
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES

“É no problema da educação
que assenta o grande
segredo do aperfeiçoamento
da humanidade.”

Immanuel Kant

Vicente Pires, maio de 2022.
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1 - Apresentação

Um dos princípios da gestão democrática é a participação, como ressalta A Lei nº 4.751/12
nos traz em seu capítulo I, artigo 2º, inciso I

Participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões pedagógicas,
administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade
escolar.

Nesse sentido, o envolvimento de toda a comunidade escolar nas etapas de planejamento,
execução e avaliação das ações realizadas pela escola deve contribuir para a vivência de
uma educação de qualidade com vistas à formação integral de sujeitos capazes de construir
sua própria história. Buscando esse envolvimento, a Escola Classe 02 de Vicente Pires
inicia o processo de revisitação ao Projeto Político-Pedagógico no ano letivo de 2022. Ano
de desafios inéditos e outros já conhecidos. Foram desenvolvidas ações iniciais que serão
avaliadas, reformuladas e aprimoradas ao longo do ano. O início da caminhada ocorre na
Semana Pedagógica, realizada entre os dias 07 e 11 de fevereiro. Nela, o corpo docente e
demais servidores têm tempo e espaço destinado a visitação e revisitação ao Projeto
Político Pedagógico. Revisitação para os que já faziam parte da unidade escolar no ano de
2021 e visitação aos que chegaram no presente ano letivo. Esse é um apenas o registro de
uma construção que é coletiva e rica em vivências. Entendemos que diante da
complexidade das relações que se estabelecem no dia-a-dia do ambiente escolar, muito
daquilo que se vive será impossível se reduzir a palavras.

Alguns dos nossos PPPs – linha do tempo
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2 – Nosso lugar

A Lei 4.327 de 26 de maio de 2009, criou a Região Administrativa de Vicente Pires,
RA-XXX, bem como a respectiva Administração Regional. Desmembrada da RA III –
Taguatinga, o nome da Região Administrativa é atribuído à Colônia Agrícola Vicente Pires,
que foi assim denominada devido ao córrego existente na região.Nos anos 60 Vicente Pires
foi habitada por índios, e nos anos 70 por fazendeiros. A história da região ganhou nova
densidade a partir de 1989, quando o então Governador José Aparecido, centralizou para as
Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e São José, o processo de expansão da área
de produção rural da Colônia Agrícola de Águas Claras. A então Colônia Agrícola Vicente
Pires passou a ser ocupada por produtores rurais, especialmente os de hortifrutigranjeiros e
progressivamente por loteamentos habitacionais irregulares. Com o aumento populacional
surgiram novas demandas estruturais, dentre elas a necessidade de escolas. Até o ano de
2009 Vicente Pires contava com apenas uma escola pública, a Escola Classe Colônia
Agrícola Vicente Pires (EC CAVP), localizada próxima à Feira do Produtor. As crianças da
Vila São José, lugar onde está situada a Escola Classe 02 de Vicente Pires (EC02VP)
tinham, como opção de acesso à escola, que se deslocar ou para a EC CAVP, que fica a
uma distância de aproximadamente 6 quilômetros da Vila São José ou se deslocar para
algumas das escolas de Taguatinga e Guará. A comunidade local começou a se mobilizar
buscando junto ao poder público a construção de mais uma escola pública para atender a
comunidade, especialmente a da Vila São José. Em 2009 surgiu o resultado desse esforço
conjunto, iniciou-se a construção de uma escola no coração da Vila São José. Em 27 de
julho de 2009 foi publicada a Portaria nº 291 da SEEDF que reconheceu a criação da Escola
Classe 02 de Vicente Pires para atender a Educação Infantil e as séries/anos iniciais do
Ensino Fundamental. Em 14 de outubro do mesmo ano a Escola Classe 02 de Vicente Pires
foi inaugurada. Em 2010 a população estimada de Vicente Pires era de cerca de 75.162
habitantes (PDAD 2010/2011). Em menos de uma década, Vicente Pires se tornou uma
importante região administrativa, com uma população que cresce a cada ano. Segundo
dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios PDAD – 2015/2016, realizada pela
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, a população urbana
estimada de Vicente Pires em 2015 era de aproximadamente 100.000 habitantes e em 2021
estima-se que a população chegou a 130.000 habitantes. Desde 2013 a EC02VP atende a
comunidade da região e ainda aos estudantes domiciliados no Assentamento 26 de
Setembro, distante cerca de 12 quilômetros do local. Diante da crescente demanda por
equipamentos públicos que atendam a população local, é igualmente crescente o desafio
para EC02VP ofertar uma educação de qualidade.
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3– Nossa Comunidade

Uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) em 2011 mede em 29,6% a vulnerabilidade social na Região
Administrativa de Vicente Pires. Porém essa Região apresenta uma divisão clara do ponto
de vista socioeconômico e de infraestrutura. A Vila São José, onde a escola está localizada,
é considerada uma área de risco social com altos índices de violência constatados pelas
ocorrências policiais, observados nos noticiários e na mais lamentável das fontes de
informações: o relato dos estudantes. Entre os problemas mais corriqueiros encontramos o
consumo e o tráfico de drogas ilícitas e assassinatos. Também fazem parte da nossa
comunidade escolar os estudantes domiciliados no Assentamento 26 de Setembro. O
assentamento 26 de Setembro recebeu esse nome porque foi naquela data, em 1996, que o
governo de Cristovam Buarque assentou 134 famílias de sem-terra na zona rural de
Taguatinga. Foram trazidas dos acampamentos montados nas fazendas Grotão e Sarandy,
Planaltina. Assim como a região de Vicente Pires cresceu de forma acelerada, “A 26”, como
é conhecida por toda comunidade, também se desenvolveu. O local tem infraestrutura
precária e não há equipamentos públicos para o atendimento à comunidade, daí a
necessidade dos estudantes se deslocarem até Vicente Pires e outras regiões
administrativas. Sabemos que a comunidade não se limita apenas a um determinado
espaço geográfico. Segundo o dicionário Oxford, comunidade é o estado ou qualidade das
coisas materiais ou das noções abstratas comuns a diversos indivíduos. Nesse sentido, nós
da EC02VP buscamos, em nossas práticas educativas, instigar o senso de comunidade em
todos os que pertencem a ela. Toda essa complexidade faz com que busquemos “priorizar a
construção de um projeto educacional que contribua para a democratização dos saberes,
garantindo a todos o direito à aprendizagem e à formação cidadã” (Currículo em Movimento,
p.31, 1ª edição). Como estratégia na busca de um ambiente educador que favoreça boas
atitudes foi implantado em 2018 o Projeto Recreio Legal, visando estimular a
conscientização da importância do respeito ao próximo, a convivência harmoniosa e
pacífica, o compartilhar objetos e as ações coletivas. Em 2022, implantamos o projeto
Frequência 100% com o intuito de estimular a frequência escolar dos estudantes. Os pais e
responsáveis são participativos, mas ainda se limitam a “estar” na escola apenas nos
momentos em que são solicitados. Sabemos que o desafio é proporcionar um ambiente que
promova a participação efetiva de toda a comunidade escolar nas ações desenvolvidas na
escola pela escola e para a escola.
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4  – Nossa identidade

Nome: Escola Classe 02 de Vicente Pires
Código Inep: 53068017
Etapas e Modalidades de Ensino

Ensino Regular - Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano
Data de Criação: 28/07/2009
Portaria: Nº 291 - SEEDF
Localização: Zona Urbana - RA: XXX – Vicente Pires
Endereço: Setor Habitacional Vicente Pires

Rua 11 Área Especial 01 Vila São José, Vicente Pires, Brasília/DF
CEP: 72004005
Telefone: 61- 39012977

61 -98444-4502
Email: ec02.dretag@se.df.gov.br

secretariaec02vp@gmail.com
ec02vp.taguatinga@edu.se.df.gov.br

Instagran: https://instagram.com/ec02vp?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Facebook: https://www.facebook.com/Escola-Classe-02-de-Vicente-Pires-113940486998832/

Horário de Funcionamento
Matutino: 07h30 às 12h30
Vespertino: 13h às 18h

5 -  Nossa estrutura

A Escola Classe 02 de Vicente Pires é uma escola pública de zona urbana. Nossas
instalações contam com 15 salas, das quais 14 são utilizadas como salas de aula e 01 foi
destinada para Laboratório de Informática. As salas de aula são distribuídas em três blocos,
contendo 05 salas cada. A escola conta ainda com um bloco pedagógico-administrativo
onde funciona a Secretaria, sala do Administrativo, 02 banheiros para os funcionários
(masculino e feminino), Biblioteca, sala da Direção, 01 banheiro com 5 boxes (sendo 01 com
chuveiro), incluindo um espaço reservado com mictório para alunos; 01 banheiro com 6
boxes (sendo 01 com chuveiro) para alunas; um banheiro para portadores de necessidades
especiais, sala dos professores, sala da mecanografia que também serve de depósito de
materiais pedagógicos. Há outro bloco com 03 salas destinadas à equipe de apoio escolar:
Orientação Educacional, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e Sala de
Recursos. Há ainda 03 salas para atendimentos dos projetos interventivos (atendendo as
reivindicações de toda equipe pedagógica, dois pequenos espaços destinados para
depósitos foram desativados e transformados em salas para atendimentos de projetos
interventivos e outro para reforço escolar). Não há espaço específico para a coordenação
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pedagógica, visto que todos os espaços foram utilizados para acolher a demanda dos
alunos, assim a coordenação ocorre na sala dos professores. A escola possui 01 cantina
com depósito de merenda, 01 sala para os servidores, com dois banheiros (masculino e
feminino) e 01 área de serviço. Como opções de espaço para uso coletivo há 01 parquinho
que está desativado aguardando liberação de verba parlamentar para a necessária reforma,
um pátio coberto e uma quadra de esportes coberta.

6 - Nossos profissionais

Equipe Gestora
Diretora: Ivana Cecilia Nunes Siqueira
Vice-Diretora: Polianna da Silva Santos Batista
Supervisora Pedagógica: Michele Dias da C. de Oliveira
Chefe de Secretaria: Leila Maria Vicença Silva
Coordenadora Pedagógica: Fernanda Paiva Moura Valentim
Corpo docente, equipe de apoio pedagógico e administrativo
Adebaldo Pacheco Da Silva, Andrea Faria De Oliveira Barbosa, Camila De Oliveira De
Andrade, Carla Andreia Simao Dos Santos, Claudia Maiana Silva, Claudia Silva De Carvalho,
Conceicao Pereira Salgado, Daniela Canedo Dantas E Silva, Daniele Lucio De Freitas,
Debora Miques Oliveira, Fabiana Cristina Martins, Fabiane Muniz Reinaldo Serra, Fernanda
Eufrazio Lima Pinto, Fernanda Sousa Fernandes, Gardenia Maria Santos De Rezende, Gildeir
Martins Moreira, Glaucia Cleia G. De Araujo, Glaucia Fatima Da Rocha, Helio Soares Da
Silva, Joanita Cesaria De Souza, Josely Cardoso Pereira, Josimar Coutinho Bonfim, Joyce
Sousa Queiroz Santos, Jucirley Batista Da Silva Prado, Kelly Miranda Garcia, Leila Guedes
Da Fonseca, Leila Tatiana Porto Dutra, Luciene Mateus Armondes, Lucieni Souza Rios,
Lusardo Goncalves Holanda Junior, Margarete Goncalves Ferreira, Maria De Fatima Gomes
Silva Marcal, Maricelia Carvalho Costa, Michele Canuto Kotama, Milla Rayane Da Silva Melo,
Mirian Luzia Braga De Oliveira Silva, Monica Aparecida Pivante, Patricia Costa Dias, Patricia
Da Silva Meneses Batista, Rachel Araujo De Castro, Rafaela Nunes Marques Mol, Regiane
Silva De Moura, Rejane Batista Dos Santos, Rosangela Da Silva Rodrigues, Sandra Lara Da
Silva, Shirley Sueli Gomes Dos Santos, Silvania Andrade Viana, Stella Maris Araujo De
Oliveira, Tatiana Brauwers, Vera Lucia Damasceno De Moura.
Educadores Sociais
Adilson de Araujo, Elicina Antônia do Nascimento Oliveira, Leila Maria Martins Melegari, Yago
da Costa Arruda.
Servidores Terceirizados
Enildo Pereira Damasceno, Maria Amélia Rodrigues, Maria Luzinalva Oliveira Ribeiro
Fortaleza, Maria Do Carmo Pereira Damasceno Barreiro, Nelma Vieira Queixabeira,
Sebastião Gonçalves Da Silva, Thiago Gomes Dos Santos, Cleber Leite Da Silva, Nelson
Cesário Rocha, Osly Dos Santos Ribeiro, Rosencarlos Barbosa Da Silva, Elane Aparecida
Leite Fonseca, Rosirene Alves Barrozo, Willienny  De  Souza Costa.
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De acordo com o mapeamento institucional realizado pela EEAA no 1° bimestre de 2022 entre
os docentes, equipe pedagógica, apoio administrativo e apoio pedagógico, quanto ao tempo
de atuação na EC02VP, quatro profissionais têm mais de 10 anos na unidade escolar, três têm
de 05 a 10 anos, vinte e um têm de 03 a 05 anos e doze iniciaram a atuação na unidade no
ano de 2022. Noventa por cento dos servidores que responderam ao questionário (40
respostas) dizem que pretendem continuar atuando na unidade nos próximos anos. Os
principais motivos para a escolha e permanência dos profissionais são a proximidade com
suas casas e a estrutura oferecida pela escola. Quanto ao nível de satisfação em atuar na
EC02VP, mais de 80% declararam bom, muito bom ou excelente. Sete profissionais (dos 40
questionários respondidos) têm nível acadêmico de graduação, 31 de pós graduação
(especialização) e 2 de mestrado. Pouco mais da metade (21 pessoas) tem formação,
especialização ou capacitação na área de Ensino Especial. Noventa por cento (36 pessoas)
realizou cursos de aperfeiçoamento, especialização e/ou complementação nos últimos 05
anos. Sessenta e dois e meio por cento (25 pessoas) está inscrito ou pretende se inscrever
em algum curso da EAPE esse ano.

