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APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 02, fundamenta-se na práticadialógica

e  emancipatória  de  sua  construção  coletiva,  não  só  como  um  documento

findo,mascomoumtraçardeumacaminhada  coletiva  rumo  à  aprendizagem  de  todos

dacomunidadeescolar.Para  tal,  levou-se  em  consideração  as  dimensões  que  cercam

odocumento,apolíticaporacreditarecontarefetivamenteemsuasetapascomaparticipação  de

todos,  não  somente  na  busca  de  soluções  para  dificuldades

escolaresenfrentadas,masnacompreensão da sociedade em que a criança está inserida e

apedagógica  que  analisa  e  questiona  práticas  e  metodologias  utilizadas  no  ambiente

escolar,buscandoumamelhorianoprocessodeaprendizagemdetodos.

Para  a  elaboração  do  projeto  todos  os  membros  escolares  foram  convidados

aparticipardereuniõesedebatescoletivoscomaanálisedopróprioprojetoexecutadonoano

anterior, além de analisar dados referentes a avaliações internas e externas, índicesrelativos

à  aprovação  dos  alunos.  De  forma  coletiva,  uma  reflexão  foi  feita  acerca  das

açõeseumnovoplanodeaçãofoitraçado.Devemosentendereressaltarque  o

ProjetoPedagógicodaescolaéflexíveledinâmico,portanto,serãoproporcionadosdiversosmoment

os  no  decorrer  do  ano  letivo  para  que  haja  uma  constante  avaliação  e  retomadas

dedecisõesembenefíciodaaprendizagem.

Há  uma  conformidade  entre  o  PPP  da  Escola  e  o  Currículo  em  Movimento,  já

queestenortearáoplanejamentoanualpedagógicocomconteúdoseobjetivosaseremtrabalhados

em cada ano, além de fundamentar teoricamente a metodologia utilizada pelaescola.

Apropostapedagógicadaescola  privilegia  o  ensino  enquanto  construção

doconhecimento,  o  desenvolvimento  pleno  das  potencialidades  do aluno  e  sua  inserção

noambientesocial.Paratanto,  são  contextualizados  os  Conteúdos  Curriculares  da

BaseNacionalComum,osEixosTransversais:EducaçãoparaaDiversidade;CidadaniaeEducação

em e para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade e os temastransversais.

O tema gerador que norteará o trabalho neste ano letivo será: “Reconstruindo saberes

para alcançarmos novos voos”.Mesmo ainda vivenciando o período pandêmico, nos deparamos

com o momento de termos de seguir em frente, e aprendermos a conviver com essa realidade.

Cientes dos inúmeros prejuízos causados pela pandemia, principalmente para a educação, toda

a  equipe  escolar  pensou  nesse  tema  por  acreditar  que  é  hora  de  reconstruírmos  novos

aprendizados, fortalecendo os que já existiam e acreditando que poderão ser temporários e

amenizados pelo trabalho da escola juntamente com o professor em sala de aula. Não nos



esquecendo  de  ressignificar  a  nossa  prática  diária,  oportunizando  novas  possibilidades  de

aprendizagem e, acima de tudo, valorizar todo e qualquer esforço praticado pelo estudante,

promovendo assim a empatia.

Os  objetivos  no  ensino  dos  anos  iniciais,  serão  formulados  de  modo  a  respeitar

adiversidadesocialeculturaleserãosuficientemente  amplos  e  abrangentes  para

quepossampermitirainclusãodascaracterísticaslocaisedasturmas.

Nesta  perspectiva,  utilizaremos  ainda  recursos  tecnológicos  disponíveis,  de

maneiraativa, crítica e criativa, visando possibilitar aos alunos a construção, a assimilação e

aapropriação  de  conhecimentos  científicos  contextualizados,  que  sejam  capazes  de

gerarautonomia  intelectual  e  desencadear  um  processo  de  mudança  comportamental

fazendocom que a comunidade escolar acredite na capacidade do Homem, compreenda a

realidadeetenhacomometatornar-semelhor,melhorandoaqualidadedevidadetodaasociedade.

Primamos  pelo  ensino  de  qualidade  para  todos,  bem  como  o  incentivo  à

capacitaçãodosprofissionaisdaEducaçãooportunizandomomentosdeestudosnacoordenaçãocol

etiva,  participação  em  cursos  e/ou  oficinas  e  palestras  ministradas  na  própria

escola.Ofertamos também palestras direcionadas aos alunos e aos pais. Contudo, sabemos

dasdificuldades enfrentadas no dia a dia, pois a Educação está em constante transformação

easpessoassãoseressujeitosdaaçãomovidospelamutávelbagagemdevidaquecadaum  carrega.

Desta  forma,  faz-se  necessário  desenvolver  um  trabalho  coletivo,  porém

tendocomopontodepartidaaindividualidadeeaparticularidadedacomunidadeescolar.



HISTÓRICO

A Escola Classe 02 do Riacho Fundo II está situada na QN 14, conjunto D, lote “A” –

RiachoFundoII - DF, DODF de 02 de janeiro de 2007, página 33, Portaria 453, de29/12/2006

entrando em funcionamento em 08/01/2007 com confirmação de matrículas e12/02/2007

com  o  início  das  aulas,  data  que  recebeu  alunos  advindos  da  Escola  Classe

01doRiachoFundoI,CentrodeEducaçãoInfantil,IDHABeQC.

A  comunidade  local,  uma  vez  que  esta  é  formada  por  cooperativas  e  lotes

deassentamento  do  governo do  DF,  veio  em grande  número  de  moradores  transferidos

deoutraslocalidades,havendoanecessidadedeseconstruirumaescolapararecebê-los.

Na  elaboração  deste  projeto,  a  equipe  teve  a  oportunidade  de  refletir  sobre

oscaminhos pelos quais a escola está sendo conduzida e notificar que diante destes anos

desua  existência  a  comunidade  escolar  é  parte  de  sua  elaboração.  Os  projetos  são

criadosindividualmente  ou  coletivamente  por  professores  objetivando  complementar  as

atividadesdiárias de sala de aula, integrados à Equipe de Apoio à Aprendizagem, ao SOE, à

Sala deRecursos,àCoordenação,àSupervisãoeàDireção.

A Escola Classe 02 do Riacho Fundo II está organizada no Ensino Fundamental de09

anos, em ciclos, recebendo alunos do 1° ao 5° ano, respectivamente,totalizando 648 alunos.

Atua em dois turnos: matutino e vespertino com treze turmas emcada. No matutino, temos

uma turma de 1° ano, sendo essa de integração inversa, duas turmas de 2º ano, sendo uma

deintegraçãoinversa,trêsturmasde3ºano,sendo duasdeintegraçãoinversa,trêsturmasde  4º

ano, sendo uma de integração inversa, quatro turmas de 5º ano, sendo três deintegração

inversa.  No  vespertino,  temos  duas  turmas  de  1°  ano,  sendo  as  duas  de  integração

inversa,duas de 2º ano, quatro turmas de 3° ano, sendo três deintegraçãoinversaequatro

turmasde4ºano, sendo uma de integração inversa.Somam-senosdoisturnosvinteeseisturmas.

As  vinte  e  seis  turmas  estão  dispostas  em 13  salas  de  aula  que  funcionam nos

doisturnos, matutino e vespertino, além disso a escola possui laboratório de informática, sala

deleitura,  sala  de  coordenação  pedagógica,  sala  de  reprodução  de  material,  sala  do

ServiçoEspecializado de Apoio à Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional,  sala

dadireção,  sala  dos  professores,  secretaria,  sala  de  apoio  pedagógico,  sala  de



recursos,almoxarifado,saladoadministrativo,copa,  cantina,  despensa,  quadra  coberta,

quadradescoberta,pátiocoberto,seisbanheirossendodoisdosfuncionários,doisdosprofessores

edoisdosalunos,saladosservidores,depósitodematerialdelimpeza,estacionamentoeumaguarit

acombanheiro.

A  equipe  que  trabalha  na  escola  é  composta  por  uma  diretora,  uma  vice-

diretora,umasecretária,umasupervisora,  duas

coordenadoras,umaorientadora,umapedagoga,vinteeseisprofessores, sendo 8 efetivos e 18

de  contrato  temporário,  uma  professora  de  EducaçãoFísica  (projeto  Educação  com

movimento),  uma  professora  readaptada  (como  apoio  naorganização  de  jogos

pedagógicos), umaprofessora com restrição médica atuando como apoio no laboratório de

informática, umafuncionária da carreira assistência atuando na secretaria, uma da carreira

assistênciaatuando  no  apoio  administrativo  readaptado,  quatro  da  carreira  assistência

atuando  naportaria  (três  readaptados),  seis  terceirizados  da  empresa  Juiz  de  Fora

(encarregados

pelalimpeza),quatroterceirizadosdaG&E(cantina),4terceirizadosdaGlobal(Vigilânciadesarma

da).



DIAGNÓSTICO

EstaUnidadeEscolarestásituadanaregiãoadministrativadoRiachoFundoIIeatende  à

comunidade local, porém os anos oferecidos dentro do ensino fundamental inicialvariam de

acordo com a necessidade da Comunidade, estratégia de matrícula da SEEDF eda quantidade

de  escolas  nas  proximidades.  As  já  existentes  não  atendem  às  demandaspopulacionais.

Atualmente atende aproximadamente 648 alunos do 1º ao 5º ano.

A Comunidade apresenta alta rotatividade, ou seja, não é uma comunidade fixa emsuas

moradias. Fato observado na troca de alunos no decorrer do ano letivo. Apresentaainda uma

estrutura  familiar  peculiar  tendo  como  responsáveis  pelas  crianças,  em

suamaioria,osavós,ostiosousomenteamãecomoresponsávelfamiliar.

Acidadenãooferecegrandesoportunidadesparadiversão,nosarredores,percebe-sequenão

há parques infantis, somente uma quadra de esportes, um projetosocial que atende poucas

crianças  da  comunidade,  um  comércio  pequeno  e  localizado  nocentro  da  cidade,  enfim

poucos recursos para diversão, cultura e lazer, o que pode estarrelacionado a um alto índice

de desemprego, violência e envolvimento de crianças/jovenscomdrogas.

As turmas são bem heterogêneas, alguns alunos são filhos de Servidores Públicosou de

empresas  privadas  com  nível  superior,  mas  a  maioria  dos  alunos  têm  seus  pais

comformaçãoacadêmicanosAnosIniciaiscomexpectativasemrelaçãoàescolamaisdirecionada  ao

espaço físico e a organização. Poucos compreendem a importância doestudo como elemento

fundamental  para  um  mundo  melhor  e  a  participação  dos

mesmosnãoésatisfatórianotocanteaoacompanhamentodoestudante.

Em média 25% dos alunos recebem Bolsa Família o que faz com que, muitas vezes,sua

presença  na  escola  esteja  vinculada  ao  benefício  ou  ainda  à  pressão  do

ConselhoTutelarperanteasfamílias.

O número de crianças com Necessidades Educacionais Especiais é relevante. Talfato

pode estar relacionado ao critério utilizado na seleção para a doação dos lotes, quenessa

região, beneficiou inicialmente pessoas que tivessem familiares com necessidadesespeciais.

Por  ser  uma  escola  de  caráter  inclusivo  propiciam  às  33  crianças  com

necessidadeseducacionais  especiais  que  temos  matriculadas,  um  ambiente  acolhedor  e

respeitoso, quebusca considerar as peculiaridades de cada criança incluindo-a no ambiente

escolar deforma ativa, para isso é feito um trabalho lúdico e reflexivo com todos estudantes

da escola,a fim de conscientizá-los que somos todos iguais em nossas diferenças. Sabemos

dosdesafios  que  envolvem  a  inclusão,  entre  elas  a  pouca  formação  ofertada  aos



docentesacercadoassunto,mastemosfeitoumtrabalhocoletivodeconscientizaçãoeconhecimento

paramelhoratendê-los.

FUNÇÃOSOCIAL

Aescolaéumespaçopolítico/socialcapazdecontribuirparavivênciasdepráticasdemocrática

squevalorizamapessoahumananoexercíciodacidadania,visandoàeducação integral baseado na

sustentabilidade humana. É um ambiente de discussão, deexperiências, onde o vínculo de

respeito mútuo nas relações interpessoais contribui para aelaboraçãode uma sociedade livre,

propiciando a redução das desigualdades sociais,promovendoobemdetodos,sempreconceitos.

É,  pois,  nossa  responsabilidade  enquanto  função  social,  entender  que  a  escola

seconstituicomoumespaçoquepromoveacidadaniareflexiva,ativaedialógicaequeoalunoaquiinse

ridoéograndeagenteativodesteprocesso,capazdepromovertransformações.  Além  disso,  a

escola  deve  promover  interações  entre  os  sujeitos,

comtrocasdesaberesafimdeestabeleceraprendizagens.

Cabe  aos  membros  escolares  realizarem  as  mediações  e  intervenções  para  que

oespaço  da  escola  se  torne  ético  e  permita  que  o  estudante  dialogue  de  maneira

reflexivasobreosdiversossaberesqueocercaepossasuperarpossíveisdesafios.



CONCEPÇÕESTEÓRICAS-FUNDAMENTAÇÃO

AEscolaClasse02doRiachoFundoIIfundamenta-senapedagogiahistórico-crítica  por

analisar  a  sociedade  na  qual  a  escola  está  inserida  e  em  sua  própria

realidade,quedispõehojedeumtotalde648alunos,aqualencontra-seimersaemumarealidadeque

de  acordo  com  a  Pesquisa  Distrital  por  Amostra  de  Domicílio  (PDAD)  de  2011,  teve

umcrescimento  na  taxa  populacional  de  12,2%,  quando  o  Distrito  Federal  cresceu  5,4%,

devidoaissohouvetambémum  crescimento  de  15%  no  número  de  alunos  na  escola

semcrescimento  do  espaço  físico  no  ambiente  escolar,  na  mesma pesquisa  constatou-se

quedos31%dacriançasmatriculadasapenas53,4%estãonasérieadequada.

