Junina, Festa 

da Família, Semana da Criança, Feira de Ciências, Despedida dos 5º anos e Encerramento do 

Final do Ano.  

A Festa da Família e a Festa Junina têm o intuito de confraternizar e valorizar as famílias e 

as tradições culturais que envolvem as duas temáticas. Como existem diversidades de formação 

familiar, optamos por não fazermos eventos no Dia das Mães e nem no Dia dos Pais, apenas 

elaborarmos junto aos estudantes, trabalhos em homenagem individuais a suas famílias.  

A Semana de Conscientização do uso sustentável da Água e a semana de Educação para a 

Vida, os Dias Letivos Temáticos, previstos no Calendário Escolar Oficial, são planejados de acordo 

com orientações da CRENB / UNIEB, da Secretaria de Educação pela Equipe Pedagógica da escola 

O Encerramento de Final de Ano é realizado à noite e a forma será planejada no segundo 

semestre, marcando o fechamento das atividades escolares.   

Como somos uma escola inclusiva, além do trabalho com o tema diversidade desenvolvido 

durante todo o ano letivo, datas como Dia da Conscientização do Autismo, Dia Internacional da 

pessoa com Síndrome de Down e o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência são 

desenvolvidas atividades especiais relacionadas ao tema.  

Para retomada das aulas passeios e dos eventos festivos, seguiremos as orientações de 

biossegurança, dadas conjuntamente pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do 

Distrito Federal.  

✓ EEAA E SOE 

O Serviço de Apoio à Aprendizagem – SEAA recebe encaminhamento de estudante 

através de formulário próprio e de conversas do professor com a pedagoga da escola. Assim, o 

estudante é avaliado e observado em sala e, quando se faz necessário, a pedagoga convoca a 

família para entrevista e faz os devidos encaminhamentos.   

Da mesma forma, a Orientadora Educacional faz a escuta ativa e sensível do professor, da 

criança e dá os encaminhamentos necessários para solicitação do professor, contatando a família 

quando necessário e/ou os segmentos das Redes de Apoio Social, Emocional e de Proteção. 

Os membros da SEAA e da Orientação Educacional participam das coletivas semanais e, 



quando se faz necessário, auxiliam os professores nos momentos de planejamentos individuais e 

auxiliam na realização dos Projetos Interventivos ao longo do ano.  

 

✓ CONSELHO DE CLASSE 

Os conselhos de classe ocorrem uma vez a cada bimestre, atendendo cada bloco: BIA no 

turno da coordenação e 4º, 5º ano e Classe Especial também na coordenação, com participação da 

Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem – 

SEAA, Serviço de Orientação Educacional.  

Para a realização do Conselho de Classe, o professor regente entrega preenchido o 

REGISTRO DE AVALIAÇÃO – Rav Formulário 2: Ata de Conselho de Classe. Cada professor 

relata sobre os progressos e necessidades da turma, depois apresenta os estudantes que 

necessitam de algum tipo de intervenção por ter tido baixo rendimento. Discutimos quais são as 

possíveis intervenções a serem desenvolvidas e que serão aprimoradas no Planejamento Individual. 

São apresentados os estudantes que têm quantidades excessivas de faltas ou que irão necessitar 

de atendimento ou avaliação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.   

Temos uma atenção especial também com os estudantes que são destaques nas turmas, 

tanto em comportamento como em aprendizagem. Os professores são instruídos a manifestarem, 

para esses estudantes, o reconhecimento através de elogios e estímulos individuais. 

 

✓ REUNIÃO DE PAIS 

A Equipe Pedagógica da Escola Classe 01 da Candangolândia acredita que deve de fato 

existir uma parceria entre a Família e a Escola para que aconteça o sucesso escolar de nossos 

estudantes. Para tanto, logo nas primeiras semanas de aula, a Equipe Gestora organiza o I Encontro 

de Pais, Mães e Responsáveis.  

Neste encontro, são apresentados o Regimento Interno da Escola, as orientações 

necessárias para que as famílias entendam o funcionamento geral da escola, as questões 

administrativas e financeiras bem como a apresentação da Equipe Pedagógica do ano vigente.  

As reuniões de pais ocorrem bimestralmente, onde neste dia a equipe gestora, a 

coordenação e as profissionais do SOE e SEAA ficam na escola à disposição dos pais para tirar 

quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários. Nesse dia, também é exposto, 

para toda comunidade escolar, a prestação de contas bimestral da APM.  

Os professores regentes apresentam para os pais o Registo de Avaliação – RAV/ –1º ao 5º 

ano. Para as Classe de Educação Especial, este documento é preenchido semestralmente e 

descreve os instrumentos que foram utilizados para chegar à conclusão do rendimento do estudante 

naquele período, bem como fazem entrega dos trabalhos.  

Para o ano letivo de 2022, as reuniões de pais bimestrais acontecerão aos sábados, como 



forma de reposição dos dias letivos móveis previstos no calendário escolar. 

 

✓ AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

O presente Projeto Político Pedagógico e todo o planejamento que nela consta, será avaliado 

durante toda sua execução no ano letivo de 2022 das seguintes formas:   

✓ SEMESTRALMENTE pela comunidade escolar com utilização de questionários e tabulação 

de dados em gráficos para serem apresentados à comunidade;  

✓ SEMANALMENTE e/ou QUINZENALMENTE nas coletivas com avaliação das atividades 

desenvolvidas pela Equipe Pedagógica, quando se fizer necessário. 

 

BIBLIOGRAFIA 

✓ Bloco Inicial de Alfabetização – o desafio da mudança, 2009 – SEE-DF; 

✓ Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo, 2014 – SEE-DF; 

✓ Diretrizes de Avaliação Educacional de Aprendizagem, Institucional e Larga Escala, 

2014 – SEE-DF; 

✓ Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental, 2018 – SEE-DF; 

✓ Projetos Político Pedagógico da Escola Classe 01 da Candangolândia – 2017/2018/2019 
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CANTINHO DA ALFABETIZAÇÃO: DA LUDICIDADE À APRENDIZAGEM 
Autora: Professora Julianne Guedes Melo 

 

JUSTIFICATIVA 

A comunidade da Candangolândia sempre apresentou um contexto de vulnerabilidade 

econômica, porém com o cenário mundial dos últimos dois anos, as dificuldades se tornaram 

acentuadas. 

Buscar intervenções significativas para minimizar os efeitos nocivos causados pelo momento 

atual, imposto pela pandemia da COVID-19, é imperativo, inadiável e essencial. 

A Escola Classe 01 da Candangolândia têm foco no ensino de qualidade, de forma contínua 

e sistemática. Sob a orientação dos normativos estabelecidos pela Secretaria de Estado de 

Educação do DF, a unidade tem o trabalho pedagógico organizado em ciclos, que demandam 

concepção e práticas voltadas para a progressão continuada para as aprendizagens dos 

estudantes. O Bloco Inicial de Alfabetização – BIA ocorre no turno vespertino e é composto de 10 

turmas, assim distribuídas: 

03 turmas de 1º ano, sendo todas regulares;  

03 turmas de 2º ano, sendo 01 turma de Integração Inversa;  

04 turmas de 3º ano, sendo 03 turmas de Integração Inversa. 

Espera-se ao final do BIA, que o estudante seja capaz de ler e produzir textos orais e escritos 

de forma proficiente na perspectiva do letramento e da ludicidade e, a partir daí, continuar os estudos 

nos 4º e 5º anos na organização seriada ou no 2º Bloco na organização em ciclos, aumentando a 

competência comunicativa para expressar-se de forma adequada nas diversas situações e práticas 

sociais, de modo a “[…] resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e 

alcançar participação plena no mundo letrado” (PCN, 2001,p. 41). 