7 - Nossos equipamentos

Para atender as demandas administrativas a escola possui 03 computadores e 01
impressora multifuncional na secretaria; 01 computador e 01 impressora multifuncional na
sala do administrativo. Para dar apoio ao trabalho didático-pedagógico a escola possui 02
impressoras, sendo 01 multifuncional e 03 computadores, na sala dos professores que
também possui um equipamento de ar condicionado aguardando a liberação de verba
parlamentar para a instalação. Possui ainda 02 projetores de multimídia à disposição de
toda equipe pedagógica na sala da direção. Na sala da mecanografia, 02 máquinas
duplicadoras e 01 impressora multifuncional. Os computadores e impressoras, tanto os que
servem a parte administrativa quanto os que atendem ao pedagógico, estão conectados a
uma rede de distribuição de internet. O Laboratório de Informática possui 21 computadores
para a realização do Projeto Conectado ao Mundo, sendo ofertada internet própria do
Ministério de Educação para os laboratórios de informática das redes públicas de ensino.
Todas as salas de aula estão equipadas com um aparelho de TV, um DVD e um ventilador,
além de armários para os professores. A sala da orientação educacional possui um
computador e um equipamento de ar condicionado aguardando a instalação. A sala do
EEEA possui um computador e um equipamento de ar condicionado aguardando a
instalação. A sala de recursos possui um equipamento de ar condicionado aguardando
instalação e tem à disposição dos estudantes atendidos nela um notebook para uso nas
atividades pedagógicas.
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8  - Nossos números

De acordo com levantamento feito no sistema Ieducar, a EC02VP possui em maio de 2022
seiscentos e oitenta e três (683) estudantes regularmente matriculados, assim distribuídos:

1° ano
Turno matutino: 45
Turno vespertino: 60

Total: 105

2° ano
Turno matutino: 73
Turno vespertino: 56

Total: 129
3° ano

Turno matutino: 67
Turno vespertino: 89

Total: 156
4° ano

Turno matutino: 48
Turno vespertino:76

Total: 124

5° ano
Turno matutino: 82
Turno vespertino: 87

Total: 169

Salienta-se que o número de alunos é passível de variação dependendo da rotatividade. Fato
constante nesta unidade escolar, e que no ano de 2022 está mais acentuado.

Para atender nossos estudantes com necessidades educacionais especiais e de acordo com
a estratégia de matrícula 2022, das 28 turmas, 16 são classe comum (CC), 9 são turmas de
integração inversa (II) e 3 são classe comum inclusiva (CCI), garantindo aos estudantes com
diagnósticos variados como, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down,
Deficiência Intelectual (DI), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e outros
transtornos funcionais, seu direito a uma educação de qualidade de acordo com suas
necessidades de aprendizagem.
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IDEB - Resultados e Metas

De acordo com os dados do INEP disponibilizados pela plataforma Qedu
(https://novo.qedu.org.br/escola/53068017-ec-02-de-vicente-pires/), a EC02VP atingiu a pontuação de
6,8 no IDEB, ultrapassando a meta de 6,2. Destaca-se que esses são os últimos dados divulgados
pelo Ministério da Educação (MEC).

A escola apresenta uma crescente
evolução no índice, conforme gráfico
apresentado.
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Quanto à evolução na nota SAEB, a
EC02VP atingiu 7,4 na nota padronizada
de Português e Matemática, alcançando o
nível proficiente nos dois componentes
(244,15 média de Português e 261,96
média de Matemática) na avaliação SAEB.
Houve evolução em ambos os
componentes, porém com nota
padronizada maior em Matemática desde o
início da série.

Em relação ao indicador de fluxo, que considera o
número de aprovações, a escola atingiu 0,92 (a cada
100 alunos 8 não foram aprovados). Importante
salientar que a retenção por aprendizado ocorre
somente no final dos blocos, ou seja, 3° ano (final do
bloco 1 – BIA) e 5° ano (final do bloco 2).
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9 -    Nossa Missão

Proporcionar uma educação de qualidade, baseada nos princípios da integralidade e
inclusão, coadunando com a missão da SEEDF

Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação
integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica,
cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e
da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.

10 - Princípios Orientadores das Nossas Práticas Pedagógicas

Uma das metas da Organização das Nações Unidas (ONU) para eliminar a pobreza no
milênio até 2021 era o trabalho com uma educação qualitativa. Segundo o documento
elaborado para a XVIII conferência Ibero-Americana de Educação de 2008, um dos objetivos
da educação era

Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência de todos, de forma
que os resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados por todos,
especialmente em alfabetização linguística e matemática e na capacitação essencial para a vida.
(ONU, 2008, p.18).

Em 2020 o mundo foi submetido ao inesperado, fato que trouxe à educação novos desafios.
Desafio que se estendeu por 2021 e que hoje e por muitos anos teremos que lidar com ele.
Como garantir o acesso e permanência à educação diante de realidades tão complexas de
desigualdades que foram potencializadas pela pandemia? Como garantir o direito à
aprendizagem de qualidade nesse cenário ainda pandêmico? Como recuperar as
aprendizagens muitas delas nem vivenciadas?

Visando avaliar a crise e estabelecer parâmetros para o acompanhamento da recuperação
da pandemia ao longo dos próximos anos em áreas como educação, saúde e acesso a
tecnologia, a ONU lançou em 2021 o relatório Covid-19 e Desenvolvimento Sustentável -
Avaliando a crise de olho na recuperação.
Segundo o relatório,

O UNICEF estima que 5,5 milhões de crianças e adolescentes tiveram seu direito à educação negado
em 2020 no Brasil. Além disso, famílias com crianças e adolescentes apresentaram maior queda na
renda e maior insegurança alimentar em função da pandemia. Os impactos para crianças e
adolescentes podem perdurar por toda a vida. Por isso, é necessário atuar rapidamente para evitar
retrocessos na educação, nutrição e pobreza infantil, entre outros.

Nesse sentido a Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) lançou alguns documentos
norteadores da prática pedagógica nas escolas para a retomada das aprendizagens, além
de todos os normativos já existentes como a Base nacional Comum Curricular e o Currículo
em Movimento foi lançado em 2022 o documento Organização Curricular 2022 para Ensino
Fundamental, anos iniciais 2° ciclo com o objetivo de “subsidiar a organização do trabalho
pedagógico (proposições educacionais) que serão desenvolvidas no ano letivo de 2022 na
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Rede de Ensino Público do DF. “Essa ação coaduna-se com o Parecer CNE/CP nº: 6/2021
que destaca a necessidade de apoio e orientações às Unidades Escolares - UE em relação
à organização do trabalho pedagógico durante o retorno às aulas presenciais e prioriza,
dentre outros aspectos, o Replanejamento Curricular considerando o contínuo curricular
2020-2021-2022.”

Caminhando na mesma direção, baseados nestes e nos demais normativos que orientam as
práticas pedagógicas das escolas públicas do Distrito federal, a EC02VP considera que é
necessário que a escola busque técnicas de trabalho educativo que transcendam a
decodificação de símbolos de forma que o uso das linguagens, nas suas mais variadas
manifestações, esteja presente no processo de letramento para práticas sociais
contextualizadas. Dessa maneira, o processo de alfabetização e de formação do leitor deve
ser uma construção conjunta, uma vez que “a língua escrita, de modo similar à língua oral, é
uma invenção social” (Ferreiro e Palácios, 1987, p. 14) e, por isso mesmo, está agregada à
cultura e, por ser a escola o espaço do saber sistematizado, faz-se necessário apresentar os
conhecimentos de forma contextual.

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNs),
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com o Currículo em
Movimento da Educação Básica, a Escola Classe 02 de Vicente Pires baseia sua prática
educativa nos três eixos integradores dos conteúdos do Currículo: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade.

Essa proposta tem como centro uma educação humanizadora que busca reduzir as
desigualdades sociais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, bem como a consciência
ambiental, considerando de fundamental importância a necessidade de que sujeito
perceba-se parte do sistema vital do planeta.

Os princípios básicos desse Projeto Político-Pedagógico estão diluídos nos três eixos
transversais, acima citados, de forma global possibilitando entrelaçar os sentidos sem
engessá-los em conceitos estanques. Incentivando a reflexão crítica, a síntese, a análise, a
problematização e aplicação desses conceitos, dando-lhes sentido social e político.

Atrelados aos eixos transversais estão os eixos integradores: alfabetização, letramento e
ludicidade observados de modo a estimular a criatividade, a curiosidade, a emoção e as
diversas manifestações artísticas e culturais. Dessa forma, podemos notar em todas as
instâncias da educação atendida pela instituição, de maneira interdisciplinar, discussões
sobre:

- O resgate dos valores sociais que promovam o convívio harmonioso;
- A inclusão social;
- A valorização do outro;
- A minha história, a história do outro e a construção de uma trajetória em

comum;
- Aceitação das raízes do povo brasileiro como herança cultural;
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- A sustentabilidade como forma de preservação e manutenção do meio
ambiente.

- O incentivo à aceitação dos avanços tecnológicos como facilitadores da vida
diária.

A EC02VP tem ciência da importância da construção coletiva no processo
ensino-aprendizagem. Portanto, todo esse trabalho é feito levando-se em conta o que o
nosso aluno traz, ajudando-o a transformar seu conhecimento, tornando-o um multiplicador
dessas práticas no meio onde vive. Sabemos também, da nossa responsabilidade como
aparato social propondo parceria à comunidade escolar para que juntos, falando a mesma
linguagem, conquistemos a vivência da cidadania.

11 – Nossos Objetivos de Ensino

Os objetivos específicos para esse estágio do ensino são pautados nas DCNs e pelas
Diretrizes Pedagógicas da SEEDF e norteiam todo nosso fazer pedagógico:

a. Promover as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em
uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos
e Educação para a Sustentabilidade;

b. Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores,
permitindo vivência de diversos letramentos;

c. Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos
histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos, e de
princípios em que se fundamentam a sociedade brasileira, latino-americana
e mundial;

d. Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar
diálogos éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à
garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;

e. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino,
capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas
aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.

12 - Objetivos Gerais da Nossa Instituição

i. Garantir oportunidades para que todos os educandos consolidem as
aprendizagens previstas para cada etapa na idade certa.
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ii. Ressignificar os tempos e espaços escolares como forma de ampliar as
possibilidades para as aprendizagens, admitindo a escola como o lugar
onde as subjetividades se encontram e lugar de construção de
conhecimento, possibilitando ao educando tornar-se um sujeito social
pleno.

iii. Desenvolver nos alunos atitudes que visem à sustentabilidade, refletindo
de forma contextualizada e interdisciplinar a partir dos componentes
curriculares, ressaltando a importância da harmonia entre os seres e a
natureza para a preservação da vida na Terra.

iv. Sensibilizar a comunidade escolar para a convivência respeitosa referente
à diversidade por meio de ações integradoras que favoreçam uma
convivência não excludente.

v. Garantir a permanência e o aproveitamento escolar, buscando dialogar
com as famílias no intuito de ajudá-las a compreender que a escola é uma
prioridade para as crianças.