Mediante  tal  realidade  percebeu-se  que  seria  necessário  adotar  uma

concepçãopedagógica que venha a esclarecer a função do sujeito na sociedade e como se dá

o

seuprocessodetransformaçãodamesma,oestudorelacionadoaosconteúdosestãointimamentelig

adosàpráticasocialdosmesmos,  o  que  permite  uma  visão  crítica

ereflexivasobreomeioemqueestáinserido.Faz-senecessárioqueesteestudantecompreenda  os

signos  e  significados  desta  sociedade,  só  assim  poderá  analisar  e  sentir-

seagentetransformadordamesma.

A Escola Classe 02 - RFII é um lugar de práticas sociais onde o estudante faz umajunção

entre a sua trajetória cultural e acadêmica, aplicando saberes na vida diária, quandohá uma

dicotomia entre essas trajetórias a escola se transforma em mera transmissora desaberes e

passa  a  não  formar  cidadãos  críticos,  mas  mão  de  obra,  pois  o  sujeito  se

tornapassivoemseusaberesóreproduzaquiloquelheéensinado.

Nesta  prática  o  professor  tem  papel  fundamental  situando  o  aluno  em  seu

processoeducativo,  construindo  aprendizagens  acerca  de  saberes  que  lhe  pertencem  e

propiciandoumambienteeducacionalabertoaquestionamentosedebates.

Aluzdissotemosapsicologia histórico-cultural tão difundida por Vygotsky, queprima pela

consideração do que é social e pela importância na troca de saberes. Sabemosque nenhum

saber  se  dá  de  forma  solitária.  O  desenvolvimento  dos  estudantes  é

propiciadoporvivênciasdesituações.

Nestalinhadepensamento,osProfissionaisenvolvidoscomaEducação,seapropriam  de

cursos  de  formação  continuada  durante  a  coordenação  individual  para

suaprópriacapacitaçãoeaperfeiçoamentoe,consequentemente,paramelhoriadaqualidadedoensi

no.



Para  atender  os  alunos  que  apresentam,  no  momento  algum  tipo  de  dificuldade

deaprendizagem  ou  defasagem  escolar,  a  escola  tem  proporcionado  a  esses

estudantes:ProjetoInterventivo,Reagrupamentointer  e  intraclasse,  reforço  em  horário

contrário

ministradopelosprópriosprofessoresregentesematerialpedagógicoquevisaatenderasnecessidad

esdecadaestudante.

Visamos  à  formação  integral  da  criança  através  da  avaliação  formativa,  contínua

eprocessual.

Dentre  as  metodologias  pedagógicas  utilizadas,  buscamos  disseminar  e  fazer

usodosEixosTransversais,duranteoanoletivode2022,comdestaqueparaalgunsprojetoscujasculm

inânciasenvolvemtodaaComunidadeEscolar.Sãoeles:

 A  Semana  de  Educação  para  a  Vida,  Conselho  de

ClasseParticipativo/ReuniãodePais,reagrupamentos, oficinasdeaprendizagem.

Dentro  desta  organização  pedagógica  destaca-se  a  utilização  do  Currículo

emMovimento,  de  forma  contextualizada  visando  o  desenvolvimento  de  competências  e

odomínio  de  habilidades,  enfatizando  a  utilização  da  Sequência  didática  e  os

documentosnacionaiscomoa Base Nacional Comum Curricular. Investe-se na capacidade para

oaprender,  vislumbrando  uma  educação  humanista,  o  que  possibilita  a  formação  do  ser

aoexercício  da  cidadania,  a  compreensão  da  cultura  como  socialização  e  valorização

doconhecimentocientíficoetecnológicoparaosucessoescolar,comotambémofortalecimentodosví

nculosafetivosquepropiciamaaprendizagem.

Atualmente,  há  uma  expectativa  na  sociedade  brasileira  para  que  a  educação

seposicione na linha de frente da luta contra as exclusões, contribuindo para a promoção

eintegraçãodetodos,voltando-seàconstruçãodacidadania,comopráticaefetiva.

OsalunoscomNecessidadesEducacionaisEspeciais,emsuamaioria,sãoinclusos  em  salas

do  ensino  regular,  algumas  adaptadas  a  eles  com  redução  de  alunos

erecebematendimentonasaladerecursos. Alémdisso, é feito um trabalho de conscientização e

respeito  com  todos  os  membros

escolaresacercadorespeitoàsdiferençaseinclusãoefetivadessascriançasnoambienteescolar.

Temos ainda o SOE que acompanha o desempenho dos estudantes, atende asfamílias,

participa  das  adequações  curriculares  quando  necessário,  auxilia  os  professores

eatuadeformainterventivaparaoaprendizadodosestudantes.

APropostaPedagógicaintegra-sedeacordocomocapítuloIII,seçãoIdaConstituição  Federal

de 1988, e tem como princípio que a educação é direito de todos edeverdoEstadoedafamília.

Aplica  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB),  regulamentada  pela

leifederaln°9.394,de20/12/96,eaLei4.751/2012doDF(gestãodemocrática)quecontemplamaedu



caçãoinspiradasnosprincípiosdeliberdadeenosideaisdesolidariedade  humana,  tendo  por

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seupreparoparaoexercíciodacidadania,sua

qualificação para o trabalho e a participaçãoativadaComunidadeEscolar.

Integra  ao  parecer  62/99  do  Conselho  de  Educação  do  Distrito  Federal,  o

qualaprovaaPropostaPedagógicadaEducaçãoBásicaparaasEscolasPúblicasdoDF.

Está em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069,de 13

de Julho de 1990, o qual prima pelos direitos e deveres dos mesmos, em seu Art. 4º“É dever

da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar,com absoluta

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,à educação, ao

esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,

àliberdadeeàconvivênciafamiliarecomunitária”.

Já  em  cumprimento  às  Leis  10.639/2003  e  11.645/2008,  os  alunos  terão  acesso

atextosinformativossobre  cultura  afro-brasileira  e  indígena  que  são  tratadas  em

datasespecíficasenodiaadia  por  meio  de  excursões  a  museus,  dramatizações,

dançasfolclóricas  e  típicas,  palestras,  documentários,  filmes,  livros  etc.  A  pesquisa

éfundamentalpararealizaçãodostrabalhos  e  desenvolvimento  das  ações  na  busca  do

aprimoramentodostemasdesenvolvidoscomexposiçõesdetrabalhoseapresentaçõescoletivas.

As  Leis  11.133/2005,  11.988/2009  e  5.243  de  15/12/2013  (Luta  das  Pessoas

comDeficiência,  Educação  para  a  Vida  e  Conscientização  do  uso  sustentável  da  água),

serãotrabalhadas  não  somente  em datas  específicas,  mas  durante  o  ano letivo,  pois  são

desafiosenfrentadosnodiaadiadavidamoderna.

As  normas  internas/Contrato  de  Convivência  são  baseadas  no  Regimento

EscolardasInstituiçõesEducacionaisdaRedePúblicadeEnsinodoDistritoFederalde2015.

A  presente  Proposta  é  custeada  pelos  recursos  do  Programa  de

DescentralizaçãoAdministrativaeFinanceira–

PDAF,emobservânciaàsnormasestabelecidasnoDecreton°29.200,de25dejunhode2008,naPortar

ia-SEDFn°12de09defevereirode2010e pelo PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola advindo

do Governo Federal, os quaisserãoaplicadosdeacordocomasAtasdePrioridadeselaboradaspela

comunidadeescolar,apoiadaspelaAPMeConselhoEscolar.



ORGANIZAÇÃOPEDAGÓGICA/CURRICULAR

PRINCÍPIOSORIENTADORES

A  proposta  curricular  atual  está  voltada  para  os  Direitos  Humanos  e

Cidadania,Diversidade  e  Sustentabilidade,  bem como a  articulação  entre  os  componentes

curricularese a proposta de Educação em Ciclos, é vista pelos professores desta U.E. como

sendoviávelemaispróximadarealidadequejátivemos.

Atentamos ainda que nas áreas de Educação Física e Artes há necessidade daatuação do

professor  dessas  áreas específicas,  haja vista que o currículo propõe destaqueno que diz

respeito à qualidade e aprofundamento dos seus eixos. Contamos hoje com um profissional de

Educação Física que desenvolve o projeto Educação com Movimentocontemplando apenas o

turno matutinoe nenhum professor deArtes.

Em relação à  inclusão e a  proposta  curricular  de Ensino Especial,  entendemos quea

escola  tem  caráter  inclusivo  e  tem  procurado  propiciar  as  33  crianças  com

necessidadeseducacionais  especiais  que  temos  matriculadas,  um  ambiente  acolhedor  e

respeitoso, quebusca considerar as peculiaridades de cada criança incluindo-a no ambiente

escolar deforma ativa, para isso é feito um trabalho lúdico e reflexivo com todos estudantes

da escola,a fim de conscientizá-los que somos todos iguais em nossas diferenças. Sabemos

dosdesafios  que  envolvem  a  inclusão,  entre  elas  a  pouca  formação  ofertada  aos

docentesacercadoassunto,mastemosfeitoumtrabalhocoletivodeconscientizaçãoeconhecimento

paramelhoratendê-los.

Vimoscomograndeavanço,aelaboraçãoedesenvolvimentodaPropostaPedagógica,  sendo

que  está  voltada  para  os  interesses  da  comunidade  escolar,

viabilizandoassimaorganização,aperfeiçoamentoeaqualidadedeensinoprimandopeloconhecime

ntoacadêmicoapartirdasexperiênciasindividuais.

A  escola  voltada  para  o  interesse  dos  sujeitos  aprendizes  de  hoje,  exige

novastecnologias,agilidadeequalidade,oquesomenteserápossívelcomaqualificaçãoprofissional,

qualificação esta pautada no interesse do profissional que deverá atuar comresponsabilidade

e  postura  ética,  com  práticas  criativas  e  efetivas  a  fim  de  promover

aautonomiadeseusestudantes.

A  organização  pedagógica  está  pautada  no  Currículo  em  Movimento,  de

formacontextualizada  visando  o  desenvolvimento  de  competências  e  o  domínio  de

habilidades,enfatizandoautilizaçãodaSequênciadidáticaeosdocumentosnacionaiscomoaBase

Nacional  Comum  Curricular.  Investe-se  na  capacidade  para  o  aprender,  vislumbrando



umaeducação  humanista,  o  que  possibilita  a  formação  do ser  ao  exercício  da  cidadania,

acompreensão  da  cultura  como  socialização  e  valorização  do  conhecimento  científico

etecnológico  para  o  sucesso  escolar,  como  também  o  fortalecimento  dos  vínculos

afetivosquepropiciamaaprendizagem.

Tendo o Currículo em Movimento alinhado à BNCC e as necessidades escolares,faz-se

necessário  o  planejamento  quinzenal,  que  acontece  com  o  grupo  de  professores  e

acoordenaçãoeasformaçõesqueacontecemàsquartas–feiras.

Observamos que o processo de aprendizagem atual abrange muito mais do que osaber

acadêmico,  ou  seja,  perpassa  ainda  pelo  papel  da  escola  que  é  de  educar  para

acidadaniaapartirdeprincípioséticosemorais.

A  proposta  curricular,  através  de  discussões  e  questionamentos  direcionados

aoaperfeiçoamento,  é  aplicada  com  empenho  e  criatividade  pelos  membros  escolares

queenfatizamaaprendizagemsignificativaeosucessoescolardoestudante.

Diante do exposto,  é imediata uma avaliação formativa que é processual,  contínuae

individual  que  valorize  o  conhecimento  prévio  do  aluno  e  privilegie  o  Currículo,  ou  seja,

osucesso do trabalho escolar dar-se-á a partir da Proposta Pedagógica em total consonância

de  articulação  com  os  interesses  da  comunidade  escolar,  componentes  curriculares  e

eixostransversaispormeiodoplanejamento.

Quanto ao Ensino Fundamental de 09 anos na proposta de ciclos, cremos que o 2ºCiclo

exige  uma  prática  de  progressão  de  aprendizagens,  onde  o  professor  avalia

paraintervirpromovendoumarelaçãoreflexão-ação-

reflexãoédentrodesteobjetivoquedesenvolvemosumtrabalhopedagógicocomempenhoededicaç

ãodiários.

O tema gerador proposto terá como eixo norteador o projeto: “Reconstruindo saberes

para  alcançarmos  novos  voos”,comfoconabusca  de  novos  saberes  e  práticas

potencializadoras para o enfrentamento do deficit de aprendizagem que enfretamos hoje e para

o desenvolvimentodasaprendizagens.

Ressaltamos que ainda devido a pandemia de Covid-19 que assola o nosso país desde o

ano de 2020, o currículo em movimento passou por uma adequação a qualdevemos seguir,

pois prevê um replanejamento curricular que visa atender as necessidadede aprendizagem

dos  estudantes  dando  continuidade  entre  os  conteúdos  e  objetivos

dosanosiniciaisduranteesseperíodo.