Atualmente a unidade escolar atende, no BIA, 207 estudantes. Pelo processo avaliativo 

formativo e pela realização do teste da psicogênese foi verificado que 85% estudantes apresentam 

situação de defasagem nas aprendizagens ligadas à alfabetização e, consequentemente, tal atraso 

gera outras repercussões no alcance dos objetivos de aprendizagem do BIA. 

Em atendimento ao chamado de resgate das aprendizagens apresentado na Circular n.º 

105/2021 - SEE/SUBEB e com a perspectiva de assegurar oportunidades concretas de aprender, 

apresentamos o presente projeto de resgate das aprendizagens. 

 

PÚBLICO ALVO 

Estudantes do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA que apresentem defasagem no processo 

de alfabetização, num primeiro momento, os estudantes do 3º ano, em seguida dos 2º e 1º anos 

sucessivamente. 



 

OBJETIVO GERAL 

✓ Superar fragilidades pedagógicas da alfabetização de estudantes que apresentam defasagens 

na leitura e escrita de modo a contribuir para o alcance dos objetivos de aprendizagem 

previstos no Bloco Inicial de Alfabetização – BIA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Identificar estudantes com fragilidades no processo de alfabetização; 

✓ Intervir com estratégias pedagógicas diversificadas para promoção de avanços; 

✓ Utilizar recursos diversificados e tecnológicos como facilitadores de aprendizagem; 

✓ Ampliar as oportunidades de alfabetização por meio de atividades da vida cotidiana e de forma 

significativa; 

✓ Planejar os atendimentos com foco na individualidade e interesses particulares dos 

estudantes; 

✓ Elaborar e selecionar materiais que favoreçam a consolidação das aprendizagens; 

✓ Apoiar os(as) professores regentes das salas regulares na consolidação dos conteúdos; 

✓ Avaliar de maneira formativa e contínua os estudantes para nortear o planejamento e 

execução pedagógica; 

 

DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 

Inicialmente é importante salientar que apesar do atendimento dos estudantes ocorrer 

individualmente, deve envolver toda equipe pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA. 

O planejamento das atividades de maneira diversificada deve acontecer em consonância ao 

que está sendo desenvolvido na sala de aula regular, é imprescindível. 

Desse modo, a intervenção ocorrerá de maneira precisa, além de ampliar as oportunidades 

de aprendizagem e contribuir na consolidação dos conhecimentos. 

Em uma sala exclusiva e preparada ludicamente e com recursos pedagógicos apropriados, 

com atendimentos individuais e semanais, cada estudante uma vez por semana será atendido 

com horário previamente agendado no mesmo turno de regência. 

Após aplicação de avaliação diagnóstica e realização da psicogênese, os(as) docentes 

apresentarão os nomes dos estudantes que apresentaram déficit na alfabetização. 

Um planejamento paralelo aos objetivos do bimestre, que serão trabalhados em sala de aula 

regular, será elaborado para cada estudante a ser atendido. Serão verificadas as dificuldades 

individuais e verificadas às áreas de interesse dessas crianças para a propositura das atividades 

e seleção de recursos que serão trabalhados para o alcance dos objetivos propostos. 

Periodicamente, a partir da avaliação formativa e observação do desenvolvimento dos 



estudantes, deve-se verificar a necessidade de permanência da criança nesse projeto. Ao passo 

que, se outras crianças forem identificadas com dificuldades devem ser encaminhadas para 

atendimento, pois esse processo é contínuo. 

 

RECURSOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

Os recursos apresentados já constam disponíveis na unidade escolar. Alguns jogos 

pedagógicos serão confeccionados com materiais de papelaria que normalmente também estão 

disponíveis. 

É importante frisar que as crianças são rodeadas de tecnologia e a escola deve usar os 

recursos tecnológicos como facilitadores para alcance dos objetivos pedagógicos. A proposta 

aqui é utilizar essa ferramenta que é super atrativa para os pequenos como instrumentos de 

aprendizagem. 

Os recursos serão selecionados de maneira individual com foco na superação das 

dificuldades e promoção de aprendizagem de cada estudante. Deve-se evitar a repetição de 

recursos e deve estar em constante dinamização, sempre pautado na ludicidade. 

Alguns recursos que serão inicialmente necessários: 

✓ Sala de aula; 

✓ Mesa e cadeira; 

✓ Quadro; 

✓ Jogos pedagógicos e eletrônicos; 

✓ Atividades impressas; 

✓ Computador; 

✓ Livros infantis; 

✓ Materiais concretos (dados, cubos, brinquedos, palitos, massinha, revistas e jornais, 

materiais reciclados e outros); 

✓ Papel A4 (branco e colorido). 

 

AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo ocorrerá de maneira contínua e partirá de um diagnóstico e da 

observação atenta às necessidades apresentadas pelo estudante. Será o instrumento norteador 

para o planejamento e intervenção das práticas pedagógicas. 

Deverá ocorrer de maneira contínua e sincronizada com os(as) professores regentes. 

Bimestralmente, será avaliada a necessidade de permanência do estudante nesse projeto e/ou a 

inclusão de outros. 

O teste da psicogênese deve ser um aliado nesse processo, mas deve-se atentar a 

observação cotidiana desses estudantes, seus progressos, seus interesses e limitações. 



 

BIBLIOGRAFIA 

Circular n.º 105/2021 - SEE/SUBEB - Diretrizes para a organização da Unidade Escolar com vistas ao 
encerramento do Ano/2º Semestre Letivo de 2021. – Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Básica. Brasília, 2021. 
 
Diretrizes Pedagógicas para organização escolar do 2º Ciclo para as aprendizagens: BIA e 2º Bloco – Língua 
Portuguesa. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brasília, 2014. 
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CRONOGRAMA DO 1º BIMESTRE – 14/02 a 29/04 

TEMAS: 

14/02 – Primeiro dia do Bimestre 

14 e 15/02 – Planejamento Pedagógico 

28/02 a 02/03 – Carnaval – Feriado Nacional 

08/03 – Dia Internacional da Mulher 

15/04 – Sexta-Feira da Paixão – Feriado Nacional 

17/04 – Páscoa – Feriado Nacional 

21/04 – Aniversário de Brasília e Tiradentes– Feriado Nacional 

22/04 – Dia Letivo Móvel   

29/04 – Último dia do 1º Bimestre 

DATA AÇÃO 

14/02 PRIMEIRO DIA DO BIMESTRE 

22/02 Coordenação Coletiva: Estratégias de Intervenção  
Nossa Escola tem História – Concurso 

23/02 Planejamento por Ano – Diagnóstico Inicial  

23/02 1ª Reunião de Pais – Reposição referente ao DLM: 22/04 

24/02 Oficina: Jogos e Brincadeiras na Escola – EAPE  

24 e 25/02 
03 e 04/03 
07 a 11/03 

 
PERÍODO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E TESTE DA PSICOGÊNESE 

28/02 a 02/03  Carnaval 

03/03 Produção de Material 

08/03 Dia Internacional da Mulher 

08, 09 e 10/03 Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita – UNIEB – CRENB 

15/03 Planejamento das Atividades por ano 

16/03 Coordenação Coletiva: Planejamento das Intervenções e PPP/2022 

15 e 18/03 Diagnóstico Inicial 2022 - DIPAEDF/SUPLAV/SEEDF 

21 a 01/04 Aplicação das Intervenções 

22/03 Ajuste de Planejamento por ano 

23/03  Coordenação Coletiva 

29/03 Planejamento das Atividades por ano 

30/03  Coordenação Coletiva  

05/04 Avaliação das Intervenções Realizadas 

06/04 Coordenação Coletiva: Páscoa 

12/04 Planejamento das Avaliações e Psicogênese de Final do Bimestre 

13/04 Coordenação Coletiva: Relatório de Avaliação Descritivo 

15/04 Sexta-feira da Paixão 

18 a 20/04 Aplicação das Avaliações Formais do Bimestre 

20/04 Coordenação Coletiva  

21/04 Feriado 

22/04 Dia Letivo Móvel 

27/04 Conselho de Classe – Matutino e Vespertino 

29/04 ÚLTIMO DIA DO BIMESTRE 

03/05 Último dia do Envio dos Relatórios para Coordenação 

06/05 Relatórios Impressos e Assinados na Secretaria 

07/05 Reunião de Pais do 1º Bimestre, pagando o DLM 17/06/22 
CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO 
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2º BIMESTRE – 02/05 a 11/07 