13 - Objetivos Específicos da Nossa Instituição

● Propiciar ao educando espaço onde ele possa apropriar-se do
conhecimento;

● Desenvolver estratégias pedagógicas visando a consolidação das
aprendizagens junto a equipe pedagógica;

● Fornecer meios para que ele possa analisar e transformar o conhecimento
adquirido;

● Incentivar o aluno a repensar o meio onde está inserido observando sua
estrutura ambiental, a sustentabilidade e a relação do homem com o meio
ambiente como forma de preservação da vida na terra;

● Desenvolver ações integradoras com vistas ao respeito da diversidade
cultural, racial, etimológica e regional.

14 - Nossas Concepções Teóricas

O Currículo em Movimento da Educação Básica nos indica a direção. Ao nos apropriarmos
das aprendizagens previstas para serem consolidadas em cada uma das etapas da
educação temos uma ideia de como direcionar nosso trabalho e planejar nossas ações.
É importante ressaltar que associamos a aprendizagem à interação. Reelaborar um
conhecimento prévio é bem mais prazeroso quando podemos compartilhá-lo com outro,
expor nossa opinião e ouvir a de outros e juntos despertar para novos conceitos.
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Para que esta prática esteja impregnada em nosso dia a dia temos que valorizar o
conhecimento que nosso aluno traz para a escola e incentivá-lo a lançar sobre essa
bagagem a luz da ciência e assim é possível tirá-lo do senso comum e depositá-lo no campo
no conhecimento historicamente construído.
Para que esse trabalho seja exitoso devemos ter em mente que os conhecimentos não são
estanques. Estão em constante simbiose. Portanto, não podemos engessá-los. Pelo
contrário, precisamos aproveitar as oportunidades para contextualizá- los, correlacioná-los,
estabelecer uma relação entre a teoria e a prática e emprestar a eles uma roupagem que
atenda as especificações locais e desperte a curiosidade, a criatividade e a emoção de
nossos alunos.
Visto que estamos empregando características emancipatórias às nossas práticas
pedagógicas devemos ter um olhar diferenciado para a avaliação. Essa deverá privilegiar o
caráter qualitativo em detrimento do quantitativo, classificatório e excludente. Deve servir
para verificar o quanto conseguimos avançar e fundamentar ações interventivas para que
todos possam caminhar.

15 - Organização do Nosso Trabalho Pedagógico

A organização escolar está adequada à Portaria Nº 285/2013 que regulamenta o Projeto de
Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens na Educação Infantil e Ensino
Fundamental/ Anos Iniciais. O ensino é organizado em dois blocos do segundo ciclo. A
escola atende também, a modalidade sugerida na LDB como educação inclusiva. Em
regime anual de 200 dias letivos e carga horária semanal de 25 horas.

a. Coordenação Pedagógica

A fim de atingir o objetivo de proporcionar ao educando a oportunidade de desenvolver-se
integralmente, levando em consideração a construção significativa do conhecimento, a
equipe pedagógica da escola aproveita, efetivamente, os espaços propícios para
planejamento, avaliação coletiva e momentos para formação. A Coordenação Pedagógica
Coletiva é o momento em que toda a equipe pedagógica se reúne para avaliar onde
estamos, planejar as ações que nos conduzam até onde queremos chegar, assim também
como propiciar momentos para estudo e formação. Ela, como requer a necessidade,
“precisa consolidar-se como espaço-tempo de reflexões geradas pelos processos formativos
e de auto formação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os planejamentos
interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas,
conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e auto avaliação e articulação
do coletivo em torno da construção do PPP” (Orientações Pedagógicas para a Elaboração
do Projeto Político Pedagógico). A coordenação coletiva é um espaço-tempo para estudos e
oficinas proporcionando a formação continuada dos agentes educadores, ações essas
promovidas pela instituição e em parceria com a Coordenação Regional de Ensino de
Taguatinga (CRET) , com a Escola de Formação dos Profissionais da Educação (EAPE) e
por meio de todas as parcerias com outros setores da SEEDF. Ressalta-se que no ano de
2022, a escola busca estreitar essa parceria com a EAPE por meio do projeto EAPE VAI À
ESCOLA, trazendo, para os momentos de coletiva, temas pertinentes à realidade e
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necessidade da comunidade escolar. O mesmo foco formativo acontece nas coordenações
setorizadas, espaço-tempo onde a troca de conhecimentos e experiências se tornam uma
constante, visto que o contato mais próximo com os pares que atuam em cada segmento
proporciona tal vivência. A coordenação individual é o complemento das setorizadas e
coletivas. É quando o planejamento ganha a marca personalizada de cada professor.

b. Conselho de Classe

O Conselho de Classe é uma instância colegiada cuja função é acompanhar as ações
pedagógicas desenvolvidas como um todo e as práticas individuais no intuito de avaliar o
êxito do processo de aprendizagem. Para tanto, deve ser formado pela equipe pedagógica
da escola e, no caso específico de escolas cuja turma tem apenas um professor
responsável, ele deverá participar.
No caso da Escola Classe 02 de Vicente Pires, acreditamos que os professores que
trabalham na mesma fase devem participar juntos, visto que o planejamento, a execução e a
avaliação dessas ações são pertinentes a todos e as experiências de uns podem orientar a
prática de outros.
Considerando essas características, o conselho de classe é realizado bimestralmente, com
a participação de toda equipe pedagógica: diretor ou vice, supervisor pedagógico,
professores regentes, coordenador, pedagogo do EEAA, orientador educacional, professor
de Sala de Recursos, professor readaptados que atuam como apoio pedagógicos que
desenvolvem projetos interventivos com atendimento a alunos com dificuldades no processo
de aprendizagem. São pontuados avanços no processo, discutidas e sugeridas estratégias
relevantes que possam auxiliar o trabalho e as necessidades no processo de formação
integral dos alunos. O conselho de classe é um recurso pontual de acompanhamento e
avaliação de todas as estratégias pedagógicas realizadas sendo sempre registradas em ata
própria.

c. Equipe Especializada

A Equipe de Apoio à Aprendizagem (EEAA) é formada por uma pedagoga que faz
atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem podendo fazer
encaminhamentos para investigação especializada e médica. Também faz parte da equipe
uma psicóloga que realiza o atendimento das demandas institucionais da unidade escolar.
Outro apoio pedagógico da unidade é o trabalho desenvolvido pela professora da Sala de
Recursos fazendo um atendimento especializado aos alunos diagnosticados com deficiência
intelectual, deficiência física e transtorno do espectro autista.

d. Orientação Educacional

Considerando o princípio da ação coletiva, contextualizada e integrada ao Projeto Político
Pedagógico, o Orientador Educacional acompanha os estudantes, familiares e profissionais
da educação, articulando todas as ações envolvendo a comunidade escolar. Visando a
aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno. Assim sendo, sua atuação é direta
com todos os agentes envolvidos no processo, planejando, implantando e implementando
as ações de orientações educacionais.
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e. Educadores Sociais Voluntários

Com o intuito de acompanhar e garantir o atendimento dos estudantes com necessidades
educacionais especiais (ENEEs), resguardando seus direitos, a instituição conta com o
apoio de Educadores Sociais Voluntários, que são acompanhados pelo responsável da Sala
de Recursos, Coordenação e equipe gestora. São 04 educadores que atendem os dois
turnos realizando um atendimento no período de 04 horas diárias, de acordo com as
especificidades dos estudantes para o acompanhando das necessidades de vida diária no
ambiente escolar.

Todos os alunos da escola participam das estratégias pedagógicas previstas para
proporcionar maiores oportunidades de avanço nas aprendizagens.
Conforme previsto nas Diretrizes de Avaliação Educacional, a escola oferece oportunidades
de recuperação aos alunos que apresentam baixo rendimento escolar

“recomenda-se a realização de intervenções pedagógicas contínuas junto a todos os estudantes,
sempre que suas necessidades de aprendizagem forem evidenciadas”. (2014, p. 23).

Essa intervenção é realizada por meio de estratégias diversificadas e diferenciadas com o
objetivo de atingir o educando em suas especificidades de aprendizagem. São exemplos
dessas atividades o reagrupamento (interclasse e intraclasse) e os projetos interventivos.
Além dessas estratégias, as atividades enviadas para casa oferecem uma chance para que
o educando possa consolidar as aprendizagens propostas em sala.

f. Participação da Comunidade Escolar

A Equipe Gestora busca promover momentos que proporcionem a participação da
comunidade escolar. Considerando relevante a atuação da família no processo de
desenvolvimento integral da criança. São promovidos bimestralmente os Encontros com as
Famílias, momentos em que os responsáveis comparecem à escola para participar,
vivenciar, apreciar a rotina pedagógica e os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos
estudantes. São realizadas reuniões sempre que surgem necessidades específicas, sendo
convocado também o Conselho Escolar. Os pais ou responsáveis são incentivados, sempre
que necessário, a manter contato com o professor regente em seu horário de coordenação,
com prévio agendamento, mantendo um diálogo aberto e acompanhamento sistematizado
da vida escolar do aluno. Desde 2020 a escola mantém vários canais de comunicação com
as famílias: grupos de whatsapp, página no Instagram e Facebook, além dos meios de
comunicação convencionais já estabelecidos. Ressalta-se que durante a 1° reunião de pais
de 2022, a comunidade escolar teceu elogios a eficiente comunicação mantida entre escola
e família.
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g. Parceiros da Escola

Dentre os muitos parceiros que a EC02VP possui destaca-se a parceria ativa mantida com o
Conselho Tutelar de Vicente Pires, órgão importante para a sociedade por zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A gestão da Escola Classe 02 de
Vicente Pires vem desenvolvendo essa parceria desde 2012, obtendo consideráveis
conquistas no acompanhamento familiar e resguardando os direitos dos nossos alunos,
principalmente no âmbito pedagógico, promovendo e orientando às famílias em relação ao
acompanhamento com diversos especialistas, quando se faz necessário; acompanhamento e
orientação com os responsáveis legais, em caso de faltas frequentes ou excessivas que
interferem na permanência da criança na escola e na garantia de suas aprendizagens. A
escola também conta com uma forte parceria de outros setores da sociedade, como as
igrejas, promovendo ações sociais diversas, proporcionando a comunidade o acesso aos mais
variados serviços na busca do pleno desenvolvimento da cidadania.

h. Conselho Escolar

O Conselho Escolar é um órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora,
deliberativa e representativa da comunidade escolar; é um dos mecanismos de efetivação da
Gestão Democrática. O regimento interno da SEEDF em seu parágrafo único preconiza que

O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, vinte e um
conselheiros, conforme quantidade de estudantes da unidade escolar prevista em
legislação vigente. (Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
2019, página 28).

16 – Nossas Estratégias de Avaliação

A avaliação, ação fundamental de toda prática pedagógica, pautada nos princípios da
avaliação formativa – processual e contínua. Villa Boas (2006, p. 12) comenta que “um dos
grandes desafios é a construção, pela equipe da escola, de processo que possibilite a
realização diária da avaliação da aprendizagem do aluno por meio de todas as atividades
desenvolvidas”.
A avaliação consiste no processo de mediação entre o conhecimento e o desenvolvimento
do aluno, quanto à reconstrução crítica e reflexiva do saber. Por isso, a ação avaliativa deve
ultrapassar os limites quantitativos e observar as seguintes dimensões: diagnóstica,
formativa, processual e contínua. Nesse sentido, avaliar se torna diferente de medir, apesar
de incluir medida, mas nela não se esgota. Medir é ver a extensão de algo, avaliar é julgar
essa extensão e, a partir dela tomar decisões. Dessa forma, a avaliação é a coluna vertebral
de todo trabalho pedagógico. Por meio dela o (a) professor (a) conhece as necessidades

20



individuais de sua turma. Podendo utilizar, como recomenda o documento de orientações
das Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Educação, instrumentos avaliativos
diversificados com objetivo de perceber o progresso dos alunos e a eficácia da metodologia
adotada pronta para repensá-la quando necessário.
Partindo dessa concepção, o grupo docente desta instituição educacional utiliza o
espaço-tempo da coordenação pedagógica setorizada e coletiva para a organização das
ações pedagógicas em todas as suas fases, planejamento, execução, avaliação e
replanejamento a partir dos resultados do que foi avaliado.
Um dos instrumentos diagnósticos utilizados pela EC02VP é o teste da psicogênese da
escrita. No ano de 2022 o teste está sendo aplicado a todos os estudantes, do 1° ao 5° ano
e não somente aos estudantes do 1° bloco- BIA-, como nos anos anteriores, devido às
lacunas de aprendizagens causadas pela suspensão das aulas presenciais por quase 2
anos. O teste avalia o nível de aprendizagem da escrita. A partir dos resultados do teste,
docente e equipe pedagógica conseguem traçar estratégias mais direcionadas a
necessidades de cada estudante, como agrupamentos inter e intra classe, uso de
sequências didáticas com atividades direcionadas e elaboração de atividades interventivas
específicas, como o atendimento individualizado em sala de aula ou por meio de
atendimento no projeto interventivo.
Da mesma forma às avaliações diagnósticas permitem orientar as decisões para as ações
no processo de letramento matemático, entendo letramento matemático como a capacidade
de identificar e compreender o papel da Matemática no mundo moderno, de tal forma a fazer
julgamentos bem embasados e a utilizar e envolver-se com a Matemática, com o objetivo de
atender às necessidades do indivíduo no cumprimento de seu papel de cidadão consciente,
crítico e construtivo. O relatório do PISA ao descrever letramento matemático traz algumas
reflexões:

(...) o domínio do letramento matemático diz respeito “à capacidade dos alunos para analisar, julgar e
comunicar idéias efetivamente propondo, formulando e resolvendo problemas matemáticos em
diversas situações” (OECD/PISA, 2000, p. 41).