Mesmo  com  tantos  desafios,  várias  estratégias  foram  criadas  a  fim  de  promover

aconstrução de novas aprendizagens, para as turmas do Bloco Inicial de Alfabetização (1º, 2ºe

3º  anos)  as  atividades  de  todos  os  componentes  curriculares  são  desenvolvidas

utilizandocomo  recurso  as  sequências  didáticas,  o  que  permite  organização,

interdisciplinaridade,ludicidade,  apropriação  de um gênero de escrita,  além de prever  um



acompanhamento

emonitoramentodoprocessodealfabetizaçãodosestudantespeloprofessor.Paraosestudantesdos

4ºe5ºanosháum planejamento interdisciplinar entre os conteúdospropostos os quais tem-se

alinhado  aos  descritores  previstos  nas  avaliações  externas  o

quepromoveumestudoaprofundadodashabilidadesprevistasparacadaano.

CONCEPÇÕES,PRÁTICASEESTRATÉGIASDEAVALIAÇÃODOPROCESSOD

EENSINOEAPRENDIZAGEM

Aavaliaçãoéumaaçãoquedeveocorrerdurantetodooprocessodeensinoeaprendizagem

não apenas em momento específico caracterizado como fechamento degrandes etapas de

trabalho  e  que  envolve  não  somente  o  professor,  mas  também

alunos,paisecomunidadeescolar.

A  avaliação  busca  subsidiar  o  educador  a  planejar  a  continuidade  do  seu

trabalho,ajustando-oaoprocessodeaprendizagemdeseusalunos,buscandooferecer-

lhescondições  de  superar  obstáculos  e  desenvolver  o  autoconhecimento  e  a  autonomia

doseducandos.Sendoeste  um  instrumento  para  estudantes  e  educadores  de  tomada

deconsciência  de  suas  conquistas,  dificuldades  e  possibilidades  na  reorganização  de

seuinvestimentonatarefadeaprender.

A  avaliação  define  prioridades  e  localiza  quais  aspectos  das  ações

educacionaisdemandammaiorapoio.

O  acompanhamento  e  a  reorganização  do  processo  de  ensino  e  a

aprendizagemincluem, necessariamente, uma avaliação diagnóstica, para o planejamento do

professorconjuntamentecomainstituição,avaliaçãoprocessualeinstitucional.A  partir  da

sondagem  das  aprendizagens  realizada  através  da  avaliação  diagnóstica  é  possível

avaliarmos os conhecimentos, habilidades e competências ja adquiridas, que servirá de guia

para os professores em relação ao seu plano de ensino, otimizando seu planejamento e



permitindo a realização das intervenções pedagógicas necessárias adequando sua prática as

reais necessidades dos estudantes. Com esse diagnóstico, é possivel definir as metas que

nortearão o trabalho durante o ano,  pois  teremos a clareza dos objetivos que devemos

alcançar.  É aplicada uma avaliação diagnóstica de Lingua Portuguesa e Matemática com

questões elaboradas baseadas nos descritores avaliando os pré-requisitos que os estudantes

deveriam saber, assim como aplicação do teste de análise da escrita, baseada nos níveis da

Psicogênese para os estudantes não alfabetizados e para os pós-alfabetizados a aplicação do

mapeamento ortográfico, onde são mapeadas as principais dificuldades ortográficas assim

como também avaliadas a produção textual e oralidade, e a partir disso as atividades são

direcionadas para avançar as dificuldades.

A  garantia  da  jornada  diária  aos  alunos  e  de  horários  especiais  para  o

trabalhoconjunto  dos  professores  são  metas  associadas  à  qualidade  de  ensino,  o  que

possibilitacriar  mecanismos  para  o  melhor  acompanhamento  do  desenvolvimento  e

rendimento doalunoedainstituição,viabilizandoumaavaliaçãocontínuaedequalidade.

Nesta  perspectiva,  esta  proposta  apoia-se  principalmente  na  avaliação  formativa

quebuscacompreendereintervirnaaprendizagemdo  aluno,  visto  que  informa  a

ambos(professor e aluno) sobre a aprendizagem, para que isso aconteça faz-se necessária

umamudança  de  paradigma  relacionado  a  avaliação  entendendo  o  processo  avaliativo

comouma informação que vai favorecer tanto o aluno quanto o professor, auxiliando ambos

nasuperação  de  dificuldades,  pois  mostrará  as  dificuldades  e  como  deverão  acontecer

asintervenções.

Paratanto,váriosinstrumentosserãoutilizadoscomoatividadesavaliativas,debates,semi

nários,provas,portfólio,autoavaliações,observações e  o  trabalho  com  o  mapeamento

ortográfico onde o aluno é levado a refletir sobre as convenções da escrita, opotunizando a

pensar  sobre  as  dificuldades  ortográficas,  lenvando-os  a  perceber  seus  próprios  erros,

dentro outros. Entendemos que o diferencial no instrumento é a sua finalidade, pois todos os

citadosservirãodeobjetodereflexãoparaposterioraçãoquegeraránovamenteumareflexãopensa

ndo  no  que  se  atingiu  com  aquele  instrumento.  Ressaltamos  ainda  o  registro

comofonteseguraelegítimaderetomadadedecisões.

Aindanocampodasavaliações,realizamostrêsAvaliaçõesPedagógicasjuntamentecomoP

lanejamentoPedagógicoprevistopelaSecretariadeEstadodeEducação do Distrito Federal, onde

é feita a Avaliação da Instituição pela ComunidadeEscolar, seus segmentos, e Autoavaliação

dos  Servidores,  avaliação  e  planejamento

dosProjetosPedagógicos.Poisentendemosquetodososenvolvidosnoprocessodeaprendizagem,d

iretaouindiretamentedeverãoseravaliados.

A  LDB  9394/96  de  20  de  dezembro,  publicada  pelo  Ministério  da  Educação,  em

seuart.24prevê  que  a  verificação  do  rendimento  escolar  observará  critérios,  dentre



elespodemos destacar: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com

aprevalência  dos  aspectos  qualitativos  sobre  os  quantitativos  e  dos  resultados  ao  longo

doperíodosobreosdeeventuaisprovasfinais.

Os princípios avaliativos previsto na LDB enos documentos oficiais não podem ser

esquecidos,  por  isso  a  avaliação  deve  priorizar  todoo  ciclo  de  aprendizagem  de  forma

qualitativa  e  proporcionar  instrumentos  avaliativos  quesejam os  mais  variados  possíveis

podendo  o  docente  se  valer  de  participações  orais,  das  atividades

impressas,deregistrosdeconversas,jogosentre outros. Oimportanteé que este processo seja

contínuo  e  que  sirva  de  ponto  propulsor  para

aconstruçãodenovosprocessosdeaprendizagem.

Para  que   alcancemos  tudo  o  que  nos  propusemos  foram  definidas  as  metas  de

aprendizagem para o ano de 2022, assim teremos claro onde queremos chegar e o que será

necessário para alcançarmos.





PROJETOSESPECIAIS

A capacitação  de  recursos  humanos  é  uma realidade,  e  para  tanto,  é  preciso  que

segaranta  jornada  com  tempo  para  estudo,  leitura  e  discussão  entre  professores,

dandocondiçõesparaquepossamteracessoàsinformações mais atualizadas na área deeducação

e  de  forma  que  os  projetos  educativos  possam  ser  elaborados  e

reelaboradospelaequipeescolar.

É  preciso  criar  uma  cultura  em  toda  unidade,  que  favoreça  e  estimule  o  acesso

dosprofessores em atividades culturais como exposições, cinemas, espetáculos, congressos

ecursos,comomeiodeinteraçãosocialeaperfeiçoamento.

Os  projetos  de  capacitação  e  atualização  de  professores  da  Secretaria  de

EducaçãosãoderesponsabilidadedaEAPE(EscoladeAperfeiçoamentodosProfissionaisdaEducaçã

o)eMEC.Oferecemosduranteascoordenaçõespedagógicasespaçoparadiscussõeseinformaçõesat

ravésdeestudos,debates,palestras,reflexõesedinâmicas.

O  sucesso  de  um  projeto  educativo  depende  do  bem  estar  e  convívio  em

grupoprodutivoecooperativo.Fundamentados  pela  Pedagogia  de  Projetos,  que  direciona

deformacoordenadaeexitosa,ostrabalhosescolaresserão  desenvolvidos  através

dosseguintesProjetos:

➔ ConselhodeClasseeReuniãodePaisnumaPerspectivaColetiva;

➔ Sacola literária;

➔ Intervalo interativo;

➔ ProjetoMetamorfose;

➔  Festa Junina;

➔  Horta;

➔ Jogos da Paz;

➔ Concurso de redação;

➔ ProjetoEducaçãocomMovimento.



PLANOSDEGESTÃO:PEDAGÓGICO,ADMINISTRATIVOEFINANCEIRO

PLANOPEDAGÓGICO

OBJETIVOGERAL

Proporaoestudanteaformaçãodequalidadeafimdecontribuirparaodesenvolvimento  das

competências e habilidades, para o resgate do mesmo em todos osaspectos, objetivando não

apenas o indivíduo, mas a sociedade. Primando pelas açõeséticase de cidadania, promovendo

condições de aprendizagem contextualizada,  comotambém proporcionando a formação de

indivíduos  questionadores  capazes  de  compreendereestabelecermetas  que  consolidarão  o

próprio sucesso neste processo de ensino eaprendizagem.

OBJETIVOESPECÍFICO

Propiciar  momentos  de  interação  entre  pais,  estudantes  e  servidores  aumentando

aqualidade  no  processo  ensino  e  aprendizagem,  fortalecendo  a  convivência  com/entre

acomunidadeescolar.

METAS

● Melhorar  o  relacionamento  interpessoal  e  entre  os  turnos  visando  um

trabalho emequipeduranteoanode2022;

● Integração  entre  os  representantes  da escola,  do  conselho escolar,  da

família  e

dacomunidadenocotidianodavidaescolardocorpodiscente,incentivandoapar

ticipaçãodetodos às atividades voltadas ao processo de formação integral

doSerHumanonodecorrerdoanode2022.

AÇÕES

● Promover  encontros  entre  os  professores  do  mesmo  ano  e  de

diferentesturnos;

● Promover  dinâmicas  de  socialização,  reflexão,  entusiasmo  e  motivação

procurandoumambienteharmônico,alegre,éticoerespeitosoentreospares;

● Incentivaraparticipaçãodospaisnacoordenaçãopedagógicaindividuale

noconselho  de  classe  bimestral,  como  também  a  acompanharem  o

rendimento dosfilhos através de gráficos demonstrativos apresentados e

sempre  que



necessitarem,favorecendoaintegraçãofamília/escolaembenefíciodoestudan

te;



● Envolverafamílianasatividadescotidianasaseremrealizadasemcasajuntame

ntecomascrianças;

● Fortaleceraliançacomoconselhoescolarnaparticipaçãodagestãoescolar;

● Proporcionar acesso da comunidade escolar na festa Junina, bazar, jogos

escolares,mostrapedagógica,oficinas,entreoutras;

● Propiciarpalestrastemáticassolicitadaspelacomunidadeescolaraseremrealiz

adasporprofissionaiscapacitados;

● Harmonizaçãoentreosdemaisprojetos;

● Auxiliaroeducandosemprequenecessário,bemcomoasfamílias,convidando-

asacompareceremàescolapararesoluçõesdepossíveisproblemasoutranstorn

oscausadosnocotidianodaescola.

OBJETIVOESPECÍFICO

MelhoraroíndicedeaproveitamentonasAvaliaçõesExternas.

METAS

● Proporcionarumaprofundamentoeressignificaçãodosconteúdoseobjetivospr

opostos  utilizando  descritores  das  Avaliações  externas,  Prova  Brasil  e

aANA –nívelmínimoexigido;

● Propiciaraprendizagenssignificativasduranteoanoletivode2022;

● Envolverosprofissionaisnadinâmicadaescolanoanode2022;

● Buscarparceriacomoutrosórgãosefamiliaresparareduzirem60%ainfrequência;

● Intensificar o processo de aprendizagem no BIA com níveis satisfatórios 

de leitura eescritaem80%;

● Reduziramenosde15%onúmerodealunosretidosduranteoanode2022.

AÇÕES

● Implementarosprojetoscomosubsídiosparaaaprendizagem;

● CriaçãodeoficinadeLeitura,ProduçãodetextoeCálculosMatemáticos;

● Reagrupamentointereintraclasse;

● Reforçoescolarnoturnocontrárioe/ouemseupróprioturno;

● ConscientizaçãodaturmapeloProfessorregente,atravésdográficoderendimento;



● Recuperaçãoparalelaeprocessualaserrealizada  pelo  professor  regente

comapoiodadireção,supervisãoecoordenaçãopedagógica;

● Diversificaçãodasaulaspormeiopalestras,

atividadeextraclasse,dentreoutras,complementandooconteúdoministradoe

msala;

● Realizaçãodepalestrasvoltadasparaaimportânciadaeducaçãona

formaçãoglobaldoserhumano;

● ConscientizaçãodosprofissionaisdaeducaçãoedacomunidadeescolarparaaG

estãoDemocrática,“ParticipaçãoColetiva”;

● Comprometimento do Profissional de Educação com a formação global do

Aluno ecomaInstituição;

● Disponibilizaçãodequalidade,quantidadeediversidadedematerialdidáticope

dagógico,  esportivo,  de  reprografia,  informática  e  eletrônico,

possibilitando aulasdinâmicas,variadaseestimulantes;

● Construção  de  um  planejamento  anual,  unificado  e  construído

coletivamente duranteascoordenaçõespedagógicassemanais;

● Identificação  e  comunicação  aos  responsáveis  (família  e  órgãos

competentes) dosalunosfaltosos;

● Estimular e incentivar a aprendizagem enfatizando o lúdico, o recreativo,

o desportoeolazer,atravésdeaulasvariadas,eventoseprojetos;

● Atendimento  diferenciado  aos  alunos  com  deficiências  permanentes  e

temporáriasnaSaladeRecursosfortalecendoainclusãoeaaprendizagemsigni

ficativa;

● CompromissodaEquipeGestoracomaGestãoDemocrática;

● Estudo  coletivo  durante  as  coordenações  de  temas  pertinentes  às

necessidades dacomunidadeescolar.