TEMAS: 

01/05 – Dia do Trabalhador 

02/05 – Primeiro dia do 2º Bimestre 

07/05 – Reposição do dia Letivo Móvel referente a 17/06 – REUNIÃO DE PAIS 1º BIMESTRE; 

18/05 – Dia Nacional de Combate e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Lei Federal: 

9.970/2000   

03/06 – Dia Nacional da Educação Ambiental – Lei Federal 12.633/2012 

04/06 – Reposição do dia Letivo Móvel referente a 11/07 – FESTA JUNINA; 

05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente 

16/06 – Corpus Christi – Feriado Nacional 

17/06 – Dia Letivo Móvel  – PAGO EM 07/05   

11/07 – Dia Letivo Móvel – Último dia do 2º Bimestre – PAGO COM A FESTA JUNINA 

DATA AÇÃO 
29/04 ÚLTIMO DIA DO BIMESTRE 

02/05 2º BIMESTRE 

03/05 Último dia do Envio dos Relatórios para Coordenação 

04/05 Coordenação Coletiva 

05/05 Planejamento da Festa Junina e do Interventivo 

06/05 Relatórios Impressos e Assinados na Secretaria 

07/05 Reunião de Pais do 1º Bimestre, pagando o DLM 17/06/22 

10/05 Produção de Matrizes por ano 

11/05 Coordenação Coletiva: Oficina de Edição de Vídeo – Parte I 

12/05 Assembleia com Paralisação 

17/05 Planejamento das Atividades por ano 

 
18/05 

Coordenação Coletiva: Oficina de Edição de Vídeo – Parte II 
Dia Nacional de Combate e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes  

Lei Federal: 9.970/ 

24/05 Planejamento do Interventivo 

25/05 Coordenação Coletiva: Produção de Material para o Interventivo 

30/05 à 03/06 Preparativos Finais para Festa Junina 

03/06 HORÁRIO COMPACTADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA 

04/06 FESTA JUNINA 

05/06 DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 

06/06 à 24/06 Projeto Interventivo 

07/06 Planejamento por Ano 

08/06 Coordenação Coletiva 

15/06 Coordenação Coletiva 

16/06 FERIADO NACIONAL 

17/06 DIA LETIVO MOVEL PAGO EM 07/05 

21/06 Planejamento das Avaliações Formais do Bimestre 

22/06 Coordenação Coletiva 

27/06 a 01/07 Aplicação das Avaliações Formais do Bimestre 

 
05/07 

CONSELHOS DE CLASSE 
MATUTINO: 1º anos 8h30 

VESPERTINO 4º anos/EE – 13h30 

 
06/07 

CONSELHOS DE CLASSE  
MATUTINO: 2º anos – 8h30 

VESPERTINO 5º anos – 13h30 

07/07 CONSELHOS DE CLASSE – MATUTINO 3º anos – 8h30 

11/07 ÚLTIMO DIA DO BIMESTRE 

05/08 Último dia do Envio dos Relatórios 

11 e 12/08 Relatórios Impressos e Assinados 

13/08 Reunião de Pais referente ao 2º Bimestre, pagando ao DLM 29/07 
CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO 



SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVIMENTO  

DO PROJETO DE LEITURA 

 
           Todas as sugestões elencadas aqui, devem ser adaptadas a cada ano e turma para o 

desenvolvimento da prática da leitura. 

 

SUGESTÃO I 

LEITURA EM ARQUIVO – Cada estudante terá sua pasta com as atividades a serem 

realizadas durante o ano, em sequência. Não há necessidade de seguir a ordem numérica das 

atividades, sua escolha pode ser independente desta ordem.  

✓ A cada leitura realizada, o professor orientará os estudantes como será a realização da 

atividade: se será de livre escolha, onde o estudante escolhe uma atividade da sua pasta ou 

se for um trabalho direcionado pelo professor, ele dará as devidas instruções. 

✓ Se o professor pedir uma atividade que o estudante já tenha feito, ele deverá realizá-la 

novamente no verso do formulário, seguindo as orientações do professor;  

✓ O professor combinará a data em que a atividade deverá ser apresentada;  

✓ As atividades deste Projeto de Leitura farão parte da Avaliação Bimestral dos alunos;  

✓ Cada professor realizará as adequações das atividades para seu ano de atuação. 

SUGESTÕES DAS ATIVIDADES: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva um novo final para o livro que você 

leu. Ilustre com capricho! 

 

 

 
Descreva o personagem principal do livro: 

características físicas e emocionais. 

 

 

 

Existe algum personagem deste livro que 

você gostaria de ser? Por quê? Explique. 

 
 

 
 De que personagem do livro você não gostou? 

Por quê? Explique detalhadamente. 
 

 

Crie uma nova capa para esse livro. Não se 

esqueça de caprichar no desenho e pintura! 
 

Reescreva a parte do livro que você  

achou mais interessante! 
 

Crie um novo personagem para o livro e descreva 

suas características físicas e emocionais. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO II 

SACOLA DA LEITURA – Confecção de bolsa ou pasta para transportar livros e outros 

materiais para realização das atividades com a família. 

✓ Estabelecimento dos combinados com as crianças e a família sobre a conservação e devolução 

do material enviado para os pais; 

✓ Seleção de livros de histórias por temas ou pela escolha dos envolvidos; 

✓ Estabelecer o modo como será a ordem para as crianças levarem o material: Sorteio, ordem 

alfabética etc.; 

✓ Planejamento e devolução do material enviado para casa: tempo e espaço para que a criança 

exponha para a turma o trabalho realizado com a família; 

✓ Participar de situações de produção escrita e oral de textos em diferentes gêneros. 

✓ Construção de caderno dicionário a partir dos textos trabalhados; 

O que você aprendeu com esse livro? 

Explique detalhadamente! 

 

 

 

Você entrou na história do livro, virou um novo personagem. 
Como você participou da história? 

 Explique o que aconteceu! 
 

 

Qual a parte do livro você mudaria? 
Por quê? Explique detalhadamente 

 

 

Pense num objeto que você gosta muito. Agora, pense como 

este objeto vai fazer parte do livro que você leu. Explique 

detalhadamente e desenhe o objeto! 
 

Faça uma lista em ordem de acontecimentos dos 
fatos ocorridos no livro. 

 
 

Relacione as palavras diferentes que você encontrou nesse 
livro, com os significados. Pesquise no dicionário 

 
 

Leia pelo simples prazer de ler!  
Não tem atividade nenhuma para fazer! 

 
 

 



SUGESTÃO III 

LEITURA EM FAMÍLIA – Cada semana o estudante levará uma atividade para casa. Esta 

atividade acontecerá toda semana no dia indicado para Leitura e para que esse trabalho seja 

realizado com sucesso solicitamos a ajuda da família, auxiliando as crianças na leitura assim como 

nas atividades propostas. 

✓ A criança terá uma semana para fazer a leitura e apresentá-la para a turma; 

✓ Os responsáveis deverão auxiliar a criança na leitura para que depois ela possa realizar a 

atividade proposta; 

✓ Os pais deverão incentivar a criança a praticar a leitura várias vezes; 

✓ Por fim, no dia indicado para leitura, o estudante deverá apresentar a atividade para os 

colegas de classe na rodinha. 

 

SUGESTÃO IV 

 20 MINUTOS DE LEITURA – de acordo o planejamento pedagógico, 3x na semana, em dias 

combinados, a turma ou o ano fará ao mesmo tempo uma parada de 20 minutos para leitura. Após 

esta parada para leitura, podem acontecer atividades direcionadas ao que foi lido ou simplesmente 

a leitura pela prática e desenvolvimento do habito de leitura. 