Diante da complexidade de alfabetizar letrando, seja em alfabetização da nossa língua
materna, seja em alfabetização matemática, temos convicção da importância de uma
avaliação diagnóstica bem planejada e elaborada para que nos sirva de direção às
intervenções para o avanço das aprendizagens de nossos estudantes.
É importante lembrar que a cada ação planejada corresponde uma execução e a essa
corresponde uma avaliação com a finalidade de constatar os avanços ou a necessidade de
redirecionar os esforços, ou seja, planejar outra ação, na busca de garantir o direito de
aprendizagem para todos.
Esses procedimentos devem ser registrados para que se possa conhecer a trajetória de
cada criança. Para esse fim o professor pode lançar mão do portfólio, do caderno de
observação e do diário, entre outros.
No decorrer do bimestre, outros instrumentos de avaliação deverão ser utilizados para que o
(a) professor (a) possa ter um conhecimento global de seu aluno e não limitá-lo a um único
mecanismo de expressão. Dessa forma, a criança será livre para demonstrar a sua evolução
cognitiva. Citamos como exemplo de possibilidades avaliativas a prova discursiva
interdisciplinar, prova com consulta, observação, participação, debates, relatórios e
trabalhos em grupo ou individuais.
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As ações planejadas para a escola constantes nessa Proposta Pedagógica também
necessitam de avaliação contínua que deverá ocorrer em reuniões com a comunidade
escolar, em autoavaliação, nos momentos da coordenação coletiva, conselhos de classe e
avaliações institucionais previstas no calendário escolar.

17 -  Organização da Nossa Proposta Curricular

O Ensino Fundamental é a etapa intermediária da Educação Básica e engloba o maior
tempo de permanência, somando nove anos, quando não há retenção. Por ser um período
tão longo que abrange idades e necessidades bem diferentes foi subdividido em duas
fases: anos iniciais e anos finais. A Escola Classe 02 de Vicente Pires, trabalha com os
anos iniciais - 1º ao 5º ano.

São competências para o Ensino Fundamental:

1. Apropriação de conhecimentos, articulando-os e aplicando-os para
elaboração de propostas que possam intervir na realidade, desenvolvendo a
cooperação, coletividade, solidariedade e cidadania.

2. Compreensão das diferentes linguagens: corporal, verbal/escrita, matemática
e artística, científica e tecnológica, na perspectiva do letramento, construindo
e aplicando conceitos das várias áreas de conhecimento para entender o
mundo e a plena participação social.

3. Identificação das semelhanças e diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais
e de gênero, valorizando a sociodiversidade e opondo-se à exclusão social e
à discriminação.

4. Compreensão dos fenômenos naturais, dos processos histórico-geográficos,
da produção tecnológica e científica e das manifestações socioculturais,
colocando-se como sujeito que observa, investiga e transforma as situações
e, com isso, transforma a si mesmo.

5. Interpretação, seleção e organização de informações e dados apresentados
por diferentes fontes para decidir e resolver situações-problema.

“... Cabe ao/a professor/a que atua nas etapas e modalidades da
Educação Básica, o cuidado com seus/suas estudantes. Isso significa
propor um ambiente que estimule a criatividade, a investigação, a
construção dos conhecimentos, envolvendo o ser humano em todos os
seus aspectos e respeitando a identidade cultural e a pluralidade de
significados que cada um tem da trajetória histórica de sua própria
vida.” (Currículo da Educação Básica – Ensino Fundamental, p. 13)

Essa premissa possibilita entender qual a grande missão do professor “educar e cuidar”.
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Pensamento comprovado pela Resolução nº 4, de 13 de julho de 2012, em seu artigo 6º:

“Na Educação Básica é necessário considerar as dimensões do educar
e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a
função social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o
educando, pessoa em formação na sua essência humana”.

Portanto a organização curricular deve respeitar essas necessidades básicas na formação
do cidadão e atender ao proposto no Art. 32 da LDB (Lei nº 9394/96):

I- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III- O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
VI- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

A EC02VP sustenta sua prática educativa nos eixos transversais propostos no Currículo em
Movimento: Educação para a Diversidade, Cidadania em e para os Direitos Humanos e
Educação para a Sustentabilidade. Esses eixos estão diluídos no processo das
aprendizagens previstas para cada bloco, aproveitando as oportunidades de
contextualização e flexibilização.
Os pilares de sustentação do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 02 foram
pensados para funcionar como eixos na construção das aprendizagens dos alunos,
respeitando o processo de aquisição próprio de cada fase e atender às solicitações legais.
O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) preocupa-se em propor atividades que propiciam às
crianças o desenvolvimento do letramento em Língua portuguesa, bem como o letramento
matemático de maneira sistemática e lúdica. Avaliando os progressos e resgatando aqueles
que não conseguiram avançar por meio de reagrupamentos e ações interventivas pontuais.
O trabalho com os 4ºs e 5ºs anos tem a intenção de dar continuidade ao processo de
letramento iniciado no bloco do BIA, sendo que nessa fase supõe-se que o aluno pode ser
explorado na sua dimensão cognitiva, afetiva, social e motora fazendo com que sejam
ampliados seus conhecimentos linguísticos, matemáticos e tecnológicos.
Em alguns casos é necessário fazer intervenções no sentido de resgatar a autoestima
daqueles que estão além da idade esperada para esse estágio do processo. Nesse
momento contamos com o auxílio de vários segmentos: Direção, Coordenação, Sala de
Recursos, Orientação Educacional e Equipe Psicopedagógica.
Os alunos com necessidades educacionais especiais têm atendimento na Sala de Recursos
e adequação curricular de acordo com suas necessidades. Esse acompanhamento visa à
adaptação da criança, garantindo o direito à inclusão e sua permanência na escola em
busca do sucesso escolar prazeroso.
Além das ações interventivas: projeto interventivo e reagrupamentos, o aluno que tem
dificuldades em acompanhar as atividades propostas em sala, além direito a atendimento
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individualizado/diversificado em sala de aula ele pode participar do reforço escolar, no
contraturno, quando o (a) professor (a) regente julgar necessário.
Para orientar o trabalho pedagógico nessa direção, buscamos associar os eixos transversais
do currículo aos eixos integradores dos Anos Iniciais: alfabetização, letramento e ludicidade,
observando os princípios da unicidade, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade.

18 - Ano Letivo de 2022 – Ano da Retomada das Aprendizagens

O ano letivo de 2022 é marcado pela retomada das aulas após quase dois anos de aulas
presenciais suspensas devido a pandemia causada pela Covid 19. Com o intuito de averiguar
as fragilidades e potencialidades apresentadas nas aprendizagens dos estudantes da rede
pública de ensino do Distrito Federal a SEEDF aplicou em março o instrumento avaliativo
denominado Diagnóstico Inicial 2022, buscando oferecer subsídios aos docentes e demais
envolvidos no contexto escolar para a organização do trabalho pedagógico visando a melhoria
das aprendizagens. As avaliações foram aplicadas em dois dias: 15 de março, com avaliação
em Língua Portuguesa, e 16 de março, com avaliação em Matemática. Após a realização das
avaliações a EC 02 VP montou uma força tarefa para o lançamento dos resultados na
plataforma Avaliação em Destaque. Os resultados passaram a orientar os planejamentos e a
organização do trabalho pedagógico na unidade escolar. Foram realizadas duas
coordenações coletivas com a finalidade de apresentar alguns dados, especialmente as
fragilidades apresentadas nos resultados, coadunando com os resultados das avaliações
diagnósticas aplicadas pela escola. Também foi usada como estratégia, a criação de pastas
compartilhadas no Google Drive, visando centralizar todas as informações referentes aos
resultados e orientações sobre a Avaliação Diagnóstica 2022 de modo a facilitar o acesso e a
análise dos professores regentes e de toda equipe pedagógica para buscar coletivamente
estratégias eficazes de forma a suprir as lacunas de aprendizagens evidenciadas na referida
avaliação. Cientes de que as fragilidades apresentadas necessitarão de estratégias a curto,
médio e longo prazo e que as lacunas de aprendizagens apresentadas são uma realidade
mundial, a Escola Classe 02 de Vicente Pires apresenta as estratégias iniciais para a
retomada das aprendizagens seguindo as orientações estabelecidas pela SEEDF. A seguir os
quadros com as habilidades que ficaram abaixo de 50% de aproveitamento (fragilidades) por
ano, nos componentes Língua Portuguesa e Matemática e as estratégias que estão sendo e
serão utilizadas para superar tais fragilidades.
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2° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 2° ano

Componente curricular: Língua Portuguesa

Diagnóstico

Habilidades frágeis

DH3- Identificar a finalidade do gênero lista.

DH4- Inferir informações em textos.

DH7- Reconhecer a personagem principal de uma narrativa.

DH9- Identificar sílabas de uma palavra.

DH11- Reconhecer o assunto de um texto lido.

DH13- Identificar o local onde acontece a narrativa.

Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em

Movimento - 1º Ano

• Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.
• Conhecer e manusear diferentes suportes textuais.
• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.
• Identificar a função social de textos que circulam em campos
da vida social dos quais participa cotidianamente e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.
• Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal)
presentes em gêneros textuais.
• Selecionar informações necessárias para compreensão do
texto de acordo com o objetivo da leitura.
• Perceber que todas as sílabas são constituídas por unidades
menores e pelo menos por uma vogal.
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• Perceber as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever
palavras e pequenos textos.

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Escrita do nome próprio e de colegas;
• Noção de espaço movimento e direção em produções
escritas;
• Escrita de listas diversas de acordo com alguns critérios:
ordem alfabética, contexto semântico;
• Produção textual por meio de diversos gêneros,
preferencialmente em situações reais de uso;
• Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a
narrativa em sua organização interna: contos infantis, lendas,
fábulas;
• Cantiga de roda, parlenda, trava-língua, lengalenga,
adivinhação, piada, quadrinhas, poema
;• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal
(escrita e imagem), concretizados em diversos gêneros, em
diferentes suportes;
• Leitura, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor ou já com certa autonomia: agendas, avisos,
calendários, bilhetes, convites, receitas, instruções de
montagem, notícias, anúncios, dentre outros gêneros usados no
cotidiano, de acordo com o contexto de uso, sua forma e
finalidade;
• Análise de palavras significativas quanto a número de letras,
sílabas orais, letras inicial e final;
• Estruturas silábicas:CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras;
• Classificação de palavras que começam e terminam com a
mesma letra;
• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das
palavras;
• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas;
• Identificação do som da sílaba na palavra;
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• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) - na leitura e
escrita de palavras e textos.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades

Confecção da ficha do nome com escrita em
caixa alta e letra cursiva para pesquisa diária;
Caixa literária com 28 livros selecionados pelas
professoras que atuam na Biblioteca para
rodízio e leitura em família;
Projeto “Eu Conto, Tu Contas” onde os
estudantes contam e encenam o livro lido com
a família;
Utilização de gêneros textuais variados;

Reagrupamento intraclasse de acordo com o
nível do  estudante;
Projeto interventivo para alunos não
alfabetizados;
Projeto Horta e Projeto Xadrez;

Exercícios das sequências didáticas e livro
didático.
(2° C)

Ao longo do
ano letivo.

1º semestre

1º semestre
(Às
terças-feiras)

Ao longo do
ano letivo

1° semestre

2° bimestre
(segundas e
sextas)

1º semestre

Sequências didáticas diversas, como: “O
Sanduíche da maricota” e “A Galinha Ruiva”,
com atividades adaptadas para cada nível
psicogenético;
Leitura diária de textos com interpretação oral;
textos curtos com linguagem clara e objetiva de
diferentes gêneros: poemas, história em
quadrinhos, receita, fábulas, bilhete, carta,
parlenda, lendas, adivinhas e textos variados
conhecidos de memória como os clássicos
infantis;

Ao longo do
ano letivo
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Confecção de cartazes com os textos
trabalhados para leitura e identificação;
Lista de palavras com o mesmo campo
semântico;
Ditado;
Formação de frases;
produção textual;
Reconto de histórias;
Desafio de leitura.
(2° E)

Ao longo do
ano letivo

Estudo e formação de palavras a partir das
letras do alfabeto para a formação de cada
sílaba - entendendo que as letras representam
os sons pronunciados (sílabas); e que toda a
sílaba necessita de uma vogal.