OBJETIVOESPECÍFICO

● MinimizarasdificuldadesencontradasnoraciocíniológicoenoensinodaMatem

ática.

META

● Proporcionar  estratégias  para  o  desenvolvimento  do  raciocínio  lógico-

matemático

deformagradativaeprogressiva,pormeiodemateriaisconcretosdiariamente.



AÇÕES

● Utilizaçãodemateriaisconcretos;



● Gincanadamatemática;

● AtividadesdeEducaçãoFísicavoltadasparaamatemática;

● Utilizaçãodasaladejogospedagógicos;

● Construçãodeatividadequedesenvolvamosseteprocessosmentais.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Promoveraulasdereforçonoturnocontrário.

META

● Desenvolveratividadesvoltadasparaafixaçãodoaprendizadosignificativose

manalmentenoreforçoescolaraosestudantesquenecessitarem.

AÇÕES

● Atendimento  individualizado  com  atividades  diversificadas  no  período

contrário  a

fimdeauxiliardeformaindividualizadaoestudanteavencerasdificuldadesnopr

ocessodeaprendizagem.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Aprimorar  a leitura e  interpretação em diferentes níveis  de dificuldade

incentivando aparticipaçãodetodosnaconstruçãodacidadania.

METAS

● Realizar  trabalhos  voltados  para  o exercício  da cidadania traçando  um

paraleloentre  direitos  e  deveres  no  convívio  social,  conscientizando-os

sobre o limite e oefeitodaação,duranteoanode2022;

● Alfabetizar80%dascriançasnoBIAatéofinaldoanode2022.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Aumentaronúmerodeleitorescríticosecapazesdeatuareficazmenteemsocied

ade.



META

● Formarleitoresproficienteseminterpretação,leituraeescritanocotidianoescolar.

AÇÕES

● As  ações  serão  norteadas  através  de  diferentes  gêneros  textuais,

colocando  empráticasemanalmente(sexta-

feira)oMomentodeLeitura“,ondetodosleemdurante,nomínimo,30minutosao

mesmotempo,aspropostasdeleitura,interpretação,produçãodetextoselivros

literárioseaanáliselinguística;

● Empréstimos de livros da sala de leitura com agendamento prévio;

● Contaçãodehistórias;

● Revitalizaçãodasaladeleituraeaquisiçãodetítulosliterários.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Incentivarautilizaçãodolaboratóriodeinformáticaparainiciaçãotecnológica.

META

● Intensificarasaulasministradasnolaboratóriodeinformática,medianteagenda

mento  prévio,  uma  vez  por  semana,  com  cunho  pedagógico  como

incentivo àtecnologia indispensável nos dias atuais em consonância com

os conteúdos de saladeaula.

AÇÕES

● Inclusão Digital como forma de desenvolver habilidades básicas, utilizando

paratanto, o Laboratório de Informática da EC 02 do RF II no período da

aula  destinado

aestefim,favorecendoapesquisa,digitaçãoeaquisiçãodeconhecimentos;

● Proporcionarmomentosdeatividadeslúdicasnoambientedigital.



OBJETIVOESPECÍFICO

● Propiciar atividades diversas, lúdicas, recreativas, esportivas, artísticas e

culturais  naescola  e  extraclasse,  estabelecendo parcerias  e  melhorar  a

relação entre os alunosduranteointervalo.

METAS

● Participar  da realização  de  projetos  culturais  e  esportivos  previstos  no

calendárioescolar,  da comunidade,  da escola,  da CRE,  da SEEDF e em

outros convidados,duranteoanode2022;

● Intervalo interativo e monitorado de 30 minutos, diariamente favorecendo

o bomconvívioescolarnousodotempolivre;

● Combateraviolênciaescolardiariamente.

AÇÕES

● Realizaçãodejogosinterclassesentrealunos,jogosentreservidores,abrindoes

paço  à  participação  dos  pais  de  acordo  com o  interesse,  promovendo

interação erespeitomútuo;

● Realização da festa junina organizada e desenvolvida pela comunidade

escolarenfatizando o folclore brasileiro, a crença, a dança e às comidas

típicas,

contandocomaparticipaçãodetodosnaapresentaçãodaquadrilha,namontage

meexploraçãodasbarracas;

● Realizaçãodegincanaparaarrecadarmantimentosparaafestajunina;

● VisitaaMuseus,  Teatros,  Cinemas,  Congresso  Nacional,  Instituições

Públicas,saídasdecampodecunhoPedagógico;

● Propiciar  atividades  sociais,  afetivas,  esportivas,  artísticas  e  culturais,

visando àeducação integral e a sustentabilidade humana, minimizando o

acesso às drogas, àviolênciaeàmarginalidade;

● Realizaçãodeatividadesalusivasàsdatascomemorativasdeacordocomasnec

essidades  da  comunidade  escolar,  contemplando  o  Projeto  Político

Pedagógicoconstruídocoletivamente;

● Estimularorespeitoàsnormasatravésdosjogos;

● Oferecer ao aluno orientações através de palestras, diálogos e fóruns que

tragam arealidadevivenciadaemrelaçãoàagressividade,violênciaedrogas;



● Praticardoesporteduranteointervalocomempréstimodematerialesportivo;

● Proporcionar com jogos, espaços, brincadeiras, músicas um intervalo de

30

minutosmonitoradoporprofessores,direção,SOE,duranteasemanaexcetonas

quartas-feirasqueestaremosemreuniãocoletiva;

● Incentivoàresponsabilidadeeaoespíritocoletivoduranteointervalo.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Dinamizar Avaliação Pedagógica, Conselho de Classe por turno, Reunião

Bimestralpor ano de atuação e Reunião de Pais para melhor contribuir na

vida escolar doestudante.

META

● Propiciarmomentodeinteraçãoentreosturnos/anosparadiscussãodoplaneja

mento bimestral, da vida estudantil, metas a serem cumpridas, avaliações

enível que cada turma se encontra, buscando sugestões para soluções de

situaçõesproblemasbimestralmente.

AÇÕES

● Realização  do  Conselho  de  Classe  participativo,  com  a  presença  de

professores  epaisemproldocrescimentopedagógico,com  participação  da

equipe  gestora,pedagógica,deprofessores,EEAA, Orientaçõ

EducacionaleSaladeRecursos;

● OrganizaçãoeinteraçãodaComunidadeEscolarnasreuniõesbimestraiseAvali

açõesPedagógicas;

● Intervenções Pedagógicas principalmente aos alunos que não alcançaram

níveissatisfatóriosdeconhecimento.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Ministraratividadesfísicas  direcionadas  com  profissionais  de  Educação

Física  paraodesenvolvimentodacapacidadepsicomotora,vislumbrandoo



aprimoramentodaconcentração,coordenação,dasaúdefísicaementaldoestu

dante.

META

● Desenvolver o projeto: Educação com Movimento para todos os alunos da

EscolaClasse 02 do Riacho Fundo II no ano de 2022 em consonância com

as atividadesministradaspelosprofessoresregentesdasturmas.

AÇÕES

● Disponibilizar quadra, material esportivo e cronograma específico para

oatendimentoàsturmas;

● Integraçãoentreosconteúdoseprofissionais;

● Valorizaraatividadefísicaministradaporprofissionaiscapacitadoscomogrand

ecolaboradoraparaaaprendizagem.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Prezarpelasegurançaedisciplinadacomunidadeescolar.

META

● Cumprir e fazer cumprir o regimento das escolas públicas da SEEDF, as

normasinternas (contrato de convivência) e respeitar a legislação vigente

despertando  osenso  do  limite  no  ambiente  escolar,  a  ser  trabalhado

durante todo o período daGestão;

AÇÕES

● Propiciar à comunidade escolar o conhecimento do regimento das escolas

públicasdo DF e do regimento interno desta UE (contrato de convivência),

o qual serádivulgadoatravésdeinformativosàcomunidade;

● Proporcionaratitudesderespeitomútuoquefavoreçaaaprendizagemsignificativa;

● Vetaraentradadeterceirosduranteosintervalos;



● EntradanaUnidadeEscolarLegalmenteidentificadocomuniformeescolar.

OBJETIVOESPECÍFICO

● RealizarAvaliaçãoInstitucionaldeacordocomfatoresinternoseexternos,envol

vendotodososmembrosdacomunidadeescolar.

META

● Elaborar  e  aplicar  questionários  avaliativos,  referentes  aos  diversos

setores  quecompõem  a  Instituição  a  serem  respondidos  por  todos  os

segmentos,  bem

comorealizarestudoseanálisesdosresultadossemestralmente.

AÇÕES

● Investigação e elaboração conjunta de questionários contendo indagações

de todosossegmentosesetoresdaUnidadeEscolar;

● Aplicaçãosemestraldosquestionáriosaosdiversossegmentos;

● Análisedosdadosobtidos;

● Avaliação e divulgação dos resultados aos diferentes segmentos e setores

da  escolacom  intuito  de  melhorar  a  qualidade  do  ensino,  ambiente

escolar, e as relaçõesinterpessoais;

● ReuniãocomaComunidadeEscolarparaavaliaraInstituiçãocomoumtodo.



PLANODEAÇÃOADMINISTRATIVOOB

JETIVOESPECÍFICO

● IntensificarmelhoriasnaSecretariadaEscola.

METAS

● Capacitarosprofissionaisatravésdecursosesemináriosaolongodoanode2022;

● DisponibilizarInternet  Banda  Larga  na  Secretaria  para  melhor

atendimento  aopúblicoeagilidadena  transmissão  dos  dados  inerentes  a

este setor no ano de2022.

AÇÕES

● IncentivaraparticipaçãodosprofissionaisdaCarreira  Assistência  nos

cursosoferecidos  pela  Escola  de  Aperfeiçoamento  dos  Profissionais  da

Educação (EAPE)vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal  ou  outro

particulardeinteressedaInstituiçãoe/oudoprofissional,visandooaprimorame

ntoequalificaçãodosmesmos;

● AtivaçãodaInternetBandaLarga para agilizar o serviço e melhor atender

àcomunidade.

OBJETIVOESPECÍFICO

● Implementara açãoAdministrativa.

METAS

● Gerenciar,  organizar  e  fiscalizar  a  atuação  dos  servidores  da  SEEDF,

funcionáriosterceirizados(RealLimpeza,GlobaleG&E)eeducadoressociaisdia

riamenterelacionadoàqualidadeeocumprimentodaprestaçãodoserviço;

● Realizar  os  serviços  inerentes  aos  recursos  humanos,  instruindo  e/ou

orientando osservidoresdiariamente;

● Acompanharodesempenhodoseducadoressociaisdiariamente;



● Zelarpelocumprimentodocardápiodamerendaescolar,observandosuaqualid

adeevalidadedosgênerosalimentíciosarmazenadosnodepósitodiariamente;

● Zelarpelouso,guardaeconservaçãodo patrimônio escolar diariamente 

fazendoconferênciadosmesmossemestralmente;

● Capacitareauxiliarosservidoresparautilizaçãodosrecursosdemultimídiaexist

entesnaU.E.semprequenecessário;

● DisponibilizaraosservidoresacessoàsLeisdaEducaçãoNacionaldiariamente;

● EstruturaraU.E.administrativamenteemproldodesenvolvimentodotrabalhop

edagógico.

AÇÕES

● Acompanhareauxiliaraprestaçãodeserviçosoferecidospelasempresasterceir

izadas,  jovens  educadores  sociais  e  agentes  de  portaria  da  SEEDF

orientandoparaasuamelhorexecução,primandopelalimpeza/higiene,meren

daesegurança;

● Disponibilizaraosservidoresasnormasreferentesàcarreira,formulários,docu

mentos  e  instruções  objetivando  o  conhecimento  das  leis  e  do

cumprimento dalegislaçãovigente;

● Favoreceraparticipaçãodascozinheirasemcursosdecapacitação;

● Elaborarcampanhadepreservaçãodopatrimôniopúblico;

● Ministrarpalestraaosservidores sobre o uso dos aparelhos de áudio, vídeo 

e somparasubsidiaraaçãopedagógica;

● ProporcionaraCapacitaçãodosprofissionaisatravésdecursosesemináriosaolo

ngodoanoletivo;

● IntensificaroelocomoConselhoEscolarparaaefetivaparticipaçãodomesmona

tomadadedecisõesemproldobemcomum;

● Promoverobomdesempenhodasatividadesadministrativascomoauxíliodotra

balhopedagógico.



PLANODEAÇÃOFINANCEIRAO

BJETIVOESPECÍFICO

● Promoveragestãofinanceiradaescoladeacordocomosprincípiosdeautonomiae

éticadoadministradorpúblico.

META

● AplicarasverbasadvindasdoGDFedoGovernoFederal(PDDE,PDDECONECTIVI

DADE,BÁSICO,EMERGENCIAL,PDAFEVERBASPARLAMENTARES)  de  acordo

com  as  necessidades  apresentadas  pelos

diversossetoresdaUnidadeescolarcomaprovaçãodoConselhoEscolaranualm

ente.