 

SUGESTÃO V 
         DICIONÁRIO DA LEITURA – construção de um dicionário utilizando os títulos lidos, na forma 

de um catálogo. O registro pode ser realizado em um caderno, em pasta com grampos, em forma 

de portfólio, dentro outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 



 

 

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 – EC 01 DA CANDANGOLÂNDIA 

 
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:  FABIANA FERNANDES DOS SANTOS    Matrícula:  212316-9         Turno: DIURNO 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à 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 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) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

METAS: 

 

ACOLHIMENTO AOS ESTUDADES E PROFESSORES: Desenvolver uma esculta sensível e constante para com estudantes e 
professores em virtude das ansiedades quanto ao retorno as aulas presenciais, situações de luto na família, defasagem pedagógica, 
dentre outros. 
REPRESENTANTE DE TURMA DOS 5°S ANOS: Conscientizar os estudantes quanto à importância do protagonismo estudantil, da 
liderança, representatividades, entre outros. 
INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA: Conscientizar pais e ou responsáveis quanto à importância da participação na vida escolar dos filhos 
e ou estudantes sob sua responsabilidade, para um aprendizado mais efetivo. 
CULTURA DE PAZ: Estimular a reflexão, sobre as possibilidades de comunicação não violenta e contribuições para um mundo mais 
pacífico. 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS: Trabalhar o exercício do autocontrole, da inteligência emocional e 
da empatia.  
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: identificar os conflitos existentes que interferem e prejudicam o processo de ensino-aprendizagem e 
relações interpessoais e propor opções para resolução dos problemas. 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL:  Contribuir para a conscientização ambiental e propor 
mudanças de atitudes para um mundo mais sustentável. 

 

 



 

 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

EIXO DE 

AÇÃO  

 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

 

Ed. 
Cidadan

ia 
DH 

Ed. 
Diversid

. 

   Ed. 
Susten

t. 

 

ACOLHIMENTO 

AOS ESTUDADES 

E PROFESSORES 

 

 

X 

   

Praticar a esculta sensível com estudantes e 

professores, frente aos desafios do retorno presencial.  

Mediar situações de ansiedade, defasagem 

pedagógica, desinteresse escolar, infrequência, dentre 

outros. 

Realizar o acolhimento em situações de luto familiar. 

Encaminhar para a rede de apoio, quando necessário. 

 

 

Professore

s 

estudantes 

 

Ano letivo 

 

 

 

REPRESENTANTE 

DE TURMA 

5°s ANOS 

 

 

 

X 

   

Apresentação do projeto para os estudantes. 

Sensibilização para candidaturas voluntárias e os 

prazos para campanha eleitoral. 

 

 

 

Professore

s 

estudantes  

 

2° bimestre 

Eleição e apuração. 

Posse dos candidatos eleitos. 

 

 

 

INTEGRAÇÃO 

FAMÍLIA/ 

ESCOLA 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

Organizar com a equipe gestora, momentos de 

acolhimentos às famílias, através de reuniões de pais, 

roda de conversa, palestras e vídeos. 

 

 

Professore

s e família 

 

Ano Letivo 



 

 

 

CULTURA 

DE PAZ 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Através de Vídeos, filmes e textos, trabalhar com os 

estudantes a reflexão sobre vários tipos de comportamentos 

e violências que assolam os ambientes escolares, famílias e 

sociedades como um todo, e quais as formas de promover a 

Cultura de Paz e a comunicação não-violenta. 

 

Professore

s 

estudantes 

e família 

 

3° bimestre 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENT

O DE 

COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 

   

 

 

 

 

X 

 

Trabalhar com estudantes a inteligência emocional:  

administração saudável dos sentimentos e emoções, e 

o autocontrole. 

 

 

Professore

s e 

estudantes  

 

2° bimestre 

 

Trabalhar com os professores sobre a inteligência 

emocional, empatia, relações interpessoais e 

autocuidado, através de dinâmicas e palestras. 

 

 

 

 

 

MEDIAÇÃO 

DE 

CONFLITOS 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

A partir de uma escuta ativa com professores e 

estudantes, propor rodas de conversas a fim de 

estimular nos estudantes, o pensamento crítico e a 

capacidade de solucionar problemas de forma 

assertiva. 

 

 

Professore

s e alunos 

 

Ano Letivo 

 

Apresentação de vídeos e filmes, textos reflexivos que 

incentivem o diálogo e a comunicação. 

Atendimentos individualizados quando necessário.  

 

  



 

 

 

EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDAD

E E CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL 

 

 

   

 

 

 

X 

 

Conceituação e abordagem de assuntos relacionados à 

consciência ambiental e sustentabilidade. 

 

 

Professores 

estudantes 

e família 

 

2° semestre 

Roda de conversa com os estudantes sobre o tema. 

Exibição de filmes relacionados. 

Campanha dos materiais recicláveis. 

Oficina com os materiais recolhidos. 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 
 

Acolhimento aos estudantes e professores: Através de feedback dos professores. 

Representante de turma: Durante o desenvolvimento do projeto e através de feedback dos professores. 

Autoestima: Através do envio de formulário de avaliação para estudantes/família, e nos encontros presenciais, avaliar se conseguiram desenvolver e 

ou aprimorar a autoestima e a autoconfiança.  

Cultura de paz: Avaliação nas rodas de conversas sobre a assimilação do conceito sobre a cultura de paz e de como contribuir para um mundo mais 

pacífico e também através de formulário de avaliação. 

Desenvolvimento de Competências socioemocionais: Através do envio de formulário de avaliação para as estudantes/famílias e nos encontros 

presenciais, avaliar se os estudantes conseguiram desenvolver e ou aprimorar a habilidade de se relacionar de forma empática consigo e com outro. 

Avaliação com os professores durante os momentos de desenvolvimento do tema. 

Mediação de Conflito: Feedback dos professores quanto ao comportamento dos alunos na resolução dos conflitos entre seus pares e avaliação nas 

rodas de conversa com os alunos sobre a compreensão do tema. 

Educação para a sustentabilidade e Consciência Ambiental: Durante o desenvolvimento do projeto e através de conversa com os estudantes. 
 



PROJETO REPRESENTANTES DE TURMA 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
EC 01 DA CANDANGOLÂNDIA 

 

 
OBJETIVO GERAL 

Fortalecer a participação dos representantes de turmas, estimulando nos 

estudantes atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, tolerância, 

sensibilidade e comprometimento, mostrando que é possível construir uma escola 

democrática. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sensibilizar os estudantes, sobre a importância da liderança, praticando a 

responsabilidade na construção da cidadania; 

• Adquirir noções de cidadania; 

• Criar mecanismos e procedimentos que viabilizem o contato com aspectos 

relativos à liderança; 

• Estabelecer um clima de confiança junto ao educando, a fim de se sentirem 

seguros quanto à orientação dos professores; 

• Levar os estudantes a entenderem os objetivos da educação e normas da 

escola; 

• Despertar o interesse pelo funcionamento da escola; 

• Apoiar professores no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem; 

• Colaborar em eventos da escola. 

 
                                                                         
ATRIBUIÇÕES DO REPRESENTANTE DE TURMA 
 

• Ter bom comportamento; 

• Cumprir diariamente com as tarefas escolares; 

• Ser assíduo e pontual às aulas; 

• Observar a limpeza da sala e contribuir para tal; 

• Ausentar-se das aulas somente com autorização do professor; 

• Distribuir, avisos e folhetos aos colegas quando solicitado e informar o 
assunto aos estudantes ausentes, assim que retornarem à escola; 



• Ser o elo da turma com o (a) professor (a) regente e os serviços pedagógicos; 

• Colaborar para o entrosamento da turma, favorecendo um ambiente de 
amizade e união; 

• Colaborar na integração de colegas novatos, dos colegas com dificuldades 
de relacionamento com a turma e com os colegas que possuem algum tipo 
de dificuldade de aprendizagem; 

• Manter a agenda atualizada; 

• Zelar pelos equipamentos de sala de aula: Carteiras, mesas, quadro negro, 
quadro branco, entre outros, e orientar os colegas quanto ao seu uso e 
preservação. 