- baralho de sílabas

- máquina da leitura

- pintar de cores diferentes cada sílaba
- auto-ditado
- escrita espontânea com o que é o que,
charadinhas.
Estudo dos sons produzidos pela letra “R” e
suas combinações para a formação de cada
som emitido, constituindo as sílabas ra-to;
ca-ro, car-ta; car-ro, bra-ço.

- Estudo dos sons produzidos pela letra “S” e
suas combinações para a formação de cada
som emitido, constituindo as sílabas sa-po;
ca-sa; mas-sa, fes-ta.

Estudo dos sons produzidos pela letra “H” e
suas combinações para a formação de cada
som emitido, constituindo as sílabas ho-je;
cho-co-la-te; co-zi-nha; mo-lho.

Estudo, leitura e declamação de poema com
confecção de cartaz e posterior estudo e

Durante todo
o 1º e 2°
bimestre e
para alguns
estudantes
durante o 3º
bimestre.

Durante todo
o ano letivo
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análise de cada palavra que constitui o texto
com foco na letra em destaque e suas
possibilidades; separação silábica( com
observações e análise da constituição de cada
sílaba destacada, para melhor entendimento da
estrutura da língua escrita e sua
representatividade; auto ditado; formação de
frases e pequenos textos. Com transcrição para
o caderno do texto e palavras estudadas; e
atividades impressas com atividades para a
formação de palavras e frases envolvendo
recorte e colagem, organização de palavras
para formar frases e recorte e colagem de
versos para montar a sequência de um poema
e ou texto.

Formação de palavras constituídas por sílabas
simples e complexas conforme contexto
estudado e proposto, garantindo o envolvimento
de todos buscando para isso assuntos de
interesse conforme o universo da criança - o
que exige um processo articulado, intencional e
direcionado; com objetivos traçados: aquisição
e apropriação do conhecimento.

Correções e análises das atividades propostas
em sua maioria de forma coletiva, no quadro -
baseado numa ação dialógica, indagadora,
avaliativa e reflexiva – promovendo a
auto-avaliação com análise dos resultados:
erros e acertos; momentos de reestruturação de
palavras, frases e pequenos textos - para traçar
metas e objetivos que promovam a aquisição e
ampliação do conhecimento; é preciso saber o
ponto de partida para cada estudante, já que é

Durante todo
o ano letivo
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necessário saber em qual etapa se encontra
cada um.
(2° D)

Jogos diversos que estimulam a leitura das
palavras em estudo (etiquetas), leitura
individual, em grupo e com a turma do texto
alfabetizador da história em estudo (O
Sanduíche da Maricota);
Leitura deleite diariamente realizada pela
professora, manuseio e leitura de livros
literários e gibis nos momentos em que
concluem as atividades e aguardam aos
colegas, nos horários de biblioteca, leitura em
voz alta dos alunos alfabetizados dos
comandos e textos dos livros didáticos e das
tarefas a serem realizadas. Projeto Sacola
Literária às sextas-feiras.

Jogo da batalha pela quantidade de letras e
pela letra inicial, jogo do dado com a
quantidade de sílabas das palavras em estudo,
jogo do lince e cara-a-cara; bingo de letras,
palavras e de palavras no texto, jogo do “sim”
ou “não”, adedonha, vivo ou morto, jogo da
forca, corrida das letras, rouba monte, quarteto
(escrita caixa alta, cursiva, alfabeto em pedaços
e letra bastão).

Fichas didáticas dos jogos realizados,
envolvendo as palavras em estudo (etiquetas),
produção de texto individual (escrita
espontânea) e coletiva (professora como
escriba e estudantes copiando o texto) de
assuntos diversos. Formação de palavras
significativas utilizando as boquinhas e o
alfabeto móvel, com análise do quantitativo de
letras, sílabas e letras nas sílabas, letra inicial e
final, presença de vogais nas sílabas,
dificuldades ortográficas surgidas.
(2°A)

Durante o 2°
bimestre

Durante todo
o ano letivo

Durante todo
o ano letivo

Durante todo
o ano letivo

Utilização de jogos como bingo, quebra cabeça
silábico, preguicinha, ficha conflito, hora da
leitura, fichas de leitura com tema estudado.

Durante todo
ano letivo
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Atividades específicas que auxiliam no avanço
das hipóteses de escrita em relação a cada
nível, produção de texto coletiva, representação
espontânea da escrita, autoditado.
(2°B)

Durante todo
ano letivo

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Fabiane Muniz Reinaldo Serra - professora 2° A - 0034.617-9
Patricia Costa Dias - professora  2° B - 0031.410-2
Maricelia Carvalho Costa - professora 2° C - 0043.676-3
Fabiana Cristina Martins - professora 2° D - 0208.805-3
Fernanda Sousa Fernandes - professora 2° E - 0209.611-0
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógica - 239197-X

2° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 2° ano

Componente curricular: Matemática

Diagnóstico

Habilidades frágeis

DH1- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas
ou objetos em uma representação do espaço.

DH3-Identificar dados e informações apresentados por meio de
gráficos.
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DH4- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo
na resolução de problemas.

DH6- Identificar composições ou decomposições de números
naturais.

DH-15- Comparar ou ordenar quantidades pela contagem.

Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em

Movimento - 1º Ano

• Identificar o próprio corpo, suas dimensões e sua relação com
o espaço físico.
• Localizar-se e orientar-se no espaço próximo, descrevendo
oralmente e de forma pictórica, localizações próximas e
pequenas trajetórias.
• Identificar a localização de pessoas e de objetos no espaço
segundo um dado ponto de referência.
• Corresponder a localização de pessoas e de objetos no
espaço em relação à sua própria
posição, (reconhecendo seu corpo como referencial de
trajetória no espaço) utilizando termos como à direita, à
esquerda, em frente, atrás.
• Ler, interpretar e fazer uso das informações expressas em
tabelas e em gráficos de colunas simples na forma de ícones,
símbolos, signos e códigos.
• Relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.
• Identificar a escrita de uma data, por meio da consulta ao
calendário, apresentando o dia da semana, o mês e o ano.
• Compreender a lógica do Sistema de Numeração Decimal
(SND) a partir da construção de agrupamentos de 10, com o
respectivo registro simbólico e a partir da comparação de
números naturais de até duas ordens em situações cotidianas,
com e sem suporte da reta numérica.
• Compreender que o SND é formado por 10 algarismos e que o
valor do algarismo corresponde à posição que ele ocupa.
• Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de
diferentes adições, com o suporte de material manipulável.
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• Contar eventos ou objetos de uma coleção de maneira exata
ou aproximada, utilizando diferentes estratégias.
• Realizar correspondência biunívoca na contagem:
reciprocidade entre o objeto contado e a fala numérica a que se
refere.
• Realizar contagens para desenvolver a capacidade de separar
objetos já contados dos ainda não contados (zoneamento).
• Realizar contagens de 2 em 2; 5 em 5 e 10 em 10 (iniciar pela
contagem de 10 em 10 pela característica do SND).
• Contar, comparar e ordenar a quantidade de objetos de
coleções até 99 unidades e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como
jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e
respeito às singularidades);
• Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias
familiares (casa, vizinhança, escola);
• Registro, relato e socialização de orientação e trajetória no
espaço;
• Localização de objetos e de pessoas no espaço, segundo um
dado ponto referencial, utilizando termos que se referem à
posição (direita, esquerda, em cima, embaixo) e ao sentido
(para baixo/ para cima, por baixo/ por cima, para dentro/para
fora, para trás/pela frente, através de, para a direita/para a
esquerda, horizontal/e vertical), comparando-os.
• Leitura, interpretação e análise e uso de tabelas simples e
gráficos de colunas (pictóricos);
• Noções de tempo e intervalos de tempo e uso desses para
realizar atividades diversas;
• Registros pictóricos, orais e ou escritos das experiências
matemáticas vivenciadas envolvendo a utilização de medidas
não padronizada (exemplo: fases da lua) e convencionais (hora
inteira, meia hora);
• Construção de fatos básicos da adição;
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Conteúdos
Currículo em Movimento

• Adição (ações de juntar e acrescentar quantidades);
• Resolução de situações-problema com adição;
• Subtração (ações de retirar, comparar e completar
quantidades);
• Resolução de situações-problema com subtração;
• Utilização do corpo para operar e medir;
• Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar, retirar, comparar e completar);
•  Correspondência biunívoca;
• Sequência oral numérica;
• Zoneamento;
• Conservação de quantidade;
• Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e
símbolo; símbolo e quantidade;
• Agrupamentos (agrupamento de 10 – unidade para dezena);
• Uso da reta numérica;
• Valor posicional do algarismo;
• Composição e decomposição de números naturais;
• Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades menores
que a centena (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10);
• Registro, leitura, contagem, ordenação, comparação e escrita
numérica de quantidades até 99;
• Relação de ordem entre números naturais até 99 (antecessor,
sucessor, maior que, menor que).

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades
Apresentação do Sistema de Numeração
Decimal no tapetinho;
Jogo das mãozinhas;
Jogo do Ganha 100;
Manipulação de material concreto para
contagem (palitos, tampinhas, canudos,
material dourado);
Resolução de situações-problema com ideias
de adicionar, juntar, comparar, subtrair,
multiplicar, dividir, repartir, com representação
pictórica e numérica;

Durante todo
o semestre
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Utilização do livro didático e de sequências
didáticas.
(2º C)

Coleta de dados e construção de tabelas e
gráficos com situações reais como o número de
alunos presentes durante a semana,
brincadeiras e o lanche preferido;
Trabalhando o calendário diariamente com
intervenções como: dias da semana, meses do
ano, números de semanas e dias de cada mês;
Agrupando quantidades com o uso de palitos
de picolé; uso do material dourado; uso do
tapetinho;
Solucionando situações-problema com registro
pictóricos e registros convencionais;
Composição e decomposição dos números com
material dourado e fichas para consulta;
Trabalhando as operações de adição e
subtração e noções de multiplicação e divisão
com o uso de material concreto;
Medidas de comprimento com o uso do palmo e
do pé, bem como da régua, trena e fita métrica.
(2° E)

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Atividades com apoio de material concreto
(palitos, tampinhas, material dourado, canudos)
e jogos interativos que busquem um melhor
entendimentos para os conceitos matemáticos
e sua aplicabilidade na vida – com o foco na
resolução de situações-problema, instigando o
estudante a querer sempre mais, na busca do
saber significativo.
(2° D)

Durante todo
o ano letivo

Realização de jogos (ver no campo leitura e
jogo do Forma 10 e ganha 100) com posterior

Ao longo do
ano letivo
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ficha didática para reconhecimento dos
numerais, compreensão do SND (composição,
decomposição, valor posicional) e realização de
cálculos. Exploração diária do calendário sobre
os dias da semana, dia do mês, os meses do
ano. Realização de medidas, com unidades não
padronizadas e posteriormente padronizadas.
Atividades (receitas) explorando unidades de
capacidade e massa.
(2°A)

Composição numérica com material dourado,
uso do qvl, contagem com canudos, contagem
com os próprios dedos, representação dos
números por meio de desenhos, associação
números e quantidades, calendário, quantos
somos.
(2°B)

Ao longo do
ano letivo

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Fabiane Muniz Reinaldo Serra - professora 2° A - 0034.617-9
Patricia Costa Dias - professora  2° B - 0031.410-2
Maricelia Carvalho Costa - professora 2° C - 0043.676-3
Fabiana Cristina Martins - professora 2° D - 0208.805-3
Fernanda Sousa Fernandes - professora 2° E - 0209.611-0
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógica - 239197-X
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3° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 3° ano

Componente curricular: Língua Portuguesa

Diagnóstico

Habilidades frágeis
DH5- Reconhecer o assunto de um texto lido.

DH9- Reconhecer o gênero fábula.