AÇÕES

● Elaboração da ata de prioridade referente às necessidades da Instituição

com aparticipação de todos os segmentos, APM e Conselho Escolar,  os

quais,

juntamentecomosgestores,sãoresponsáveispelosgastoseprestaçãodeconta

sàcomunidade;

● Consultar  a  comunidade  escolar  de  forma  antecipada  sobre  a

implementação egastosdeverbasrecebidas;

● Implementardeformaresponsávelasverbaspúblicas,seguindotodasasorienta

çõesdosórgãosresponsáveis;

● Prestarcontasdetodososgastosconformeprevistonalegislaçãovigente;

● Prestarcontasàcomunidadeescolarexpondogastosereceitadasverbasrecebi

das.



ANEXOS



CONSELHODECLASSEEREUNIÃODEPAI
S

NUMAPERSPECTIVACOLETIVA

COMUNIDADEESCOLARDAESCOLACLASSE02

Riacho Fundo II – 2022



INTRODUÇÃO

OProjetoConselhodeClasseereuniãodepaisnumaperspectivacoletivatemcomo  foco  o

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes matriculados  nesta UnidadeEscola,  por

isso  para  este  momento  reúnem-se  pais,  professores,  equipe  gestora,  Orientação

Educacional,EEAA,coordenação,todospensandonaretomadadeações,baseadosemdados. 

OConselhode  Classe  deverá  se  reunir  bimestralmente,  com  o  encontro

dosprofessoresdomesmoturno.OsprofessoresdomesmoturnoestarãoreunidosnoConselhodeCla

ssecomaEquipedeDireção,Supervisão,Coordenação,ServiçoEspecializadodeApoioàAprendizage

m,paisdealunoseS.O.E.,paradiscutirorendimentodosAlunos,possíveiscausasdasdificuldadesdaa

prendizagemdemonstradase  planejar  estratégias  para  melhorar  o  processo  ensino  e

aprendizagem. O Conselho deClasseaconteceránoshoráriosdecoordenaçãodosprofessores, no

4º bimestre por ser um conselho deliberativo, reúnem-se todos os professores e servidores de

carreira pedagógica em um único momento para deliberar sobre a progressão ou retenção

dos  estudantes,  baseamos  nos  relatos  dos  professores,  assim  como  a  visualização  de

atividades realizadas pelo estudantes e de debates entre os pares sobre a vida escolar dos

discentes.

Areuniãodepaisparticipativaéumsegundomomentoondeaconteceráoencontro  e

participação  da  comunidade  escolar  que  visa  o  avanço  da  aprendizagem  dosalunos,

primeiramente  no  pátio  da  escola  com  a  Equipe  Gestora,  Supervisão,

Coordenação,EquipeEspecializada,SaladeRecursos,S.O.E.eProfessores.Serãodadosinformesger

ais edebatidocomacomunidadeescolaraçõespedagógicasrealizadasnaescola.

Após  este  momento,  os  pais  e/ou  responsáveis,  professores  e  alunos  reúnem-

separaumdebateinternodecadacriançaedaturmanassalasdeaula.

JUSTIFICATIVA

Oprocessoensino-

aprendizageméfatorprimordialnavidadoaluno.Paraqueesseprocessoocorrademaneirafavorável

esatisfatóriaénecessárioempenho,entrosamento, planejamento e ação. No momento em que

todos  se reúnem com objetivosdefinidos  e centrados,  os  caminhos  são traçados  podendo

assim alcançar com êxito todososobjetivospré-determinados.

A  Escola  Classe  02  do  Riacho  Fundo  II  tem  um  núcleo  formado  por  26

professores,13emcadaturno,quenecessitamseencontrar,cadaumemseuturno  de  coordenação,

bimestralmente  para  planejar  e  viabilizar  o  trabalho  pedagógico,  unificandoações,

experiências,  estabelecendo  metas  e  estratégias  em  comum,  buscando  a  retomadade



decisões  pedagógicas,  uma  vez  que  temos  cerca  de  648  alunos  e  os  problemas  que

surgemeprecisamseracompanhadoscriteriosamente.

O trabalho coletivo  faz  toda diferença no desenvolvimento do trabalho pedagógico,o

progresso e a qualidade no desafio de ensinar/aprender e o atendimento aos pais passa aser

mais  detalhado,  individual,  estando  o  professor  num  momento  em  que  a  atenção

serávoltadaaoaluno,  principalmente  numa  perspectiva  do  ensino  em  ciclo  como  linha

detrabalho,sendoassimo Conselho de Classe da EC 02 do Riacho Fundo II reúne acomunidade

escolar,  tendo pais de cada turma convocados,  além de servidores da carreiraassistência.

Toda  comunidade  escolar  analisa  e  decide  junto  a  melhor  estratégia  a  fim

depromoveraaprendizagemdosalunos.

OBJETIVOGERAL

● DesenvolverumconselhodeClasseereuniãoparticipativosquebusquemanalis

aro processo de aprendizagem no sentido de identificar, analisar e propor

elementos

eaçõesaseremarticuladospelaescolavisandoaaprendizagemdosalunos.

OBJETIVOSESPECÍFICOS

● Criar estratégias que    cada

alunoavancenoseuprocesso de aprendizagem;

● Planejar estratégias criativas com ideias diferenciadas e objetivas;

● Interagir com todos da comunidade escolar envolvidos no propósito

dealcançarêxito no ensinar/aprender.

DESENVOLVIMENTO

DuranteoConselhodeClasse,realizadopor  turno  de  trabalho,

Professores,Coordenadores,  Supervisão,  SOE,  pais  convidados,  Direção  e  servidores  se

reúnem eestudam cada turma e cada aluno em seu processo de aprendizagem, bem como

sãoverificadoscomos  professores  o  andamento  dos  projetos  propostos,  habilidades

e/oucompetências  trabalhadas,  avaliações  internas  e  externas,  desafios  e  êxitos

vislumbradosduranteoprocessodedesenvolvimentodostrabalhosemsaladeaula.

Osaspectosavaliadosserão:



●

Aspectosgeraisdaturma(principaisavanços,estratégiasquefortalecerame

ssesavançoseprincipaisnecessidades);

● Alunosquesedestacaram;

● Alunosqueapresentamalgumadificuldadedeaprendizagem:

● Quaisdificuldadespedagógicasoalunotemapresentado?Emquaisdisciplinas?

● Asintervençõesrealizadas?

● Houveavanço?Emque?

● Queencaminhamentospodemosdarparaauxiliarosalunos?

● Estudantesqueapresentamdificuldadesdeconvivência

● Características;

● Encaminhamentos.

● Estudantesqueapresentaramhabilidadesespecíficas(característi

caseencaminhamentos);

● Estudantesatendidospeloapoio;

● AvaliaçãodasaçõesdoPPP.

Após  análise,  todos  da  Comunidade  escolar  reunidos  deverão  levantar  as

melhoresestratégias de atendimento as necessidades do aluno e da turma, todo esse grupo

buscaumaavaliaçãointerventivaparaaaprendizagem.

Um outro momento significativo é a avaliação das ações do PPP, pensa-se nasações a

serem desenvolvidas no PPP, quais são os pontos positivos e negativos e quaisintervenções

deverão  ser  feitas  para  que  estas  sejam  executadas  com  sucesso,  há

nestemomentoumareflexãoacercadapráticaescolar.

Em um segundo momento os pais são convocados para reunião com professores,equipe

gestora e SOE. Todos se reúnem no pátio,  onde a gestão conversa com todacomunidade

escolar e faz o detalhamento de cada turma, é apresentado aos Pais, naocasião da Reunião

com  Pais,  o  gráfico  perfil  da  turma  no  Pátio  da  Escola,  onde  delibera

oquantitativodecriançasque  atingiram  satisfatoriamente  aos  objetivos  traçados  para

obimestre,  as  que  parcialmente  atingiram  e  as  que  não  conseguiram  alcançar  às

propostaselaboradasparaoreferidobimestre.

Num  segundo  momento,  diretamente  com  o  Professor  Regente,  os  Pais  se

dirigemàsaladeseusfilhosondetêmaoportunidadedeconheceremqueparâmetrodo  gráfico  seu



filho  se  encontra  e  o  motivo  pelo  qual  ele  está  neste  nível.  Após  a

semanadestinadaaReuniãodePais,sãofeitospelaDireção,SupervisãoeProfessoresolevantamento

dospaisausenteseosmesmossãoreconvocados.

Estesmomentosvêmsendoutilizadoscomsucessodesdeoanode2016poressa equipe.

Os Pais e/ou Responsáveis, têm a explanação clara do nível de aprendizagem deseu

filho  e,  sendo  assim,  assumem  juntamente  com  a  Escola,  a  responsabilidade  para

odesenvolvimentodosmesmos,participandoativamentedaavaliaçãoescolar.

RECURSOS

HUMANOS:

● EquipeGestora,Supervisão,Coordenação,EquipeEspecializadadeApoioàApre

ndizagem,OrientaçãoEducacional,ProfessordaSaladeRecursos,Professores

Regentes,AlunosePaise/ouResponsáveis.

MATERIAIS:

● Datashow,caixaamplificada,microfoneemateriaispedagógicos.

PÚBLICOALVO

Comunidadeescolar.

PERÍODODEEXECUÇÃO

Duranteoanoletivode2022.



  JOGOS DA PAZ



JOGOS DA PAZ

 COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 02

Riacho Fundo II –2022

IDENTIFICAÇÃO

Projeto Jogos da Paz Interclasses da Escola Classe 02 do Riacho Fundo II.

JUSTIFICATIVA

A  atividade  física  e  esportiva  integra,  socializa,  desperta  a  necessidade  de

companheirismo, respeito mútuo, bem como o desenvolvimento de habilidades motoras e senso

crítico.

Através desta proposta pretende-se possibilitar à comunidade escolar o desenvolvimento

dos aspectos afetivo, social, cognitivo e motor.

O Projeto JOGOS DA PAZ INTERCLASSES – 2022 é uma atividade social competitiva

entre os alunos da Escola Classe 02 do Riacho Fundo II que formarão equipes de acordo com as

suas respectivas turmas e turnos.

OBJETIVOS GERAIS

 Socializar  os  alunos,  respeitando  as  regras,  a  individualidade,  potencialidade  e

limitação dos mesmos oferecendo momentos de diversão sadia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Despertar o espírito de equipe e companheirismo entre alunos;

 Integrar o aluno com a sociedade através da atividade física;

 Capacitar os alunos para a prática esportiva;

 Desenvolver e/ou aprimorar a coordenação motora, a noção espacial e temporal,

equilíbrio, lateralidade, dentre outros;

 Renovar o espírito de união e cooperação entre toda a Comunidade Escolar;

 Promover a inclusão.

DESENVOLVIMENTO

O Brasil é um País que elegeu o Futebol como esporte nacional. Sua prática faz parte do

nosso cotidiano e é comum visualizarmos pessoas jogando independentemente de idade, sexo,

raça ou condição social.  Talvez isto explique a participação do Brasil  em todas as Copas do

Mundo  bem  como  a  condição  de  único  Pentacampeão  mundial.  Afirmando  os  aspectos  de

integração, socialização e cooperação inerentes desta modalidade esportiva, entendemos ser um

momento propício para realização desta atividade onde enfatizaremos além da prática esportiva,

aspectos cognitivos, afetivos, morais e recreativos. 

A Queimada é um jogo popular praticado em todo o Brasil nas escolas e principalmente

nas ruas, de fácil  entendimento e envolvimento pelas crianças de todas as idades, sexos, em

qualquer lugar.

O jogo de Damas também integra este torneio. Tem o intuito de proporcionar aos alunos

uma atividade de cunho intelectual que visa o raciocínio lógico. É uma modalidade de grande

aceitação por parte dos alunos, principalmente aos que não gostam de jogos com bola.

Privilegiando os alunos com necessidades especiais,  incluímos a atividade de “bola ao

cesto”, onde as crianças com habilidades motoras comprometidas participam arremessando a

bola de basquete à cesta e, desta forma, também disputam os Jogos da Paz. 

Na  abertura  dos  jogos,  os  alunos/atletas,  correm  por  um  percurso  estabelecido  pela

organização  dos  jogos,  relembrando  a  modalidade  que  foi  precursora  das  Olimpíadas  aqui

adaptada, a “maratoninha”.

Este Projeto visa estabelecer relações de respeito e cooperação despertando o real valor

da  prática  esportiva,  as  importâncias  e  benefícios,  tendo  como cunho  pedagógico  os  temas

transversais,  a  não  violência,  os  valores  e  o  respeito  mútuo  que  serão  abordados  pelos



professores  com  mais  ênfase  no  3º  bimestre.  As  turmas,  juntamente  com  seus  respectivos

professores, terão a incumbência de selecionarem os atletas, organizarem as torcidas, definirem

o nome das equipes, confeccionarem as bandeiras fazendo alusão à PAZ.

Prevê ainda uma semana de total dedicação por parte da comunidade escolar, onde a aula

será associada à conscientização voltada aos temas transversais abordados e ressaltados no

Espírito Olímpico, ou seja, no Ideal Olímpico que diz “O IMPORTANTE NÃO É VENCER, MAS

COMPETIR COM LEALDADE”(Barão de Couberti).

O ponto culminante do projeto acontecerá no 3º bimestre, na Escola Classe 02,no ano de

2022.  A  solenidade  de  abertura  contará  com  desfile  dos  atletas,juramento  do  atleta  e  do

árbitro,acendimento da pira olímpica e jogos entre a comunidade escolar de confraternização.

A solenidade de encerramento prevê a disputa das finais do campeonato,premiação,desfile e

o momento em que a pira será apagada.