• Participar de reuniões com a equipe pedagógica, quando necessário e 
repassar o assunto para a turma; 

• Auxiliar os professores sempre que solicitado; 

• Identificar as necessidades da turma e repassar aos professores ou a equipe 
pedagógica. 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO VICE-REPRESENTANTE 

• Substituir o Representante de Turma em suas ausências ou impedimentos; 

• Colaborar com o Representante de Turma no desempenho de suas funções;  

 
 

PERFIL DOS CANDIDATOS 

• Líder Democrático (representará a turma com a cooperação de todos);  

• Compreensivo (entender as dificuldades dos colegas);  

• Educado e cortês;  

• Responsável e honesto;  

• Ter iniciativa; 

• Justo e leal; 

• Assíduo às atividades escolares; 

• Dinâmico; 

• Estudioso e persistente; 

• Ser exemplo para todos. 

 



 

DURAÇÃO DO MANDATO DO REPRESENTANTE DE TURMA 

Cada gestão terá a duração de 01(um) semestre com o objetivo de permitir o 

surgimento de novas lideranças.  

O Representante perderá o mandato: 

 

• Por renúncia; 

• Por perda de vínculo com a instituição; 

• No caso de adotar comportamento considerado inadequado com sua turma, 
com outros estudantes, com a Direção, com o corpo docente ou demais 
funcionários; 

• Se faltar com os deveres previstos no regimento interno da escola; 

• No caso de conflito com sua própria turma. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 

No início de cada semestre, após a divulgação da eleição para representante 

de turma, será feito o levantamento de até quatro candidatos de cada turma 

do 5º ano.  

Os candidatos deverão fazer suas respectivas campanhas com cartazes, por 

um período de 1 semana. 

Posteriormente ocorrerá o processo para escolha do representante e vice 

representante.  

O estudante escolherá, dentre os candidatos disponíveis, aquele que ele achar 

que representará melhor a turma.   

A eleição acontecerá através de votação. Será o representante de turma o 

aluno que receber a maioria dos votos da classe. O segundo mais votado, será 

o vice representante. 

Após a apuração dos votos, a classes serão comunicados sobre o resultado e 

ocorrerá a posse dos ganhadores. 

 

 



 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

PROJETO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – EC 01 

CANDANGOLÂNDIA 

Orientadora Educacional Fabiana Fernandes 
 

 

OBJETIVOS: 

➢ Despertar nos professores, estudantes e suas famílias, um interesse 
maior pela 

educação para a sustentabilidade, consciência ambiental e cidadania 
planetária; 

➢ Conscientizar os participantes do projeto sobre a necessidades de 
cultivarmos 

hábitos de vida saudáveis e atitudes sustentáveis para a preservação do meio 
ambiente e 

promoção de um mundo melhor e mais harmônico; 

➢ Sensibilizar os participantes quanto à importância de sermos 
multiplicadores da 

educação para a sustentabilidade em casa, no trabalho, entre os amigos etc.; 

➢ Informar aos participantes sobre os preceitos legais que norteiam a 
educação para a 

sustentabilidade e a educação ambiental e as penalidades para quem agride 
o meio 



ambiente. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A ideia do projeto sustentabilidade – consciência ambiental, surgiu após o 

contato com os 

estudantes e a observação de que falta uma maior clareza e familiaridade 

deles com a 

educação para a sustentabilidade. Necessitando ampliar o conhecimento 

sobre o assunto, 

para a partir daí serem propostas mudanças de comportamento. 

 

 

Educação Ambiental 

 
 

“A Educação Ambiental compreende os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competência voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 



essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” Lei 
9795/99 
 

 

Como podemos cuidar e proteger o meio ambiente? A proteção ao meio 
ambiente não é tarefa apenas dos governantes. É uma missão conjunta de toda 
sociedade. Cada indivíduo pode contribuir com alguma ação que vise a proteção 
do meio ambiente. 

 
 

Exemplos de atitudes: 
• Descarte correto do lixo;  
• Reciclar, reutilizar produtos;  
• Não desmatar; 
• Não provocar queimadas; 
• Não poluir os rios; 
• Usar a água e com consciência, reaproveitá-la; 
• Optar por produtos de embalagem reutilizáveis; 
• Fazer o uso de transporte alternativo quando possível; 

• Dar preferência aos biocombustíveis (são combustíveis com fontes 
renováveis) 

 

Sustentabilidade 
 

Na última década a população aumentou muito. Existem aproximadamente 7 
bilhões de pessoas no mundo. Todo esse aumento populacional, vem trazendo 
reflexões e mudanças de comportamento em relação à proteção do meio ambiente 
e o desenvolvimento da sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade? 
 

“Sustentabilidade é a capacidade de cumprir com as necessidades 
do presente sem comprometer as necessidades das gerações 
futuras, preservando sempre o meio ambiente.” 
 O conceito de sustentabilidade é composto por três pilares e foi criado em 

1994 pelo empresário britânico John Elkington, que, por suas ações no 
campo do desenvolvimento empresarial, ficou mundialmente conhecido como 
“pai da sustentabilidade”.  

Os três pilares são: econômico, ambiental e social.” 



 
 

 
Sustentabilidade ambiental ou ecológica: é o uso consciente dos recursos naturais 
para que possamos utilizar desses recursos no futuro. Exemplos: reflorestamento de 
áreas degradas pelo desmatamento, aproveitamento de energia solar e eólica, uso 
consciente da água e energia elétrica. 
Sustentabilidade social: Engloba a sociedade e suas condições de vida. Visa garantir 
a todos o acesso aos serviços, como saúde e educação, segurança e lazer. Tem por 
objetivo, reduzir ou acabar com a pobreza e fome no mundo. 
Sustentabilidade econômica: Está relacionado com a produção, 
crescimento, distribuição e consumo de bens e serviços em conjunto com 
medidas que visem a preservação do meio ambiente e manutenção dos 
recursos naturais para gerações futuras. Ex: Uma indústria de Jeans que trata 
primeiro a água usada na lavagem das peças antes de devolvê-la de volta 
aos rios. 
 

Vocês sabem o que são os ODS? 

ODS é a sigla para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a 
Organização da Nações Unidas inseriu na sua Agenda Mundial de 



Desenvolvimento Sustentável durante a Cúpula das Nações, em setembro de 
2015, como uma espécie de provocação para o mundo inteiro. “Quais as 
mudanças mais importantes que precisam ser feitas no planeta?”  

São 17 objetivos, desdobrados em 169 metas, que integram a Agenda 2030 
num esforço para que as pessoas e o planeta estejam interligados, com as 
parcerias sendo essenciais para o cumprimento das metas. Os ODS 
envolvem ações para maior geração de renda, mais emprego, saúde, 
educação, redução das desigualdades, questões de gênero, mudança 
climática, desenvolvimento econômico entre outros temas. Eles devem ainda 
ser trabalhados de forma integrada, reforçando o conceito do Triple Bottom 
Line (pessoas, planeta, lucro), já que o alcance de um objetivo depende dos 
avanços dos demais. 
 

 

Os quatro pilares dos ODS 

Os ODS estão baseados em quatro pilares: pessoa, dignidade, planeta e paz. 
E o desafio daqui para frente é transformar essas metas em realizações, uma 
vez que elas dependem de políticas públicas, programas e projetos para 
serem implementados. 