Objetivos  de
Aprendizagem do

Currículo em
Movimento - 2º Ano

• Compreender o assunto principal de textos lidos, com autonomia
ou por outros leitores.
• Reconhecer a especificidade do texto literário; lidar com seus
elementos estéticos e discursivos.
• Relacionar a função social de textos que circulam em campos da
vida social dos quais participa cotidianamente e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Gênero textual: fábula.
• Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes,
convites, receitas, instruções de montagem, notícias, anúncios,
dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo com o
contexto de uso, sua forma e finalidade.
• Leitura, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor ou já com certa autonomia: agendas, avisos, calendários,
bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem, notícias,
anúncios, dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo
com o contexto de uso, sua forma e finalidade;
• Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da voz e expressão
facial), de acordo com o objetivo do ato de interlocução;
• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente
em situações reais de uso;
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• Obras escritas que contenham coletâneas de origem oral,
parlendários, coletâneas de adivinhações, cantigas, outros;
• Leitura e manejo de suporte, relações e comparações como as
que as crianças trazem em memória; elaboração de uma coletânea;
• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura, enfatizando
elementos da narrativa, uso do léxico literário, comparações entre
textos;
• Poesias de autores contemporâneos: biografia e obra;
• Literatura e cinema: diferença entre o filme e o livro, realçando a
autoria;
• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, cartazes de
conscientização, notícias, folhetos, textos digitais.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades

Glossário alfabetizador
Fichas silábicas
Leitura compartilhada
Caixa de leitura
Sala de leitura
Bingo de letras
Comparar e relacionar palavras
Uso do alfabeto
Incentivo a leitura (individual)
Uso de pequenos textos e atendimentos pontuais.
Produção de textos coletivos.
Auto ditado
Escrita espontânea
Adequar a escrita a fala ( tava/ estava)
(3°A)

Durante todo
ano letivo

Hora da leitura
Leitura Coletiva
Leitura de texto autoral para os colegas.
Memorização e declamação de estrofes ou
poemas.
Ficha de Leitura
Atividades de consciência fonológica: rima,
sílabas, fonemas
Grafia e fonema

Durante todo o
ano letivo
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(3° B) Durante todo o
ano letivo

Momentos de leitura de texto: leitura coletiva, em
grupo e individual.
Leitura Deleite (contação de histórias em sala de
aula);
Leitura Deleite na Biblioteca;
Jogo do Lince com o texto;
Adedonha com o texto;
Materiais: cartaz com o texto alfabetizador; livros
de literatura; fichas de leitura; etiquetas com
palavras; Cadernos de Atividades. (3° C)

Ao longo do
ano letivo

*Fichas de leitura de palavras para os não
alfabetizados (Ler com os pais e ler para a
professora)
*Caixa literária em sala e envio de leituras para ler
com a família.
*Leitura para toda a turma.
Produção de frases e de textos semanalmente.
Produção de texto coletiva.
Ortografia: S final de sílaba, GU, G, R brando e
sons nasais.
Estruturação textual: parágrafo, letra maiúscula e
pontuação básica.
Crachás: exploração dos nomes dos alunos e
suas variações ortográficas.
(3°D)

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Atividade diária de acordo com o nível da
Psicogênese;

Leitura de pequeno texto e leitura gravada no
whastapp;
Sala de leitura com empréstimo de livros;

Durante todo
ano letivo

Semanalmente
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Laboratório de informática com aplicativos
voltados para escrita;
Ditado com a temática da semana;
Produção de texto e reestruturação textual;
Gênero: poema e fábula;
Jogos de tabuleiro com ênfase no alfabeto;
Jogo batalha de palavras;
Jogo da adedonha;
Contação de histórias pelos alunos (encenação
teatral);
Dever de casa: leitura de textos, produção de
textos e dificuldades ortográficas;
Reagrupamento interclasse de acordo com os
níveis da Psicogênese;
Reforço escolar no turno contrário.
(3° F)

Durante todo
ano letivo

1º semestre

Durante todo
ano letivo

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Glaucia Fatima da Rocha - professora 3° A - 0032.858-8
Daniela Canedo Dantas e Silva - professora 3° B - 0034.555-5
Josimar Coutinho Bonfim  - professor 3° C - 0228.586-X
Rejane Batista dos Santos - professora 3° D - 0034.449-4
Luciene Mateus Armondes - professora 3° E - 0216.774-3
Helio Soares Da Silva - professor 3° F - 0208.380-9
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógica - 239197-X
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3° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 3° ano

Componente curricular: Matemática

Diagnóstico

Habilidades frágeis

DH1- Identificar representações de figuras tridimensionais.

DH2- Reconhecer características do sistema de numeração
decimal.

DH4- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo
na resolução de problemas.

DH5- Identificar números naturais segundo critérios de ordem.

DH6- Corresponder números naturais a pontos da reta
numérica.

DH8- Identificar decomposições de números naturais.

DH10- Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema
Monetário Brasileiro.

DH15- Executar adição ou subtração com números naturais.

Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em

Movimento - 2º Ano

• Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.
• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10
em 10, 100 em 100), pela formulação de hipóteses sobre
grandeza numérica pela identificação de quantidades (até a
ordem de centenas) e pela compreensão de características do
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do
zero).
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Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em

Movimento - 2º Ano

• Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas,
como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário,
para planejamentos e organização de agenda.
• Construir sequências de números naturais em ordem
crescente ou decrescente a partir de um número qualquer,
utilizando uma regularidade estabelecida.
• Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e
em sequências recursivas de números naturais, objetos ou
figuras.
• Compor e decompor números naturais de até três ordens, com
suporte de material manipulável por meio de diferentes adições.
• Realizar contagens considerando o valor de cédulas e moedas
de nosso Sistema Monetário Brasileiro, por meio de atividades
lúdicas;
• Reconhecer cédulas e moedas do Sistema Monetário
Brasileiro e estabelecer a equivalência de valores entre moedas
e cédulas para resolver situações do cotidiano.
• Construir fatos básicos da adição e utilizá-los no cálculo
mental ou escrito, compreendendo e aplicando as diferentes
ideias da adição, por meio de situações problema, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais com registros pictóricos
e numéricos.
• Construir fatos básicos da subtração e utilizá-los no cálculo
mental ou escrito, compreendendo e aplicando as diferentes
ideias da subtração, por meio de situações problema, com o
uso de estratégias pessoais ou convencionais com registros
pictóricos e numéricos.

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento e
características;
• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até
três ordens pela compreensão de características do sistema de
numeração decimal (valor posicional e papel do zero);
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• Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e
símbolo; símbolo e quantidade;
• Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades até 999;
• Agrupamentos (agrupamentos de 10 – unidade para dezena);
• Agrupamentos (agrupamento de agrupamento/ dezena para
centena);
• Valor posicional dos números;
• Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999;
• Comparação entre números: noção de maior, menor e estar
entre;
• Composição e decomposição de números naturais (até 999);
• Sistema Monetário Brasileiro: reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de valores;
• Reconhecimento e utilização de cédulas e moedas em
situações problemas;
• Fatos fundamentais da adição e subtração em situações que
desenvolvam o cálculo mental;
• Construção de fatos fundamentais da adição;
• Resolução de situações-problema envolvendo os diferentes
significados da adição com estratégias pessoais e numéricas,
utilizando registros pictóricos e numéricos (juntar e
acrescentar).

Estratégias Didáticas Cronograma

Uso de materiais concretos (palitos,material
dourado.
jogos educativos( mais ou menos, jogo da
memória ).
(3°A)

Ao longo do
ano letivo

Atividades

Calendário diariamente
Desafio com situações que envolvam
calendário, número de alunos.
Gráfico e tabela do dever de casa.
Uso de material dourado.

Ao longo do
ano letivo
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(3° B)

DH1 – Passeio pela escola para reconhecer
formas geométricas espaciais em contextos
variados e relações com objetos familiares do
mundo físico (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares); Jogo do Mágico com sólidos
geométricos; Dominó Geométrico; Fichas
Didáticas sobre os jogos.
DH2 – Jogo Forma 10; Jogo Placar Zero; Jogo
das Trocas; Jogo das Fichas Escalonadas;
Fichas Didáticas sobre os jogos.
DH4- Confecção de relógio analógico; Jogo
Batalha das Horas; Exploração do relógio que
há na sala de aula; Fichas Didáticas sobre os
jogos.
DH5- Jogo Corrida até o 100; Jogo Cubra o
Sucessor; Jogo Cubra o Antecessor; Jogo Mais
1, Menos 1, Mais 10, Menos 10; Fichas
Didáticas sobre os jogos.
DH6 - Jogo Corrida até o 100; Jogo Cubra o
Sucessor; Jogo Cubra o Antecessor; Jogo Mais
1, Menos 1, Mais 10, Menos 10; Completar
sequências recursivas; Fichas Didáticas sobre
os jogos.
DH8 - Jogo das Fichas Escalonadas (desmonte
o número); Fichas Didáticas sobre os jogos.
DH10- Jogo da Memória e Jogo da Batalha com
Batalho Monetário; Jogo Forma 10 com cédulas
e moedas; Fichas Didáticas sobre os jogos.
DH15- Jogo Forma 10; Jogo Placar Zero;
Fichas Didáticas sobre os jogos.
(3° C)

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo
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Jogos matemáticos e fichas didáticas para
consolidar as aprendizagens trabalhadas nos
jogos;
Jogo duas mãos e cartão do 10 (agrupamento
de 10 em 10; contagem);
Bingo dos números;
Jogo da trilha do 100;
Cubra a diferença (subtração);
Travessia do rio (adição);
Jogo do tapetinho (contagem, agrupamento,
organização do SND);
Composição e decomposição com material
dourado e fichas escalonadas;
Batalha dos números (comparação e ordenação
de números);
Jogo dos pratinhos;
Situações-problema;
Leitura de números até 999.
(3°D)

Ao longo do
ano letivo

Utilização de calendário e relógio;
Números ordinais: material concreto, livro
didático;
Jogos de decomposição com fichas
escalonadas;

Figuras tridimensionais: sólidos geométricos;

Palitos de picolé, material dourado, objetos para
trabalhar as ideias de adição e subtração.
(3°E)

2° bimestre

Ao longo do
ano letivo

4° bimestre

Ao longo do
ano letivo

Atividades de acordo com as dificuldades do
alunos;

Ao longo do
ano letivo

45



Relacionar números as suas respectivas
quantidades;
Identificar o antes e o depois;
Sequência numérica;
Registrar com números a quantidade;
Adição e subtração sem agrupamento;
Situações-problema;
Gráfico de barras e colunas (leitura);
Composição e decomposição até 999;
Figuras planas e espaciais;
Jogos de tabuleiro;
Fichas escalonadas;
Bingo de números;
Reagrupamento intraclasse;
reforço escolar no turno contrário.
(3°F)

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Glaucia Fatima da Rocha - professora 3° A - 0032.858-8
Daniela Canedo Dantas e Silva - professora 3° B - 0034.555-5
Josimar Coutinho Bonfim  - professor 3° C - 0228.586-X
Rejane Batista dos Santos - professora 3° D - 0034.449-4
Luciene Mateus Armondes - professora 3° E - 0216.774-3
Helio Soares Da Silva - professor 3° F - 0208.380-9
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógica - 239197-X
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4° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 4° ano

Componente curricular: Língua Portuguesa

Diagnóstico

Habilidades frágeis

DH1- Identificar marcas linguísticas que evidenciam o
interlocutor de um texto.

DH4 Inferir informações em textos.

DH5- Reconhecer o assunto de um texto.

DH8- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do
ponto de exclamação

DH9- Reconhecer a finalidade de um texto.

Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em

Movimento - 3º Ano

• Corresponder características da conversação espontânea
presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e a posição do
interlocutor.
• Compreender a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente e nas
mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que
foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.
• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito, de acordo com o conteúdo de
uso/circulação.
• Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos
prévios construindo significados.
• Identificar as características composicionais de gêneros
textuais, relacionando-as ao assunto e ao contexto de uso.
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Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em

Movimento - 3º Ano

• Corresponder às linguagens verbal e não verbal presentes em
diversos gêneros textuais para construção de sentido e
compreensão do tema/assunto.
• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.
• Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes gêneros
considerando um ou mais aspectos de cada vez: coerência,
coesão, pontuação, translineação, concordância nominal e
verbal, adjetivação, pronomes pessoais.
• Compreender e desenvolver o assunto principal de textos
lidos, com autonomia ou por outros leitores.
• Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a
compreensão de textos lidos.
• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito, de acordo com o conteúdo de
uso/circulação.
• Identificar as características composicionais de gêneros
textuais, relacionando-as ao assunto e ao contexto de uso.