INTERFACE

Participarão deste Projeto toda a comunidade escolar.

RECURSOS NECESSÁRIOS

HUMANOS:

Direção,  Supervisão,  Coordenação,  Professores,  Alunos,  Pais,  Monitores e Servidores da

escola.

MATERIAIS: 

Caixa amplificada, microfone, campo gramado, quadra coberta, aparelho de som, CDs, bolas,

redes, cesta de basquete, tabuleiros de damas e suas peças, apitos, súmulas, medalhas, kit de

primeiros socorros e regulamento interno baseado nas regras oficiais adaptadas.

PÚBLICO ALVO

Alunos matriculados na Escola Classe 02 do Riacho Fundo II frequentes.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

De 27 de agosto a 03 de setembro de 2022.



REFERÊNCIA

Textos  diversos,  temas  transversais,  proposta  curricular  e  conhecimentos  gerais  dos

organizadores.

AVALIAÇÃO

O Projeto será avaliado através da participação, disciplina, respeito, cooperação e espírito de

equipe apresentados por todos os envolvidos.



CAMINHODASLETRAS

COMUNIDADEESCOLARDAESCOLACLASSE02
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APRESENTAÇÃO

Opresenteprojetoéumamostradoquesepretende  realizar  com  os  alunosrelativo  à

apropriação da função social do gênero textual e evolução na produção textual.Acredita-se

que o gosto pela escrita pode ser adquirido e aprimorado no decorrer daescolarização e da

vida  cotidiana  do  estudante,  para  isso  é  necessário  que  as

criançasentendamparaqueservemostextosesejamparticipantesativosnaproduçãodosmesmos.

A  proposta  do  projeto  é  que  cada  estudante  tenha  contato  intenso  e  frequente

comdiferentesgênerostextuaisepossam  produzir  uma  coletânea  de  textos  de

diferentesgêneros e autores, esse pode ser o incentivo inicial para a descoberta de novos

escritoresneste  espaço  de  educação  pública  comprometida  em formar  um ser  integral  e

atuante nasuasociedade.

JUSTIFICATIVA

Na  perspectiva  da  formação  de  leitores  críticos  e  escritores  desenvoltos,  pensou-

senuma construção  de  um portfólio  e  ou  um caderno  para  produção  que  reunisse  todas

ascriações  textuais  de  cada  aluno,  com  possibilidade  de  expressões  em  gêneros

textuaisdiversos, crendo que o estudante é capaz de expressar-se com clareza para o público

leitordiferentedaqueledesuaprópriasaladeaula.

O  estudo  inicial  de  diferentes  gêneros  textuais  para  este  fim  torna  o  trabalho

maisprodutivo,prazerosoeextensivoatodososalunos.

OBJETIVOGERAL

● Promover o conhecimento de diferentes gêneros textuais, considerando

seu usosocial,finalidades,características e estruturas de escrita específica

para que oestudante se sinta autoconfiante e capaz de produzir e de se

apropriar da funçãosocialdosgêneros.

OBJETIVOSESPECÍFICOS

● Oportunizar aos estudantes o conhecimento de vários gêneros literários,

para quedecida a sua forma de produção textual  que será utilizada na

construção do portfóliooucadernodoaluno;



● Utilizar-

sedemecanismospréviosdeapreciaçãodoseutextoantesdaentregadesuapro

duçãofinal;

● Proporcionaraoeducando oportunidade de rascunho, revisão, acréscimo, 

exclusãoe/oureescritadetodotextoconformedecisãodopróprioautor;

● Favoreceramanipulaçãodeportadorestextuais.

METODOLOGIA

Cada professor selecionará os gêneros a serem trabalhados em cada ano deacordo com

o  Currículo  em  Movimento  e  com  a  vivência  real  de  cada  aluno,  em  posse

dissoserãoselecionadostextosdiversosemqueacriançaterácontato,sejalendoindividualmenteou

deformacoletivaemdiversosmomento,ascaracterísticasserãolevantadas  e  observadas  por

todos e sempre uma a questão será destacada: Qual é afunçãodestegêneronasociedade?

De  posse  desse  conhecimento  prévio  e  a  decisão  tomada,  cada  estudante

iniciarásuaprodução.  Esta  produção  será  acompanhada  sistematicamente  pelo  professor

quedeverá organizar um portfólio com todo o processo da criança (versão inicial, sugestões

doprofessor,  sugestões  das  demais  crianças,  alterações  realizadas  após  pesquisas,

novaescrita,novasapreciaçõesatéchegaraoprodutofinal).

Asaulasnolaboratório,poderãoserdestinadasàaquisiçãodenoçãoedesenvolturaparaqueose

studantesconsigamdigitarsuaproduçãonesteespaçotambém.

Aapresentaçãodeportadorestextuaiscomilustraçõesbemdiferentese  atémesmo

inusitadas, será o ponto de partida para aguçar a criatividade e o gosto pela arte deilustrar,

portanto,  serão  necessárias  oficinas  que  ensinem  aos  estudantes  técnicas

básicasdecores,tamanhoeprofundidade.

CRONOGRAMA

AnoLetivode2022.

RECURSOSHUMANOS

● Direção,supervisão,coordenação,professoradolaboratóriodeinformática,pro

fessoresregentes,alunos,pais,servidores,bemcomoacomunidadelocalintere

ssada.

RECURSOSMATERIAIS
● Livros,jornais,revistas,bulas,folhas,computador,caneta,lápis,reprografiaetc.

PÚBLICOALVO



AlunosdaEscolaClasse02doRiachoFundoII.

AVALIAÇÃO

Processual.



PROJETOEDUCAÇÃOCOMMOVIMENTO
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APRESENTAÇÃO

A  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal  (SEDF)  apresenta
oProjetoEducaçãocomMovimento(PECM)paraaredepúblicadeensino,orientando  o
professor  deEducação  Física  na  Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais  doEnsino
Fundamental.

O documento reúne concepções, princípios, procedimentos e instrumentosavaliativos
que  norteiam  a  organização  do  trabalho  pedagógico  e  administrativodesse
profissional  em  consonância  com os  documentos  curriculares  norteadores  darede
pública de ensino do Distrito Federal.

OProjetoEducaçãocomMovimentotemcomofinalidadeprecípuaaampliação  das
experiências  corporais  dos  estudantes  da  Educação  Infantil  e
AnosIniciaisdoEnsinoFundamental,medianteintervençãopedagógicaintegradaeinterdisc
iplinar entre o (a) professor(a) de Atividades e o professor(a) de EducaçãoFísica na
perspectiva  da  Educação  Integral,  conforme  preconizado  no  Currículo  daEducação
Básica do Distrito Federal.

Apartirdessaimplementação,espera-secontribuirparamelhoriadosprocessos  de
ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formaçãointegral crítica e
integrada ao Projeto Pedagógico das unidades escolares.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Implementarapolíticapública de educação denominada Educação comMovimento
na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental na redepública de ensino
do  Distrito  Federal,  ampliando  as  experiências  corporais
medianteaintervençãopedagógicaintegradae  interdisciplinar  entre  o(a)  professor(a)
deatividadeseo(a)professordeEducaçãoFísicanaperspectivadaEducaçãoIntegral,confor
mepreconizadonoCurrículodaEducaçãoBásicadoDistritoFederal.

Objetivos específicos

· Explorar  os  conteúdos  da  cultura  corporal  presentes  na  Educação
Física,tais  como:  o  jogo,  a  brincadeira,  o  esporte,  a  luta,  a  ginástica,  a  dança
econhecimento sobre o corpo, integrando-se aos objetivos e conteúdos daEducação
Infantil eAnos Iniciais do Ensino Fundamental.

· Estimular  a  interdisciplinaridade  na  intervenção  pedagógica  do
professordeeducaçãofísica,pormeiodoplanejamentoeatuaçãointegradaaotrabalhodopr
ofessordeatividades,emconsonânciacomprojetopedagógico da escola e com currículo
da educação básica.



· Fortalecer  o  vínculo  do  estudante  com  a  escola,  considerando
asnecessidades  da  criança  de  brincar,  jogar  e  movimentar-se,  utilizando
asestratégias didático-metodológicas da educação física na organização dotrabalho
pedagógico da escola.

AVALIAÇÃO

Oatodeavaliarassumediferentes  significados  de  acordo  com ocontexto  de  sua

aplicação  e  com  os  objetivos  de  quem  o  aplica.  No

campoeducacionalaavaliaçãoconsisteemumconjuntodeprocedimentosetécnicasderegis

tro,observaçãoemensuraçãodedadosreferentesàscondições,  processos,  concepções,

objetivos e conteúdos da educação naperspectiva da definição de prioridades para

elaboração e retroalimentaçãodo planejamento.

A avaliação tem como objetivo compreender as especificidades decada unidade

escolar em seus três níveis ( aprendizagem, institucional e emredes), considerando a

gestão , o professor e o estudante. A construção doprocessoavaliativodeve se orientar

pelo Projeto Pedagógico da escola,sendo construído de forma coletiva e democrática.,

tendo como referência oCurrículo do trabalho pedagógico, em especial, as diretrizes

de AvaliaçãoEducacional do Distrito Federal.

Éimportanteconsiderarmosquenestasetapas,demaneirapredominante,  faz-se

presente a avaliação formativa e participativa, onde oprofessor não pode se limitar a

observar,  devendo  integrar  as

brincadeiras,jogoseatividadeslúdicasdemaneiracorporalecolaborativa.Talenvolvimento

no desenvolvimento das práticas pedagógicas nas aulas deeducação física possibilita

a observação sistemática das aprendizagens e dodesenvolvimento dos estudantes de

forma  muito  mais  intensa  e

concreta,poisévivenciandoqueoprofessorsenteepode,defato,analisarosavanços  e

desafios enfrentados pelas crianças, considerando que nesta fasehá um predomínio

das relações afetivas.



PROJETOGENTEINFORMADA

Professora:DiulliNabeleCamposdeDeus

Riacho Fundo II – 2022



APRESENTAÇÃO

As  escolas  apresentam  uma  dinâmica  grande  e  variada  em  suas  demandas.

Emdestaque,  o  âmbito  pedagógico,  no  ambiente  de  planejamento  de  ações  pertinentes

áaprendizagemdoaluno,deformacoletivaouindividualizada.Ondeprofessoresecoordenadores

com  o  currículo  em  mãos,  levantamento  de  dados  cognitivos,

estratégiasmetodológicaserecursosviáveisaosobjetivosdaaprendizagembuscamsuprireficazme

nteasnecessidadesdoeducando.Emalgunsmomentosasdemandasultrapassam  o  quantitativo

profissional  escolar.  Com formações específicas um professorpensa o ensino-aprendizagem

onde  estiver  e  pode  em  muito  colaborar  com  o  coletivo  em  momentos

pontuais.Pensandonestasefetivasações,aescola,éumespaçoondeprofissionaisdaaprendizagem

conseguem  reutilizar  e  reciclar  seu  conhecimento  e  experiências,  em

umatrocaecolaboraçãomútua.

Emsetratandodecolaboração,aeducaçãoonlinerompeoespaço-

tempocomosdesafiosdatecnologiadigital,ondeoalunoassumeoprotagonismo  de  sua

aprendizagem  com  as  metodologias  ativas  e  uma  aprendizagem  maiscolaborativa  e

personalizada,  cabendo  ao  professor  o  planejamento  de  atividades

condutoradaaprendizagemeodesempenhodetutoriaeacompanhamentoindividualcommentoria

de  projetos  pessoais  dos  alunos.  Neste  espaço  o  professor  é  conduzido  abruptamente

areformulardeformacolaborativacomseuspares.

JUSTIFICATIVA

Naeducaçãoacolaboraçãoéumaaçãonecessáriaparaacompanharasdemandasdoensinoap

rendizagem.Ondeosprofessores,atéosquetemporariamentenãoestãoemsaladeaula,contribuem

ativamenteparaotrabalhounsdosoutrosnocoletivodaescola.

OBJETIVOGERAL

● Colaborar  no  suprimento  das  demandas  pedagógicas  escolar  com  elaboração

deatividades,  tanto  as  impressas  deacordo  com  o  currículo  e  o  planejamento  nas

coordenações pedagógicas das sériesiniciaisdoensinofundamental.

OBJETIVOSESPECÍFICOS

● Proporcionarummomentocoletivoeexclusivonolaboratóriodeinformática;



● Desenvolveraculturavirtual;

● Familiarizarosalunosaosequipamentostecnológicos;

● Adquirirmaisumrecursopedagógicoemproldoaprendizado;

● Acessarainternetparafinsconstrutivosdeconhecimento;

● Utilizaralinguageminformatizadacomomeiodecomunicação.

DESENVOLVIMENTO

Participando  das  coordenações  setorizadas,  coletivas  escolares

(quinzenalmentecada),elaboraçãodeatividadesimpressaspararevisãodeconteúdo  e

busca/verificação de games educativos que contribuem comosuporte para a aprendizagem do

aluno.

PÚBLICOALVO

● Alunosdaescolaclasse02doRiachoFundoII.

RECURSOS

● Livros pedagógicos,  plataforma do Google sala de aula,  Formulários  do

Google,Documentos do Google, Google Meet, computador com office instalado, notebookcom

Ubuntu  instalado,  celular,  whatsApp,  e-mail  institucional,  games

educacionaisonlinegratuitos,Instagram,TikTok,Spotify,Facebook,GoogleDrive,Kahoot,escritório

pessoal,fone de ouvido,monitor intel core i7 com CPU integrada comoffice instalado, mouse

sem  fio,  teclado  sem  fio,  impressora,  internet  5G,  rede  Wi-

fi,fonedeouvido,tabletcomcapatecladoepastaarquivo.