Desenvolvimento do Projeto:  

O projeto será desenvolvido no segundo semestre de 2022, com seguinte 
previsão de encontros: 



 
1 ° 

Encontro 

 

➢ Explicação sobre o conceito de Consciência de Cidadania 
Planetária que vai além de atitudes mecânicas individuais ou 
coletivas, para uma consciência humanitária, tirando o ser 
humano do papel de mero expectador para protagonista, 
agente transformador e co-responsável pela sustentabilidade 
em todo o planeta e protetor de todo tipo de vida;  

➢ Conceituação do que é sustentabilidade e consciência 
ambiental;  

➢ Exibição do vídeo: Mundo Vuca e Consciência ambiental 
do IFB e Carta da Terra / Mundo Verde;  

➢ Explicar sobre os pilares da sustentabilidade e metas a serem 
alcançadas até 2030, entre elas: erradicação da pobreza, 
fome zero e agricultura sustentável, energia limpa e 
disponível, dentre outros;  

➢ Abordar sobre as diversas mudanças de 
comportamento que precisamos adotar para a promoção 
de um mundo sustentável;  

➢ Roda de conversa sobre o assunto;  
➢ Solicitar aos estudantes que tragam sucatas nas 

duas semanas seguintes. 

 
2° 

Encontro 

 
➢ Exibição do filme Lorax;  
➢ Roda de conversa sobre o filme;  
➢ Pedir que os estudantes confeccionem cartazes sobre atitudes 

sustentáveis;  
➢ Desafiar os estudantes a conversarem com seus 

familiares sobre a sustentabilidade e proporem mudanças 
de comportamentos em casa. 

 
3° 

Encontro 

 
Esse encontro acontecerá no laboratório de Informática, onde 
utilizaremos um dos recursos das metodologias ativas, o 
gameificando. Os estudantes utilizarão jogos educativos voltados 
para a área da educação ambiental e da sustentabilidade, com o 
objetivo de solidificar o que foi trabalhado até o momento. Ex de 
jogos: pazeando e vibrantrecycling. 



 
4° 

Encontro 

 

Oficina com as sucatas trazidas pelos estudantes, incentivando a 
reciclagem e a reutilização de materiais que iriam para o lixo e 
que podem ter grande utilidade quando reutilizados para outras 
finalidades. 

 
5° 

Encontro  

 

Exposição dos cartazes e dos objetos criados com as 
sucatas.  Evento com a participação dos familiares. 

 
Recursos Necessários: 
Data Show  

Cartolina  

Sucatas  

Laboratório de Informática 

 

 

Fontes:  

Currículo em Movimento SEEDF /Pressupostos Teóricos pgs 59 a  
Lei n° 9795/1999 

Sites:  
www.meiosustentavel.com.br 
www.brasilescola.uol.com.br 
www.autossustentável.com 

www.nossaenergia.petrobras.com.br  

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meiosustentavel.com.br/
http://www.brasilescola.uol.com.br/
http://www.autossustentável.com/


 

 

 

 

 

EQUIPE 

ESPECIALIZADA 

DE APOIO À 

APRENDIZAGEM 



Diretoria de Serviços e Projetos Especiais 
de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 
 

Plano de Ação 2022 
 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: NÚCLEO BANDEIRANTE 
UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 01 DA CANDANGOLÂNDIA TELEFONE: 3901-6640 
DIRETOR(A): Adriana Martins Galeno 
VICE DIRETOR(A): Rita de Cassia G. R. de Oliveira 
PSICÓLOGO(A) EEAA: MATRÍCULA SEEDF: CRP: 
PEDAGOGO(A) EEAA: Cynthia Alice Moraes Ribeiro Pfahl MATRÍCULA SEEDF: 31457-9 
PROFESSOR SOE: Fabiana Fernandes dos Santos MATRÍCULA SEEDF: 0212316 - 9 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

( X ) ANOS INICIAIS - BIA - I CICLO; 

( X ) ANOS INICIAIS 4º E 5º ANO - II CICLO; 

( X ) ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

( X ) MATUTINO - QUANTITATIVO: 117 

( X ) VESPERTINO - QUANTITATIVO: 204 

SERVIÇOS DE APOIO: 

( ) SALA DE RECURSOS 

( X ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

( X ) SEAA – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO E APRENDIZAGEM (COM UM PEDAGOGO) 
 

Eixos sugeridos: 
1. Coordenação Coletiva 
2. Observação do contexto escolar 
3. Observação em sala de aula 
4. Ações voltadas à relação família 

escola 
5. Formações continuadas de 

professores 
6. Reunião EEAA/ SAA 
7. Planejamento EEAA 



 
8. Eventos 
9. Reunião com a Gestão Escolar 
10. Estudos de caso 
11. Conselhos de Classe 

12. Projetos e ações institucionais 
13. Intervenções pedagógicas 
14. Outros 



Subsecretaria de Educação Básica 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 
 
 

 

Eixo: Coordenação coletiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 

 
Coletivas 

Adequação Curricular 

 
 
 

 
Auxiliar os professores na 
confecção de atividades, 
adequação curricular. 

 

Apoio aos professores na elaboração e 
produção do planejamento e das 
atividades pedagógicas. 
Participação na realização das 
adequações curriculares, em parceria com 
o SOE, SR, coordenação pedagógica e 
professores para melhor atender aos 
estudantes em suas especificidades 
sociopedagógicas. 

 
 
 
 

 
Todo ano 

letivo 

 
 

 
Pedagogo, 

Professores, 
Equipe 

Gestora, 
Coordenadores 

 
 

 
Através do 

retorno dos 

profissionais 
envolvidos. 

  
Auxílio na elaboração do PPP da escola. 
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Eixo: Observação do Sala de aula e contexto escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Intervir nas situações de queixa 

escolar, relacionado ao 
acompanhamento especializado aos 
estudantes que se encontram nesta 
situação. 

 

Observação do aluno no contexto 
escolar. 

 

Análise da história escolar 
relacionada ao estudante. 

   

 
 
 
 

Queixas escolares 

Observar o contexto da sala de aula; 

conhecer a metodologia de trabalho 
do professor; identificar os processos 
avaliativos utilizados com a turma; 

 

Conhecer os motivos dos 
encaminhamentos 

Entrevista/orientação às famílias/ 
responsáveis e aos professores. 

 

Avaliações, reavaliações e estudos 
de casos de estudantes quando 
necessário. 
Devolutivas. 

 
 
 
 

Todo ano 
letivo 

 
 

 
Pedagogo e 
Professores 

 
 

 
Avaliação 

Formativa e 
Processual. 

  Assessoramento e estimulação à 
participação dos professores, na 
apropriação e a compreensão dos 
diagnósticos e relatórios para os 
devidos encaminhamentos/ 
acompanhamentos dos 
estudantes com diferentes 
Deficiências e estudantes com 
Transtornos Funcionas, em 
parceria com a Sala de Recursos 
e SOE. 
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Eixo: Formações continuadas de professores 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 

 
Estudos, Formações 

Contribuir com a formação 
continuada dos professores, com 
temas diversos que complementem 
a demanda da nossa instituição de 
Ensino. 

 

Promoção de discussões/palestras 
ampliando os conhecimentos 
psicopedagógico e socioculturais, através 
de palestras e rodas de conversas. 

 
 

 
Todo ano 

letivo 

 
 

 
Pedagogo 

Equipe Gestora 

 

Por escrito 
ao término 

das 
atividades 

     propostas 

Eixo: Ações voltadas à relação família escola 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 

 
Atendimento a famílias 

Busca Ativa 

 
 

 
Orientar e auxiliar as famílias, para 
melhor ajudar os nossos estudantes. 

 

Orientar os pais ou responsáveis, auxiliar 
na conscientização dos processos 
educativos, tanto no que se refere aos 
avanços, quanto aos desafios que podem 
ser superados por meio da ação coletiva. 