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da voz e
expressão facial), de acordo com o objetivo do ato de
interlocução;
• Poesias de autoria: diferenciação da poesia de autoria e textos
anônimos (parlendas e outros); exploração da rima e da
musicalidade;
• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura,
enfatizando elementos da narrativa, uso do léxico literário,
comparações entre textos;
• Biografia e obra de autores contemporâneos;
• Literatura e cinema: autoria e características principais;
• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, cartazes de
conscientização, notícias, folhetos, textos digitais;
• Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes,
convites, receitas, instruções de montagem, notícias, anúncios,
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Conteúdos
Currículo em Movimento

dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo com o
contexto de uso, sua forma e finalidade;
• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa;
• Ilustração (desenhos ou colagem) de poemas, músicas,
contos de fadas, como forma de interpretação do tema
abordado;
• Anúncios publicitários e propagandas – levantamento de
hipótese sobre produtos, informações explícitas e implícitas,
finalidade e construção de senso crítico sobre o conteúdo;
• Reescrita de poemas em prosa e vice-versa;
• Reconto e reescrita de histórias a partir de outro ponto de vista
(Exemplo: Chapeuzinho Vermelho na versão do Lobo);
• Reconto e reescrita de histórias acrescentando ou mudando
personagens ou uma parte (início, final, título etc.);
• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada
em imagens e em textos (quantidade, forma, disposição gráfica,
prováveis interlocutores);
• Histórias em quadrinhos: exploração de inferências e
previsões a partir da sequência de imagens;
• Ilustração (desenhos ou colagem) de poemas, músicas,
contos de fadas, como forma de interpretação do tema
abordado.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades

- Reagrupamento intraclasse com o objetivo de
que os estudantes avancem nos níveis da
Psicogênese da Escrita. Atividades
envolvendo a sequência didático do livro
"Assembléia dos Bichos”

04/04 a 14/04

- A cada gênero textual trabalhado propor
atividades que evidenciem a função e o uso
social do gênero (cartaz,  cordel, poema, receita
etc.), bem como as características
composicionais. Divulgação de informações
pela escola, experiência com receitas

-Ao longo do
ano letivo.

- A cada 15
dias
trabalhar um
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Atividades

culinárias, criar regras de jogos, promover
sarau poético etc.

gênero
textual.

- Leitura e interpretação de quadrinhos, emojis,
cartazes. Relacionar texto verbal ilustrações e
recursos gráficos. Perceber as informações
explícitas e implícitas.

- Ao longo do
ano letivo.

-  Identificar a função e o uso dos sinais de
pontuação em texto com lacunas, piadinhas e
quadrinhos.

- Ao longo do
ano letivo.

- Reestruturações de textos com ênfase na
paragrafação e pontuação. Escolher textos de
estudantes da turma para serem reestruturados
coletivamente ou reestruturações individuais
com orientações do professor.

- Ao longo do
ano letivo.

- Momento de leitura na Biblioteca da escola e
empréstimo de livros literários para serem lidos
em casa.

Semanalmente

- Projeto Sacola Literária. Os estudantes
levam livros de literatura para casa e
realizam atividades acerca do que foi lido.

Semanalmente

- Projeto “Glossário”: semanalmente os
estudantes escolhem palavras novas, dentro
de tudo que foi trabalhado com a turma. Eles
devem pesquisar o significado no dicionário,
registrar no “Glossário”  (em um pequeno
caderno), produzir uma frase e ilustrar.

Semanalmente

- Uso da sala de informática para pesquisas e
jogos educativos

Semanalmente
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- Projeto Interventivo voltado para o processo
da alfabetização.

2 vezes por
semana

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Tatiana Brauwers - professora 4° A - 6986.103-X
Daniele Lucio de Freitas - professora 4° B - 0222.203-5
Maria de Fátima G.  S.  Marcal -professora 4° C - 6988.902-3
Josely Cardoso Pereira - professora 4° D - 6986.767-4
Gildeir Martins Moreira - professora 4° E - 0047.124-0
Fernanda Paiva M.  Valentim -Coord. Pedagógica - 0200.628-6
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógica - 239197-X

4° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 4° ano

Componente curricular: Matemática

Diagnóstico

Habilidades frágeis

DH4- Identificar representações de figuras tridimensionais.

DH7- Utilizar números naturais envolvendo diferentes
significados da multiplicação na resolução de problemas.

DH9- Reconhecer características do sistema de numeração
decimal.

DH10- Reconhecer horas em relógios digitais e/ou analógicos
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Habilidades frágeis

DH11- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes
significados da adição ou da subtração, na resolução de
problemas

DH15- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes
significados da multiplicação ou da divisão, na resolução de
problemas.

DH17- Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema
Monetário Brasileiro.

Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em Movimento -

3º Ano

• Descrever características de algumas figuras geométricas
espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones),
relacionando-as com suas planificações;
• Construir e utilizar fatos básicos da adição, da subtração e da
multiplicação para o cálculo mental ou escrito.
• Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de
unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros
numéricos e o sistema de escrita.
• Compreender a identificação de quantidade de algarismos e
da posição por eles ocupadas.
• Ler, escrever e comparar quantidades até 9999,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e sistema
de escrita.
• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10
em 10, 100 em 100, 1000 em 1000); hipóteses sobre a
grandeza numérica pela identificação da quantidade de
algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica
(até no mínimo 9999).
• Estabelecer as principais relações entre as unidades de tempo
mais significativas: hora e minuto; hora e dia; dia, semana e
mês; tempo escolar e tempo familiar (árvore genealógica).
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Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em Movimento -

3º Ano

• Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando
relógios (analógico e digital) para informar os horários de início
e término de realização de uma atividade e sua duração.
• Resolver problemas envolvendo significados da adição, juntar
e acrescentar.
• Solucionar problemas envolvendo as diferentes ideias de
subtração: retirar, comparar e completar por meio de situações
problema com registros pictóricos e numéricos.
• Compreender e aplicar as diferentes ideias da divisão na
resolução e elaboração de situações problema com um número
natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente
de zero, com os significados de repartição equitativa e de
medida, por meio de estratégias e registros pessoais.
• Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e
a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em
situações de compra, venda e troca.

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de
características e planificações;
• Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e
multiplicação;
• Resolução de situações-problema envolvendo significados da
adição: juntar e acrescentar;
• Leitura, registro, escrita numérica, comparação e ordenação
de quantidades até 9.999;
• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais
de quatro ordens;
• Composição e decomposição de números naturais • Valor
posicional dos números;
• Composição e decomposição de números naturais até quatro
ordens;
• Comparação entre números: ordenação crescente e
decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual a, menor
que;
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Conteúdos
Currículo em Movimento

• Medidas de tempo;
• Reconhecimento de instrumentos de passagem de tempo:
agenda, calendário, relógio, linha do tempo;
• Sistematização de tempo (estabelecimento das principais
relações entre as unidades de tempo mais significativas: hora e
minuto; hora e dia; dia, semana e mês) • Leitura de horas em
relógios digitais e analógicos, duração de eventos e
reconhecimento de relações entre unidades de medida de
tempo;
• Resolução de situações-problema envolvendo significados da
adição: juntar e acrescentar;
• Resolução de situações-problema envolvendo significados da
subtração: retirar, comparar e completar;
• Fracionamento da unidade para representar partilha: metade
(meio) e metade da metade (quarto) em situações do cotidiano
e décimos de quantidades contínuas e discretas;
• Significados de metade, quarta parte e décima parte;
• Troca entre valores, cédulas e moedas • Comparação de
valores monetários;
• Sistema Monetário Brasileiro: estabelecimento de
equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes
cédulas e moedas;
• Formulação, interpretação e resolução de situações problema
envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades
- Jogos matemáticos para desenvolver a

compreensão do Sistema de Numeração
Decimal: “Forma 10”; “Perde tudo”; “Fichas
Escalonadas”.

- Ao longo de
todo o ano
letivo.

- Sequência didática “Os Problemas da Família
Gorgonzola”, com o objetivo de desenvolver
as habilidades de leitura, resolução,
interpretação e produção de situações
problema.

04/04 a 13/05
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- Conhecer e confeccionar diferentes
instrumentos de medidas de tempo (relógio,
relógio solar, ampulheta). Sistematizar as
medidas padronizadas de tempo (hora, minuto,
segundo), com jogos e atividades lúdicas.

- 2º bimestre

- Sequência didática envolvendo observação
dos espaços da escola identificando formas
geométricas planas e espaciais; atividades
com caixa sensorial (com descrição das
características das formas geométricas planas
e espaciais); Jogo perfil com figuras planas;
Carimbar embalagens; Jogo dos Polígonos;
Construção de maquetes; identificar e nomear
figuras geométricas em telas de pintores
reconhecidos; releitura das telas
apresentadas.

- Utilizar embalagens e sólidos geométricos
para identificar as características das figuras
geométricas espaciais e suas planificações.

- 2º bimestre

- Jogo do repartir (multiplicação e divisão)

- Joga da carta escondida (multiplicação)

- 2º e 3º
bimestres

- Jogos na sala de informática para desenvolver
raciocínio lógico e estratégias de cálculo.

- Atendimento
semanal

Avaliação
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Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Tatiana Brauwers - professora 4° A - 6986.103-X
Daniele Lucio de Freitas - professora 4° B - 0222.203-5
Maria de Fátima G.  S.  Marcal -professora 4° C - 6988.902-3
Josely Cardoso Pereira - professora 4° D - 6986.767-4
Gildeir Martins Moreira - professora 4° E - 0047.124-0
Fernanda Paiva M.  Valentim -Coord. Pedagógica - 0200.628-6
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógico - 239197-X

5° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 5° ano

Componente curricular: Língua Portuguesa

Diagnóstico

Habilidades frágeis
DH2- Identificar opiniões em textos (informativos, jornalísticos,
publicitários).

DH6- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do
ponto de exclamação.

• Estruturar e produzir textos jornalísticos e publicitários,
oralmente ou em meio digital, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
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Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em Movimento -

4º Ano

• Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato
de escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos),
considerando a diversidade de gêneros que circulam em
sociedade.
• Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a
estrutura e a apresentação de cada gênero (o que compõe uma
fábula, um poema, uma notícia, uma regra de jogo etc.).
• Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando
um ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos
(quando for o caso), sequência lógica de ideias, coerência e
coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.

Conteúdos
Currículo em Movimento

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Planejamento e produção de textos orais: telejornal, notícias,
textos de campanhas publicitárias;
• Fábula: produção de reconto e autoria de fábulas após
comparação entre fábulas tradicionais e contemporâneas,
considerando os aspectos que compõem esse gênero;
• Textos de divulgação científica: resumo a partir de esquemas;
• Poesia/Poema: produção a partir de um texto em prosa, de um
tema/assunto significativo, por meio de paródia ou autoria;
• Reescrita de poema em forma de prosa e vice-versa;
• Notícia: escrita de texto de autoria a partir de pesquisa de
dados e organização de informações;
• Criação de manchetes para notícias;
• Resumo de livro;
• Sinopse (de livros ou filmes): produção após assistir um filme
ou ler um livro;
• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros
e seu contexto de produção (autor, interlocutor, situação de
interação, suporte e circulação);
• Gêneros que apresentam a narrativa em sua organização
interna: fábulas tradicionais e modernas; contos de suspense;
conto popular; lendas, mitos e crônica – análise de mecanismos
de coesão e coerência, reconto oral e produção escrita;
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Conteúdos
Currículo em Movimento

• Análise e percepção de elementos da narrativa, presentes em
diferentes gêneros: foco narrativo; características físicas e
psicológicas (teimoso, corajoso etc.) do personagem principal;
identificação de personagens secundários; caracterização de
lugar (onde) e o tempo (quando), enredo (desenvolvimento do
conflito, clímax e desfecho), discurso direto e indireto;
• Fábula: produção de reconto e autoria de fábulas após
comparação entre fábulas tradicionais e contemporâneas,
considerando os aspectos que compõem esse gênero;
• Transcrição de diálogos sob a forma de texto narrativo usando
pontuação;
• Textos de divulgação científica: resumo a partir de esquemas;
• Poesia/Poema: produção a partir de um texto em prosa, de um
tema/assunto significativo, por meio de paródia ou autoria;
• Reescrita de poema em forma de prosa e vice-versa;
• Notícia: escrita de texto de autoria a partir de pesquisa de
dados e organização de informações;
• Criação de manchetes para notícias;
• Resumo de livro • Sinopse (de livros ou filmes): produção após
assistir um filme ou ler um livro;
• Análise, percepção de elementos da narrativa presentes em
diferentes gêneros: foco narrativo; características físicas e
psicológicas (teimoso, corajoso etc.) do personagem principal;
identificação de personagens secundários; caracterização de
lugar (onde) e tempo (quando); enredo (desenvolvimento do
conflito, clímax e desfecho); discurso direto e indireto.

Estratégias Didáticas Cronograma

- Leitura compartilhada de notícias marcantes
da semana. Debate acerca do assunto
diferenciando o que é fato de opinião.

Todas as
segundas-feir
as.

- Leitura, interpretação e produção escrita de
textos jornalísticos e publicitários partindo de
acontecimentos no ambiente escolar.

- 3º bimestre.
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Atividades - Leitura e interpretação de textos narrativos
com identificação de sinais de pontuação e
suas respectivas funções. Reestruturação e
pontuação de fábulas, tirinhas, diário, bilhete e
piadinhas.

- Ao longo de
todo o ano
letivo.