CRONOGRAMA

● Oprojetoserádesenvolvidodurantetodooanoletivode2022.

AVALIAÇÃO

● Processual.



PLANODEAÇÃO:SALADERECU
RSOS

Professora:DjeinePinheiro
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INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a sala de recursos é um Serviço denatureza

pedagógica,conduzido  por  professor  especializado,  que  suplementa  (no  caso

desuperdotados)ecomplementa(paraosdemaisalunos)oatendimentoeducacionalrealizadoemcl

assescomunsdarederegularde  ensino.  Esse  serviço  realiza-se  emescolas,  dotadas  de

equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidadeseducacionais especiais dos

alunos,  podendo  estender-se  a  alunos  de  escolas  próximas

nasquaisaindanãoexistaesseatendimento.Podeserrealizadoindividualmenteouempequenosgru

pos,paraalunosquepossuemnecessidadeseducacionaisespeciaissemelhantes,emhoráriodiferen

tedaquelequefrequentamemclassecomum.

(Fonte:http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf)

AsaladerecursosdaE.C  02  está  em funcionamento  desde  o  ano  de  2013.Atualmente

atende  25  estudantes  com  necessidades  educacionais  especiais,

efetivamentematriculadosecomosseguintesdiagnósticos:

06alunoscomdeficiênciaintelectual(DI) 02alunoscomdeficiênciafísica(DF)

02estudantescomdificiênciasmúltiplas(DMU) 1                        5                                                                     

alunoscomAutismo(TEA)

O  principal  desafio  da  sala  de  recursos  para  o  ano  de  2022  é  garantir  a

efetivaparticipação  dos  estudantes  com  deficiência  de  tal  forma  que  suas  habilidades

sobrepujamsuas dificuldades, fazendo com que o processo de inclusão aconteça de forma

plena,mesmoemtemposdeensinoremoto.

OBJETIVOGERAL:

● Proporcionar  aos  alunos  com  deficiência  e  necessidades  educacionais

especiais  osrecursos,osatendimentosea  inclusão  no  meio  escolar,  de

acordo  com  aspossibilidadesdaescola,bemcomoenvolvereorientaràs

famílias  para  que

oensinoremotoeasaprendizagenssejamfacilitadas,orientandoeoferecendos

uporte aos professores para atender esses estudantes.

OBJETIVOSESPECÍFICOS

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf


● GarantireestimularoprocessodeinclusãodetodososalunosANEES.

● Produzirjuntamentecomosprofessoresjogosdeestimulaçãosensorial,dealfab

etizaçãoeletramentomatemático.

● Garantiraconstruçãodaadequaçãocurricular.

● Ofereceraosprofessoreseadaptaratividadesparaseremrealizadaspelosprofe

ssoresregentes.

● Proporcionarcaixadejogoseatividadesparaseremrealizadasemformadeaten

dimentoorientado.

● Produzir caixa de atividades para os alunos cadeirantes e/ou DMU para 

estimulaçãosensorial,deraciocínioedecoordenaçãomotora.

● Desenvolveratividadeseestimulaçãocognitiva.

● Flexibilizaràsfamíliasoacessoaoensinoremoto,sejapormeiodaplataforma,sej

apormeiodeatividadesimpressas.

● PostaratividadesnaSaladeRecursosvirtualcomorientaçõesàsfamíliasdodese

nvolvimentodasatividades.

● Realizarbuscaativajuntoaorientaçãoeducacional.

● Proporcionaraosprofessoresformaçõesvirtuaissobre:adequaçãocurricular,in

clusão,neuroplasticidade,entreoutros.

● Disponibilizar vídeos e orientações para os familiares a fim de realizar as

atividadescomosestudantes.

● Realizarreuniãocomosfamiliaresparaacolhimento,apoioetiradúvidas.

● Abrircanaldecomunicaçãovirtualpormeiodewhatsappeemailparaosprofesso

resregentesafimdeenviaretrocarinformaçõesespecíficas.

● Enviar  orientações  específicas  aos  professores  sobre  a  situação  dos

estudantes,sobre  preenchimento  da  adequação  curricular  e  adequação

curricular comentadaparaestudoereflexão.

● Buscarsemanalmenteinformaçõesedevolutivasjuntoaosprofessoreserespon

sáveissobreoestudanteesuainteração.

● Enviarinformativoàsfamíliasquantoàimportânciadas  atividades  da  sala

derecursos.

● Enviar informativos às famílias dos estudantes do 5º ano sobre a escola

sequencial

eamudançaaofinaldoanodoensinofundamentalanosiniciaisparaanosfinais.



PLANODEAÇÃO:ORIENTAÇÃOE
DUCACIONAL

Orientadora:AdrianaFerreiraLopesdaLuz
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INTRODUÇÃO

De acordo  com a OrientaçãoPedagógicada  Orientação  Educacionalo(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  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 Ensinodo

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

partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Pedagógico – PP,

visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral  do estudantecomo ser  autônomo,

crítico,  participativo,  criativo  e  protagonista,  capaz  de  interagir

nomeiosocialeescolaredeexercersuacidadaniacomresponsabilidade.(2019,p.59)

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

METAS:

● ACOLHIMENTO:Colaborar  para  o  cuidado  físico  e  emocional  referente  a

comunidade escolar, compartilhando experiências e estimulando a expressão de sentimentos.

● CULTURA  DE  PAZ:  Ampliaras  habilidades  de  auto-reflexãode  profissionais

daEducação/família/alunos,  para  manter  uma  atitude  positiva  e  otimista  diante  das

dificuldades e conflitos, através de comportamentos positivos, como empatia, solidariedade e

respeito.

● INTEGRAÇÃO  FAMÍLIA/ESCOLA:  Em  consonância  com  as  orientações  da

SEDF,procurar  mecanismos  junto  a  unidade  escolar  que  visem  estabelecer  uma  relação

pedagógica entre professores e responsáveis legais (pais), considerando que ascrianças dos

anos iniciais do Ensino Fundamental necessitam da supervisão de adultos para realizar as

atividades pedagógicas propostas e alcançar maior participação das famílias na vida escolar

dos estudantes.

● ENSINO  APRENDIZAGEM:  Elaborar  e  apresentar  para  as  famílias

orientações/sugestões  sobre  atividades  sistemáticas  que possam ser  realizadas,  primando

pela qualidade e não quantidade na realização dos conteúdos vistos, ainda a importância da

rotina escolar e o acompanhamentoda criança por um adulto (pai/mãe/responsável). 

● Trabalhar conjuntamente com equipe de apoio.



● MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: Criar espaços de diálogos e rodas de conversas sobre

questões problematizadoras geradoras de conflitos.
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importância

dos hábitos de
higiene.

Articular 
ações e parcerias 
em parceria com as 
redes sociais e 
outros setores d 
SEEDF. .

Alunos,
Família e
Professore

s

An
o  
letiv
o

ENSINO/APRENDIZAGEM X X
Atendimento  a
professores,  pais  e
alunos  através  de
reuniões
individuais        e
Coletiva,  quando
necessário
encaminhamentos
de alunos  que
apresentem
dificuldades  de
aprendizagem a
médicos  e
especialistas.
Contibuir  para  as
melhorias  do
processo  ensino-
aprendizagem  na
UE.

Alunos
Família e
Professore

s

An
o 
letiv
o

Articular ações junto 
a EEAA e à Sala de 
Recursos na 
promoção de uma 
Educação Inclusiva 
afim de contribuir 
para a superação de 
dificuldades de 
aprndizagem.

EEAA e Sala de
REcursos

Ano 
Letivo



Promover e participar das 
ações de adaptação ao 
novo contexto escolar, 
bem como na transição 
para a próxima etapa de 
ensino em parceria com a 
organização pedagógica da
escola

MEDIAÇÃO
DE

CONFLITOS

X X

Criação de espaços de 
diálogos e rodas de 
conversas sobre 
questões 
problematizadoras 
geradoras de conflitos.

Alunos,
Família e
Professore

s

An
o 
letiv
o

AVALIAÇÃO



PLANO DE AÇÃO:
EQUIPEESPECIALIZADADEA

POIOÀAPRENDIZAGEM.
Pedagoga:ElbaCostaMatosFernandes

Riacho Fundo II – 2022



INTRODUÇÃO

A  Equipe  Especializada  de  Apoio  à  Aprendizagem  é  composta  por  uma

equipemultidisciplinar  psicólogo  escolar  e  pedagogo  e  tem  como  objetivo  promover  a

melhoria daqualidade no processo de ensino e aprendizagem, oferecendo um serviço de apoio

técnico-pedagógico,comfocoinstitucional,preventivoeinterventivo.

A  atuação  da EEAA deve  deslocar  o  foco  do aluno  (da  percepção  da  dificuldade,da

avaliação  e  intervenção  apenas  com  o  estudante),  para  uma  visão  mais

sistêmica,contextualizadanosaspectosinstitucionaiserelacionadasaoprocessodeensino.

A  atuação  do  serviço  de  apoio  especializado  aos  alunos  com  queixas  escolares

dainstituiçãoeducacionalsejainiciadajuntoaosdocentes,umavezquesãoelesquedemandam  a

queixa  escolar.  Caso  essa  intervenção  não  seja  suficiente,  que  se  aprofunde,então,  a

intervenção  iniciando  um trabalho  com a  família  e,  na  persistência  das  demandas,pode-

sechegaraumtrabalhodiretamentecomosprópriosalunos.

Aoperacionalizaçãodoprocessodeavaliaçãoeatendimentonocontextoescolarenvolve:

1-Análisedasqueixas,juntoaoprofessorregente;

2- Avaliaçãointerventiva,pormeiodeobservaçãodosalunosencaminhados,nocontextoescol

arremotamenteobservando:

● Conceitosbásicos;

● Atençãoeconcentração;

● Compreensão;

● Aspectosemocionaisecomportamentais;

● Envolvimentocomastarefasescolares;

3-Entrevistacomoprofessorregente;

4- Entrevistacomospais;

5- Orientação/intervençãopedagógicaaoprofessorregente,nocontextoescolar,comdevol

utivasobreasobservaçõesiniciaisdaEquipedeApoioPedagógico;

6- Avaliaçãopsicomotora(quandopossível);



7- Avaliaçãopedagógica:

● Leituraeescrita;

● Raciocíniológico-matemático;

8- Solicitação de avaliações complementares:

oftalmológica,fonoaudiológicaeavaliaçãomédica;

9- Conclusãodaavaliação;

10- Devolutivaaospais,professoresedemaisenvolvidos;

Assimsendo,segueoplanejamentodaEquipeEspecializadadeApoioàAprendiz

agemparaopresenteanoletivo:

METAS:

● Participardosmomentodecoordenaçãopedagógicacomtodaequipedaunidad

eescolar;

● Planejaraçõesquepossampropiciarodesenvolvimentodasaprendizagensdos

estudantes;

● Ajudarnasestratégiasdeaprendizagemnoensinoremoto.

● Realizardeprocedimentosdeavaliação/intervençãoàsqueixasescolares;

● Mapearaspotencialidadesefragilidadesdasturmas.

● Realizarintervençõespedagógicasquandonecessário;

● Atuarjuntoàsfamíliasparamaiorparticipaçãonoprocessoeducacionaldosestu

dantesdeformapreventivaeinterventiva,tornando-ascorresponsáveis

nodesenvolvimentoenaaprendizagemdosalunos;

● Realizarescutasensível.



Eixo:FormaçãoContínua/Continuada

Ações/Demand
as Objetivos Procedimento

s
Cronogram
a

Profissiona
isenvolvid
os

Avaliaçã
o

Participa
çãonosEn
contros

deArticul
açãoPeda
gógica(E

AP)
doSEAA

Participar
dosEncontros
deArticulação
Pedagógica

doSEAAparam
anter

aarticulação
com osdemais

colegas
doServiço e

paraaprimora
mento

dotrabalhodes
envolvido

Acompanhar
aagenda de

EAP;participar
dos EAPnos

diasagendado
s;realizar

asatividadesp
ropostas.

Todas
assextas
-feiras

ouconfor
meagen
damento

Profissionai
s doSEAA

NúcleoBand
eirante

Por
meio
derelató
rio
deativid
ades

Eixo:Organizaçãodotrabalhopedagógico-
Assessoriaaotrabalhocoletivo

Ações/Demanda
s

Objetivos Procedimento
s

Cronogram
a

Profission
aisenvolv
idos

Avaliaçã
o



Participa
ção

nosmom
entodeco
ordenaçã
opedagó
gicacomt
odaequip

e
daunida
deescola

r;

Planejam
ento

deações
queposs
ampropic

iar
odesenv
olviment

o
dasapren
dizagens
dosestud

antes;

Contribuir,
em

parceriaco
m

osdemaisp
rofissionai

s
, para

apromoçã
oda

análisecrít
icaacerca
daidentida
deprofissi
onaldos

atoresdain
stituiçãoe
ducaciona

l
,

principalm
ente do

corpodoce
nte,

demodo
aprovocar
arevisão

e/oua

atualização
desuasatuaç

ões.

Construirjunta
mente comos
professores,alt
ernativasteóri

co-
metodológicas

de ensino e
deavaliação

comfoco
nodesenvolvi
mentodosestu

dantes.

Apresentaçãod
aequipe e

doplanodeaçã
ode2021porm

eio do
GoogleMeet.

Formaçãocont
inuada paraa

reflexão
arespeito

deconcepções
pedagógicas.

1°
Bimestre

Ao
longode
todoanol

etivo.

EEAA,
professor
es,coord
enadores
egestore

s.