 
 
 

 
Todo ano 

letivo 

 
 

 
Direção, 

Coordenação, 
Orientadora e 

Pedagoga 

 
 

 
Ao término 

das 
atividades 
propostas 

  Ligação para a família, buscando o porquê 
das faltas, se já foram para os 
especialistas. 
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Eixo: Planejamento EEAA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

   

Levantar dados que possam subsidiar o 
trabalho intencional do EEAA, para 
melhor contribuir com o processo de 
escolarização. 

   

Plano de Trabalho 
Mapeamento 

Institucional 
 

Acompanhamento aos 
Estudantes 

Elaboração do Plano de Ação e do 
Mapeamento Institucional anual do 
SEAA, para melhor planejamento 
nas ações. 
Orientar melhor forma para atender 
as necessidades dos estudantes. 

 

Elaborar planejamento para melhor 
estruturar o trabalho anual do SEAA. 

 

Conhecer e analisar as características da 
Instituição Educacional; 

 
 

 
Todo ano 

letivo 

 
 

 
Pedagogo 

 
 

Avaliação 

Formativa e 
Processual. 

  
Investigar, evidenciar e analisar 
convergências; 

   

  
Conhecer e analisar o processo de 
gestão escolar e as práticas educativas. 

   

  
Acompanhar estudantes com 
Necessidades Educacionais Especiais, 
bem como com Transtornos Funcionais; 
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Eixo: Reunião com a Gestão Escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 

 
Auxiliar a Equipe 
Gestora 

 
 

 
Colaborar ativamente com a Equipe 

Gestora em 
diferentes demandas. 

 

Assessoramento à 
Secretaria da Escola, 
quanto ao atendimento às 
matrículas novas (alunos 
ANEE e Transtornos 
Funcionais), bem como 
adequação de turmas 
durante o ano letivo e no 
período de estratégia de 
matrícula. 

 
 

 
Todo ano letivo 

 
 

Pedagogo e 
Equipe Gestora 

 
 

Através do 

retorno dos 
profissionais 
envolvidos. 

 
Participação de 
atendimentos a pais e 
professores, demandados 
pela Equipe Gestora. 
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Eixo: Estudos de caso 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 

 
Estudo de Casos 

 
 

Realizando o Estudo para melhor 
atendimento as necessidades do 
estudante. 

 

Realizar estudos de   casos, sempre 
que necessário, com a participação 
da Equipe de Apoio, quando houver 
previsão de mudanças no tipo de 
enturmação e ou para casos 
omissos; 

 

Realizar avaliação, reavaliação ou 
estudos de casos de estudantes 
encaminhados ao   SEAA,bem como 
os estudantes com Necessidades
 Educacionais 
Especiais e Transtornos Funcionais; 

 
 
 

 
Todo ano letivo 

 

 
Pedagogo, 

Sala de 
Recurso, 

Professores, 
Coordenadores 

e Equipe 
Gestora 

 
 

 
Através do 

retorno dos 

profissionais 
envolvidos. 

 
 

 
Eixo: Conselhos de Classe 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 

 
Conselho de Classe 

 
 

Participar de forma a assessorar as 
melhores decisões para o 
desenvolvimento do estudante. 

 

Estabelecer parcerias com o 
professor de modo que o mesmo 
perceba a importância da sua 
participação no processo de 
elaboração de ações a serem 
desencadeadas para   superação 
das queixas escolares e assim 
promover a qualidade do ensino; 

 
 

Todo ano letivo 

 

Pedagogo, 
Professores, 

Equipe gestora 
e 

Coordenadores 

 
Através do 

retorno dos 
profissionais 
envolvidos. 
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Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 

 
Intervenções 

 
 
 
 

Colaborar com os professores na 
realização e elaboração de 
atividades. 

 

Cooperar com a elaboração de 
instrumentos e procedimentos nas 
intervenções didáticas metodológicas que 
auxiliem no processo de ensino e 
aprendizagem; 
Orientar e acompanhar a prática 
pedagógica dos professores que buscam 
suporte para o desenvolvimento do 
trabalho com os estudantes 

que apresentam dificuldades de 
escolarização; 

 
 
 

 
Todo ano letivo 

 
 

 
Pedagogo, 
Professores 

 
 

Avaliação 
Formativa e 
Processual. 
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MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 2022 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 
Instituição Educacional: Escola Classe 01 da Candangolândia 

Endereço: EQ 05/07 área especial Candangolândia 

Turno de Funcionamento: Matutino / Vespertino 

Níveis de Ensino Ofertados: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos e Ensino Especial 

Ano Letivo: 2022 

 
2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

2.1 GESTÃO ESCOLAR : 

Diretor (a): Adriana Martins Galeno Matrícula: 0.034.916 – X 

Vice-diretor (a): Rita de Cassia G. R. de Oliveira Matrícula: 0.026.693 – 0 

Supervisor (a) Administrativo (a): Daniela Fonseca Saldanha Lima Matrícula: 0.033.334 – 4 

Secretário (a): Fabrício Soares Carlos Matrícula: 247.762 – 9 

 

2.2 SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO : 
 

Serviço de Orientação Educacional (SOE): Fabiana Fernandes dos Santos Matrícula: 0.212.316 - 9 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) 

(Pedagoga /Psicólogo) 

Cynthia Alice Moraes Ribeiro Pfahl Matrícula: 031.457-9 

--------------- Matrícula: --------- 

Atendimento Educacional Especializado (EEA) 

Professor Sala de Recursos/ Professor Sala de SAA 

--------------- 

--------------- 

Matrícula: --------- 

Matrícula: --------- 

Coordenador(es) Pedagógico(s) 
 
Aline Marinalva Gomes da Silva 

 
Matrícula: 246125-0 
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Jacqueline de Sousa Rodrigues Matrícula: 0.222.391 - 0 

 
 

1.1 CORPO DOCENTE E DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS : 
 

 
S

A
L
A

 

T 

U 

R 

M 

A 

MATUTINO T 

U 

R 

M 

A 

VESPERTIN
O 

 

 
PROFESSOR(A) 

 

ALUNOS 

 

PROFESSOR(
A) 

 

ALUNOS 

ER ANEE TF TOTAL   ER ANEE TF TOTAL 

01       1º A EDNA    22 

02       1º B ANA GLÓRIA    20 

03       1º C ANA MARIA    21 

04 5ºA SONIA 18 --- 01 19 2º A LUANA 16 01 01 18 

05 5ºB ANTONIO 12 01 01 14 2º B ROSANA    24 

06 5ºC RAFAEL 14 02 01 17 2º C VANESSA    24 

07 5º D IVONE 12  02 14       

11 E.E IVANES  01  01       

12 4º A VALÉRIA 15 02  17 3º A MEIRE 17  01 18 

13 4º B MATEUS 14 01  15 3º B ISABELA 16  01 17 

14       3º C JULIANNE 16  02 18 

15 4º C ELIZÂNGELA    21 3º D TATIANE 20  02 22 
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2.3.1 QUADRO GERAL: 
 

Descrição Total Descrição Total 

 
ER – Alunos do Ensino Regular 

 
321 

 
Total de Alunos na I.E. 

 
321 

 
ANEE – Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

 
08 

 
Total de Turmas 

 
18 

 
TF – Alunos com Transtorno Funcional ( TODA, TDAH, Dislexia, 

DPAC ) 

 
13 

 
Total de Professores 

 
18 
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1.2 RECURSOS HUMANOS : 

Descrição Quantidade CH 

Carreira Magistério 

Diretor 01 40 h 

Vice Diretor 01 40 h 

Professores Regentes 19 40 h 

Coordenadores 02 40 h 

Professor readaptado atuando na brinquedoteca 00 40 h 

Pedagogo EEAA 01 40 h 

Psicólogo EEAA ---- ---- 

Professor- Sala de Recursos/Sala de Apoio ---- ---- 

Orientador Educacional 01 40 h 

Auxiliares de Educação 

Secretário 01 40 h 

Supervisor 01 40 h 

Apoio Administrativo 00  

Professor com Restrição Funcional 01 40 h 

Agente de portaria 01 40 h 

Agente GE de conservação e limpeza/ 
Terceirizados 

07 40 h 

Agente GE conservação e limpeza readaptados 00 40 h 

Agente GE conservação e limpeza 00  

Agente GE copa e cozinha/ Terceirizados 02 40 h 

Vigilantes/Terceirizados 04 40 h 

Monitor ---- ---- 
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1.3 ESPAÇO FÍSICO GERAL : 

 
        Descrição Quantidade Descrição Quantidade Descriçã

o 
Quantidade 

Sala de Aula 18 Sala da Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem 

01 Estacionamento 01 

Sala de Direção 01 Sala de Recurso 00 Guarita 01 

Coordenação 
Pedagógica 

01 Sala do 
SOE 

01 Laboratório de Informática 01 

Secretaria 01 Sala para os Auxiliares em Educação 01 Sala de vídeo 01 

Sala de Professores 01 Cantina 01 Sala para reuniões 01 

Sala de Leitura 01 Parque 02   

Brinquedoteca 01 Depósitos 02   

Quadra de esporte 
coberta 

01 Banheiros 08   

Educador social 05  

  Total de servidores da Unidade de Ensino 47 240 h 
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2. O CONTEXTO ESCOLAR 
 
 

 
 

3.1. Memorial 

A Escola Classe 01 da Candangolândia encontra-se situada no meio das casas da quadra 05 e 07 da Candangolândia. Foi à primeira 

unidade de ensino desta Região Administrativa, foi inaugurada em 27 de setembro de 1986, pelo então governador do Distrito Federal da 

época, José Aparecido de Oliveira, tendo como Secretário de Educação Fábio Bruno e Diretor Executivo da Fundação Educacional José 

Silva. A escola já atendeu alunos em diversas modalidades de ensino, Educação Infantil, Educação Infantil Integral, EJA, Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais. Em 2008, iniciou o atendimento somente ao Ensino Fundamental de 9 anos, recebendo turmas 

do 1º Ciclo Bloco Inicial de Alfabetização (1º, 2º e 3º ano) e 2º Ciclo (4º e 5º ano). Tornou-se Centro de Referência em Alfabetização e 

neste ano, recebeu em suas instalações a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. A clientela é bem diversificada 

economicamente e socialmente, onde se atende crianças de 04 a 11 anos oriundas de variadas estruturas familiares e de várias Regiões 

Administrativas(Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II e Guará). A comunidade tem uma boa relação com a escola, se 

faz presente no ambiente escolar. Hoje no ano de 2022, a escola tem uma turma de Ensino Especial e dezessete turmas do Ensino 

Fundamental de 9 anos. Estamos em processo de imunização, (vacina), devida a pandemia que tivemos em 2020. Retornarmos as 

atividades presenciais. O uso de máscaras tornou-se facultativo, mas nós funcionários 

públicos ainda estamos com uso de máscaras; algumas crianças estão sem a máscara. 

3.3. Análise Documental 

O projeto politico pedagógico da Unidade Escolar foi elaborado de forma coletiva e reforça o trabalho integrado e organizado da 

equipe escolar, por se tratar de um documento norteador do trabalho pedagógico. O trabalho da escola está pautado nas Diretrizes 

3.2. Espaço Físico 

O espaço físico da escola é bem utilizado, a maioria dos espaços são adequados as atividades propostas. Temos quadra de esporte 

coberta, parques, biblioteca, sala de vídeo, laboratório de informática, brinquedoteca. Todos esses espaços em perfeitas condições 

de uso. Os professores utilizam os diversos espaços da escola, aproveitando ao máximo o que cada um oferece, quando percebem 

a necessidade de alguma modificação na sua utilização, realizam as sugestões em coordenação coletiva e são tomadas as devidas 

providências. A direção da escola está sempre atenta 
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Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica e nas Orientações Curriculares da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal que, por sua vez, estão pautadas na LDB, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nos PCNs 

e na Resolução nº 02/1998 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). Os resultados do IDEB revelam que a escola está 

sempre acima da meta que é proposta pelo MEC. No ano de 2005 o resultado do IDEB foi: 4,2; em 2007: 4,3; em 2009: 5,5;   em 

2011: 5,1; em 2013: 5,9;   em  2015: 6,3;   e em 2017: 6.0. As metas propostas pelo MEC para os anos de 2007 foram 4,2;   em 

2009: 4,6;   em 2011: 5,0;   em 2013: 5,3;   em 

2015: 5,5; em 2017:5,8; em 2019: 6,4 e em 2021: 6,4. 

3.4. Práticas Educativas 

A Escola Classe 01 da Candangolândia, visa contribuir significativamente para a formação de cidadãos conscientes e atuantes na 

sociedade. Para tal, acredita que a construção do conhecimento esteja pautada numa relação sócio-histórico interacionista, que 

colabore para o desenvolvimento de habilidades intelectuais fundamentais, para o domínio e a conquista de competências e para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de talentos, tornando a aprendizagem significativa. Tendo como foco a qualidade da educação, 

conta com profissionais comprometidos e qualificados em todas as áreas, privilegia o trabalho coletivo, ouve e partilha ideal com 

todos os segmentos envolvidos neste processo. 

A escola, dedica-se às competências que fundamentam as aprendizagens relevantes, vinculadas aos conteúdos fundamentais e ao 

domínio das habilidades, tendo como foco o aluno e seu desenvolvimento efetivo e integral. Assim sendo, a prática pedagógica, visa 

promover a inclusão e o respeito à diversidade com o desenvolvimento de projetos coletivos e individuais que auxiliam a convivência 

harmoniosa entre todos. 

3.5. A Gestão da Escola 

A Gestão da escola foi eleita pela comunidade em 2019 para triênio: 2020/2022. É atuante e muito comprometida, tendo um 

acompanhamento sistematizado com intervenções pontuais para o avanço pedagógico, o sucesso escolar e uma escola de 

qualidade. 
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3.6. Os Serviços de Apoio Pedagógico 

A escola conta atualmente com a atuação da EEAA de uma Pedagoga fixa. Uma Orientadora do SOE. É de suma importância a 
presença do SEAA junto à sua UE para repensar os projetos mais adequados à realidade da sua “nova escola”, a troca de materiais 
e informações com os professores de maneira a favorecer e facilitar a nova mediação com os estudantes, bem como as ações de 
acolhimento à comunidade escolar. Enfatiza-se que o Guia de Acolhimento traz propostas e reflexões a serem trabalhadas não 
apenas nas primeiras semanas de retomada das aulas, mas podem se estender ao longo do ano letivo conforme necessidade da 
UE. O trabalho vem sendo desenvolvido da melhor forma possível, viabilizando e articulando o trabalho pedagógico da escola, 
com ênfase na assessoria e 

 

 

 

 

 
 

 

1. METAS DE ATUAÇÃO DO SEAA 

Atender as Solicitações de Apoio a Aprendizagem, realizar devolutivas de alunos de anos anteriores com professores atuais, 

proporcionar espaços de escuta aos professores e família,(auxiliar no desenvolvimento de estratégias pedagógicas que favoreçam 

no processo de acompanhamento/intervenções aos estudantes com queixas escolares, participar dos momentos de construção da 

adequação curricular para os alunos com deficiência e transtornos funcionais e contribuir com a formação continuada, busca ativa de 

estudantes. Propor e coordenar momentos de estudo e discussões com o grupo de professores sobre assuntos que os auxiliem na 

prática diária. Participação das coletivas todas as semanas.  
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acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem. A construção do mapeamento institucional, e adequação de um 

novo espaço de aprendizagens. 

3.7. Atuação dos demais serviços 

Os outros trabalhos são desenvolvidos de forma bem eficaz. São comprometidos, atenciosos com os pais, alunos e professores. 