EEAA,
professor
es,coord
enadores
egestore

s.

Por
meiode

relatóriod
eatividad

es

Por
meiode

relatóriod
eatividad

es



Produção
dematerial
paraAVAe
impresso

s
asereme
ntregues
àqueless
emacess

o
àinternet

;

Ajudar
nasestraté

gias
deaprendi
zagemno

ensinorem
oto.

Sugestõe
sde

atividade
saprofess

ores.

Ao
longod

e
todoan
oletivo

.

EEAA,
profess
ores,est
udantes

.

Por
meiode
relatóri
odeativi
dades

Acompanh
amento

doprocess
o

deensinoa
prendizag
emdosalu

nos;

Realizar
deprocedim
entosdeava

liação/

intervenção
àsqueixase
scolares;

Favorecer
odesempenh

oescolar
dosalunos,
comvistas

àconcretizaç
ãodeuma
cultura

desucesso

Ao
longod

e
todoan
oletivo

.

EEAA,
profess
ores,est
udantes

.

Por
meiode
relatóri
odeativi
dades

escolar.

Planejame
ntode
ações

quepossa
mpropiciar
odesenvol
vimento

daaprendi
zagemdos
estudante

s;

Ressignificar
apráticaeduc
acionaledein
tervençãoes

pecíficas
nassituações
dasqueixase

scolares.

Atendime
ntoaprofe
ssores,pa

is e
alunosatr

avés
dereuniõ
esindivid

Ao
longod

e
todoan
oletivo

.

EEAA,
profess
ores,est
udantes

.



uais
ecoletiva

spor



Meet
ouwhats

app
equando
necessári
oencami
nhament

o
dealunos
queapres
entemdifi
culdades
deaprend
izagem;

Por
meiode
relatóri
odeativi
dades

Participaç
ãona

avaliaçãod
iagnóstica
proposta

nasdiretriz
espedagó

gicas.

Mapear
aspotenciali

dadese
fragilidades
dasturmas.

Intervençõe
snas turmas
queapresent
emnúmerosc
onsideráveis
deestudante

s
comqueixas
escolares,tra

balhando
comtécnicas
deestudos,a
utoestima e
opapel de

cadaum no
espaçoescol

ar.

Ao
longod

e
todoan
oletivo

.

EEAA,
profess
ores,est
udantes

.

Por
meiode
relatóri
odeativi
dades



Eixo:Atendimentodiretoaosestudantes

Ações/Demanda
s Objetivos Procedimento

s
Cronogra
ma

Profission
aisenvolv
idos

Avaliaçã
o

Realizari
ntervenç
õespeda
gógicasq
uandone
cessário;

Promover
umaqualida

de
noprocesso
deensino-

aprendizage
m

dosestudant
es;

Orientar
oprofessor

senecessário
.

Instrumen
tospedagó
gicos(test

es,
jogos,dinâ

micas)
viachama

da
devídeo e
oupresenc
ialquando
forpossível

.

Node
correr

do
anole
tivo.

EEAA Por
meiod
erelató
riodeat
ividad

es

Eixo:Açõesjuntoasfamílias

Ações/Demanda
s Objetivos Procedimento

s
Cronogra
ma

Profission
aisenvolv
idos

Avaliaçã
o

Sensi
bilizaç
ãodas
famíli
aspar
amaio
rparti
cipaç

ão
nopro
cesso

Atuar junto
àsfamílias

paramaiorpa
rticipação

noprocessoe
ducacional

dosestudant
es deforma
preventivae
interventiva,

tornando-

Vídeocha
madaspar
aesclareci

mento
sobredific
uldadeses
colares,ro
tinafamili
ar/escolar
destacan

do
aimportâ

Semp
reque
houv
ernec
essid
ade.

Familiar
esdoses
tudante
s,Estuda
ntes/EE
AA/SOE

Relato
dosfa

miliare
seestu
dantes

;



educa
cional
doses
tudan
tes;

Faze
rescu
tasen
sível.

ascorrespon
sáveisnodes
envolviment

oe
naaprendiza
gemdosalun

os;

Entrevistar
ospais/ e

ouresponsáv
eis;

nciada
disciplina

em
relaçãoao
shábitos

de 

estudosC

onversas
com

afamília
via

chamada
devídeo e

oupresencia
lquando

forpossível.

Semp
reque
houv
ernec
essid
ade.

Familiar
esdoses
tudante
s,Estuda
ntes/EE
AA/SOE

Relato
dosfa

miliare
seestu
dantes

;

AVALIAÇÃO

Este  plano  de  Ação  será  revisto  continuamente  pela  pedagoga,  gestão

ecoordenação  intermediária  da  EEAA  para  observação  das  ações  que  têm

dadocerto,asque,defato,poderãosercumpridas,etambém,asaçõesquedevemser

revistas e reelaboradas.



PROJETO RECREIO DIVERTIDO

COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 02

                                                Riacho Fundo II –2022

APRESENTAÇÃO

O presente  projeto  visa  um direcionamento  do  momento  do  recreio  como

espaço de interação social e desenvolvimento das diferentes habilidades motoras. O

mesmo  surgiu  de  uma  necessidade  que  emergiu  no  ambiente  escolar,  pois  era

durante  o  intervalo  que  as  crianças  mais  se  machucavam do  que  interagiam de

maneira produtiva e amistável. 

Hoje as crianças possuem espaços e atividades diferenciadas o que diminuiu

em 90% os acidentes entre as crianças, além de se tornar um momento prazeroso de

interação entre os membros da comunidade escolar.



JUSTIFICATIVA

O recreio, de um modo geral, é visto nas escolas como um espaço em que as

crianças podem correr de forma desordenada e sem interação com os membros da

comunidade escolar. Percebemos em nosso ambiente que essa ideia era errônea, já

que a maioria dos estudantes, não aproveitavam esse momento de forma produtiva, o

que  gerava  muitas  ocorrências  como machucados,  ofensas  verbais,  enfim muitas

crianças atendidas pela coordenação e direção, o modo como os estudantes estavam

utilizando  os  espaços  e  o  tempo  causou  preocupação  e  não  poderia  passa

despercebido, visto que a escola e espaço de desenvolvimento e avanço não só da

aprendizagem, mas da integridade de um modo geral da criança.

Pensando em toda  essa  problemática  o  grupo  levantou  um diagnóstico  do

momento e foi  perceptível  que esse modelo  de recreio  se tornara ultrapassado e

obsoleto. Várias propostas surgiram no decorrer do debate, porém uma chamou a

atenção de todos, a proposta de um recreio maior com trinta minutos, com espaços

diferenciados  de  atividades  para  os  alunos e  com a participação da Direção,  dos

professores, do SOE e dos servidores. Sabemos que a escola tem papel fundamental

na formação do papel do cidadão, principalmente em uma cultura de paz em seu

espaço,  por  isso  faz-se  necessário  promover  em  seu  interior  atividades  que

promovam a cooperação, socialização e respeito mútuo como forma de viabilizar a

inclusão social. Com isso a execução do projeto recreio divertido procura transformar

os momentos de recreio em momentos de socialização, conscientizando todos dos

limites, regras e valores na convivência entre pares.

OBJETIVO GERAL

Oferecer aos estudantes subsídios lúdicos, organizando o recreio dirigido, diminuindo a 

violência, e proporcionando atividades prazerosas que contribuem para o desenvolvimento global,

humano e cultural dos participantes.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Propiciar atividades de grupo, responsabilidade e cooperação;

 Promover a interação entre os membros da comunidade escolar,

 Propiciar  aos  estudantes  momentos  de  troca  de  conhecimento,  práticas  lúdicas  e

recreativas no ambiente escolar;

 Organizar o recreio dirigido de forma prazerosa e produtiva;

 Respeitar as possibilidades e conhecimento corporal, sua emotividade e seu próprio ritmo;

 Incentivar  a  brincadeira  do  faz-de-conta,  a  solução  de  problemas,  socialização,  a

cooperação e a solidariedade;

 Incentivar a criatividade, a expressão corporal e a imaginação.

METODOLOGIA

Criar espaços com: Dama, Ping-pong, Uno, Lego, Queimada, Futebol Basquete, espaço

com música para dança e para exploração dos estudantes. A equipe de professores se reveza

sendo que metade irá acompanhar e interagir  com os estudantes nos diferentes espaços do

intervalo. A equipe de Direção e o SOE acompanharão os 30 minutos de intervalo.

CRONOGRAMA

Ano Letivo de 2022.

RECURSOS HUMANOS

Direção, supervisão, coordenação, professores regentes, alunos, servidores.

RECURSOS MATERIAIS

Jogos: Uno, Dama, Ping-pong, Lego. Bolas: Queimada, Futebol, Basquete. Som, Air 

Game, Totó.



AVALIAÇÃO

Acontecerá de forma sistemática com conversas e dados relativos as ações que relativas 

ao intervalo, com uma proposta interventiva.



PROJETO METAMORFOSE

Responsáveis:

Direção, Equipe Pedagógica, Orientação Educacional, Professoras regentes do 5º ano 

Riacho Fundo II – 2022

APRESENTAÇÃO



O presente projeto visa auxiliar o processo de transição dos alunos do 5º ano para o 6º

ano, com ações integradoras entre professores, pais, alunos, direção e equipe pedagógica.

JUSTIFICATIVA

 Sabemos que o Ensino Fundamental II  abrange do 6º ao 9º ano, dentro da Educação

Básica. Esta passagem do 5º para o 6º ano – no encerramento do Fundamental I – acarreta

mudanças  bem  perceptíveis.  Ela  vem  acompanhada  de  transformações  físicas  –  pré-

adolescência -, o que por si só já gera muita insegurança para meninos e meninas com idade

entre 10 e 11 anos. Nesta idade também é quando a vida escolar também muda, as crianças

deverão  interagir  com  mais  professores,  novas  disciplinas,  conteúdos  mais  complexos  e

aprofundados e,  para  alguns,  uma nova escola,  um conjunto  de transformações que podem

causar ansiedade a esses estudantes.

Até  o  5º  ano,  o  aluno  está  em contato  com apenas  um professor  regente,  que  é  o

responsável  por  mediar  o  processo  de  aprendizagem,  estabelece-se  um  contado  estreito.

Quando chega ao 6º ano, ele percebe um ambiente amplo com vários professores, notam que é

possível ficar na escola sem um adulto responsável por eles todo o momento. E começam a se

preparar e se acostumar com professores que não terão todo o tempo exclusivo disponível para

eles. Essas mudanças se refletem nas práticas compondo novas exigências e novos desafios. O

6º ano não é necessariamente mais difícil, mas é um ano no qual alunos e pais são desafiados a

corresponderem com expectativas diferentes.

Os sentimentos com relação à escola e à sala de aula passam a ser diferentes. Na escola,

além de se ter aulas, surge o espaço para amigos, namoros e brincadeiras, sem a supervisão em

todo o momento de um professor. A vida dos adolescentes é uma gangorra oscilante, devido às

mudanças de atitudes. Alterações de humor e o contato com diferentes professores permitem ao

aluno construir novas formas de relação com o conhecimento.

Todas essas características merecem uma atenção especial, para que a transição do 5º

para o 6º ano seja apenas uma nova conquista, por isso a escola promoverá diferentes ações

como o  trabalho dos professores  com docência  compartilhada,  sendo estes  unidos para  um

trabalho interdisciplinar com as turmas da escola, a implantação do projeto hábitos de estudo com

a Orientação Educacional acerca da organização da forma de estudar, o momento de transição

do  lápis  para  caneta,  além de  um  momento  de  encontro  com  os  alunos  do  5º  ano  e  dos

professores do 6º ano, essa ações visam o crescimento no processo de aprendizagem e uma

adaptação mais tranquila no 6º ano.



A entrada para  o  6º  ano deve representar  o  desejo  de crescer  e  conquistar  a  nova

identidade social. 

OBJETIVO GERAL: 

 Promover atividades de adaptação dos alunos do 6º ano e garantir avanços na

aprendizagem,  na  postura  de  estudante,  nas  relações  interpessoais  e  no

desenvolvimento pessoal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Promover a transição e adaptação dos alunos do 5º para o 6º ano de forma
prazerosa;

 Promover aprendizagem significativa e interdisciplinar;

 Construir hábitos de estudo.

METODOLOGIA

Inicialmente  os  alunos  serão  levados  ao  pátio  para  que  façam  uma  atividade  de

motivação e tracem os seus projetos de vida, concomitante a isso iniciaremos um projeto de

hábitos de estudos com o SOE. Vários encontros acontecerão com conversa sobre quando, como

e onde estudar.

Os professores se reunirão junto a equipe pedagógica para escolherem a área em que

darão  ênfase  já  que  entrarão  nas  diversas  turmas,  isso,  porém  não  dicomitiza  o  estudo  e

conteúdo, pelo contrário os professores trabalharão de forma interdisciplinar.

Durante  esse  processo  os  alunos  serão  acompanhados  em  seu  processo  de

aprendizagem.

No segundo semestre será promovido o momento de transição do lápis para a caneta, os

alunos serão incentivados a utilizarem canetas em seu registro como forma de incentivar a novas

práticas. Ao final do semestre será promovido um momento de debate entre os alunos e diversos

membros do centro de ensino fundamental.



AVALIAÇÃO

 Deverá ser diária, onde o professor observará o desenvolvimento individual de cada aluno

de maneira formativa, avaliando para aprendizagem.

RECURSOS 

 Materiais pedagógicos, equipamento de áudio, mídia e humano (toda equipe escolar).

CRONOGRAMA

 Ano letivo de 2022.
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