- Atividades com escrita de textos a partir de
tirinhas. Produção de textos a partir de
elementos da narrativa com ênfase na estrutura
e uso dos sinais de pontuação, especialmente
em diálogos.
- Reestruturações coletivas e individuais de
textos, com ênfase na paragrafação e nos
sinais de pontuação.

- Produção
de texto
semanal com
uso de
rascunho,
reestruturaçã
o e reescrita.

- Projeto Interventivo de Alfabetização - Atendimento
semanal

- Momento de leitura na Biblioteca da escola e
empréstimo de livros literários para serem lidos
em casa.

Semanalmente

- Projeto Sacola Literária. Os estudantes levam
livros de literatura para casa e realizam
atividades acerca do que foi lido.

Semanalmente

- Projeto “Glossário”: semanalmente os
estudantes escolhem palavras novas, dentro
de tudo que foi trabalhado com a turma. Eles
devem pesquisar o significado no dicionário,
registrar no “Glossário”  (em um pequeno
caderno), produzir uma frase e ilustrar.

Semanalmente

- Uso da sala de informática para pesquisas e
jogos educativos

Semanalmente
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- Projeto Interventivo voltado para o processo
da alfabetização.

2 vezes por
semana

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

- Houve crescimento quanto à paragrafação, uso de letra
maiúscula, coerência textual. Será necessário estabelecer
novas estratégias para desenvolver os objetivos referentes ao
uso adequado dos sinais de pontuação.

Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Milla Rayane da Silva Melo -professora 5° A - 6990.889-3
Conceicao Pereira Salgado - professora 5° B - 6988.567-2
Soraia Alves Ferreira - professora 5° C - 6999.381-5
Kelly Miranda Garcia -professora 5° D - 6996.308-8
Regiane Silva de Moura -professora 5° E - 6990.728-5
Camila de Oliveira de Andrade -professora 5° F - 6988.335-1
Patricia da Silva M.  Batista -professora 5° G - 6986.901-4
Fernanda Eufrazio Lima Pinto - professora 5° H - 0228.777-3
Fernanda Paiva M.  Valentim -Coord. Pedagógica - 0200.628-6
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógica - 239197-X

5° Ano

Período: Ao longo do ano letivo

Público-alvo: todos os estudantes do 5° ano

Componente curricular: Matemática

Diagnóstico

DH3- Utilizar o perímetro de figura bidimensional, desenhada
sobre uma malha quadriculada, na resolução de problemas.
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Habilidades frágeis

DH8- Utilizar área de uma figura bidimensional, desenhada
sobre malha quadriculada, na resolução de problemas.

DH9- Reconhecer a representação fracionária de um número
racional, associado à ideia de parte-todo, com o apoio de figura.

DH11- Corresponder um paralelepípedo a uma de suas
planificações.

DH13- Reconhecer o horário de término de um evento ou
acontecimento dado seu intervalo de duração e horário de
início.

DH16- Identificar ângulos retos.

DH17- Relacionar décimos e centésimos de um número
racional com a representação de valores do sistema monetário
brasileiro.

DH20- Utilizar números naturais envolvendo o significado de
proporcionalidade na resolução de problemas.

Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em Movimento -

4º Ano

• Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas
e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas
mais usuais.
• Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas
em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de
metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com
formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.
• Compreender a representação do número fracionário em
situações significativas e concretas.
• Associar a representação de um número decimal a uma fração
e vice-versa.
• Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar,
nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações
entre as representações planas e espaciais.
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Objetivos  de Aprendizagem
do Currículo em Movimento -

4º Ano

• Resolver situações problema envolvendo transformações
entre as principais unidades de tempo: dia/mês; dia/semana;
mês/ano; horas/dias.
• Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas,
minutos e segundos em situações relacionadas ao seu
cotidiano, como informar os horários de início e término de
realização de uma tarefa e sua duração.
• Identificar ângulos retos e não retos em figuras poligonais com
o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria;
• Reconhecer ângulos como rotação e deslocamento (girar 45º,
90º, 180º, 360º).
• Compreender a representação do número decimal em
situações significativas e concretas, reconhecendo a função da
vírgula na escrita do número.
• Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal
podem ser estendidas para a representação decimal de um
número racional e relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.
• Resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais,
configuração retangular e proporcionalidade), utilizando
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

Conteúdos
Currículo em Movimento

• Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas,
utilização de instrumentos de medida e de unidades de medida
convencionais mais usuais (lata de óleo, punhado, entre
outros);
• Identificação e utilização dos principais instrumentos de
medidas presentes no contexto sociocultural: régua, para medir
pequenos objetos e distâncias; trena e metro, para medir
distâncias maiores; fita métrica, para medir o corpo; balanças,
explorando diferentes tipos e usos; recipientes graduados para
comparar quantidades de líquidos; termômetros, velocímetros,
relógios e cronômetros;
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Conteúdos
Currículo em Movimento

• Áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas;
• Situações-problema envolvendo números fracionários (parte/
todo e fração de quantidade) no contexto social;
• Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides):
reconhecimento, representações, planificações e
características;
• Situações-problema envolvendo transformações entre as
principais unidades de tempo: dia/mês; dia/semana; mês/ano;
horas/dias;
• Medidas de tempo: leitura e registro de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e relações entre
unidades de medida de tempo;
• Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e
softwares;
• Ângulos com rotação e trajetória (girar 90°, 180º, 360º, desviar
30º);
• Ampliação dos procedimentos operatórios de adição e
subtração dos números naturais para contextos envolvendo os
números decimais;
• Relação de equivalência entre frações;
• Relação de ordem entre frações de mesmo denominador ou
mesmo numerador;
• Problemas simples de contagem;
• Situações-problema envolvendo números fracionários (parte/
todo e fração de quantidade) no contexto social;
• Cálculo mental, cálculo aproximado, estimativa, uso de
calculadora, socialização de estratégias de conferência;
• Atividades lúdicas envolvendo os conceitos e operações
matemáticas estudados.
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Estratégias Didáticas Cronograma

- Consolidar a compreensão do Sistema de
Numeração Decimal com jogos (Forma 10;
Perde Tudo; Fichas Escalonadas).

- Ao longo de
todo o ano
letivo

- Sequência didática Os Problemas da Família
Gorgonzola.
-Elaboração de problemas a partir de
imagens, números, gráficos etc.
- Trabalho com encartes de supermercados,
lojas etc.

- 04/04 a 13/05

Atividades

- Trabalhar os sistemas de medidas
padronizadas utilizando instrumentos e
vivências dos estudantes.
- Identificar frações unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de
medida menores do que uma unidade, partido
das medidas de comprimento e tempo.

- Medidas de
tempo e
comprimente
2º bimestre.
- Medidas de
massa e
capacidades 3º
bimestre.

- Sequência didática envolvendo observação
dos espaços da escola identificando formas
geométricas planas e espaciais; atividades
com caixa sensorial (com descrição das
características das formas geométricas
planas e espaciais); Jogo perfil com figuras
planas; Carimbar embalagens; Jogo dos
Polígonos; Construção de maquetes;
identificar e nomear figuras geométricas em
telas de pintores reconhecidos; releitura das
telas apresentadas.

- Utilizar embalagens e sólidos geométricos
para identificar as características das figuras
geométricas espaciais e suas planificações.

- Associar prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar, nomear e comparar
seus             atributos, com uso de
embalagens, planificações para identificação

- 2º e 3º
bimestre
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das figuras planas. Uso da malha
quadriculada para identificação de área e
perímetro.

- Jogo do repartir (multiplicação e divisão)

- Joga da carta escondida (multiplicação)

- 2º e 3º
bimestres

- Representações de números fracionários.
Associar a representação de um número
decimal      a uma fração Partindo de uma
sequência didática.

-Sistematizaçã
o da
representação
dos números
fracionários e a
associação
aos números
decimais, 3º e
4º bimestres.

- Trabalho com dinheirinho e situações
problema para relacionar as regras do sistema
de numeração à representação decimal de um
número racional e relacionar décimos e
centésimos com a representação do  sistema
monetário brasileiro. Jogos no tapetinho (QVL)
com cédulas de 100 e 10 e moedinhas de 1
real. Simulação de mercadinho, uso de
encartes de loja e supermercados para
elaboração e resolução de problemas.

- 3º bimestre

- Reconhecer ângulos retos e não retos em
figuras poligonais com o uso de dobraduras,
esquadros.

- 4º bimestre
.

- Projeto interventivo de Matemática - Atendimento
2 vezes por
semana

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

- Houve avanços na leitura de números. Embora os estudantes
tenham avançado na interpretação e resolução de problemas
serão necessárias novas estratégias para alcançar os objetivos
previstos no Currículo em Movimento
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Responsável pelo preenchimento

Nome/ Função/Matrícula Milla Rayane da Silva Melo -professora 5° A - 6990.889-3
Conceicao Pereira Salgado - professora 5° B - 6988.567-2
Soraia Alves Ferreira - professora 5° C - 6999.381-5
Kelly Miranda Garcia -professora 5° D - 6996.308-8
Regiane Silva de Moura -professora 5° E - 6990.728-5
Camila de Oliveira de Andrade -professora 5° F - 6988.335-1
Patricia da Silva M.  Batista -professora 5° G - 6986.901-4
Fernanda Eufrazio Lima Pinto - professora 5° H - 0228.777-3
Fernanda Paiva M.  Valentim -Coord. Pedagógica - 0200.628-6
Michele D. da C. de Oliveira - Sup. Pedagógica - 239197-X

Sabendo que a avaliação diagnóstica nos serve de norteador e que muitos dos nossos
estudantes não tiveram acesso ao ensino remoto e mesmo aqueles que tiveram acesso
deixaram de vivenciar experiências e aprendizados que somente o ensino presencial com
toda sua complexidade de relações pode proporcionar, buscamos estratégias para colher e
analisar os dados dessa avaliação. Uma delas foi a aplicação e disponibilização de um
questionário compartilhado (Google Forms) com professores regentes e equipe pedagógica
com o intuito de orientar o planejamento e as consequentes intervenções. Os regentes
preencheram o questionário (após as três semanas iniciais de aula) tendo por base as
informações das avaliações diagnósticas de cada um de seus estudantes. Os dados gerados
servem para subsidiar o planejamento das estratégias para o avanço nas aprendizagens.
O quadro abaixo apresenta os dados dos questionários do 1° ano. Apesar de todos os
professores regentes (do 1° ao 5°) terem respondido o instrumento, optou-se por citar apenas
o do 1° ano aqui, pois os demais anos tiveram os dados da Avaliação Diagnóstica aplicada
pela SEEDF divulgados acima.
Após os dados, citamos as estratégias/atividades desenvolvidas a partir das avaliações.
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1° Ano - Língua Portuguesa

Diagnóstico

Item Avaliado Respostas

Nível da Psicogênese - Pré-Silábicos: 71
- Silábicos: 8
- Alfabéticos: 6
- Alfabetizados (1,2,3,4): 0

Reconhecimento das letras do Alfabeto - Reconhecem: 22
- Reconhecem parcialmente: 38
- Não reconhecem: 23

Reconhecimento das letras do seu prenome - Reconhecem: 65
- Não reconhecem: 17

Interpretação de orientações orais - Entende: 26
- Entende parcialmente: 53
- Não entende: 7
- Não foi possível avaliar: 11

Legibilidade da letra - Legível: 51
- Parcialmente legível: 28
- Ilegível: 17
- Não foi possível avaliar: 01

Estratégias Didáticas

Atividades Cronograma

Bingo - letras, palavras (consciência fonológica).
Sequências didáticas - textos; leitura, interpretação; versos,
rimas; glossário de palavras; cruzadinhas; identificação de
letra/som; quantidade de letras e sílabas;  formação de frases;
separação silábica;.
Música; alfabeto móvel; jogos didáticos; livro didático; livros
literários.
Textos fatiados; listas de palavras.
Crachás; nome e sobrenome.
Sequência alfabética - cópia e registro no caderno.
Jogos, atividades, brincadeiras, sequência didática que
desenvolve a leitura. Atendimento em pequenos grupos.

Todo o ano letivo
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Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/função/matrícula Andrea Faria de Oliveira Barbosa -professora 1° A - 6990.191-0
Glaucia Cleia G. de Araújo -professora 1° B - 6990.500-2
Leila Guedes da Fonseca -professora 1° C - 0039.976-0
Joyce Sousa Queiroz Santos -professora 1° D - 0223.708-3
Michele D. da C. de Oliveira -sup. pedagógica - 239197-X

1° Ano - Língua Matemática

Item Avaliado Respostas

Reconhecimento da sequência oral de
números

- Até 10: 50
- Até 20: 18
- Até 50: 03
- Mais que 50: 03
- Não reconhece: 11

Diferencia números de letras - Sim: 59
- Não: 06
- Não foi possível avaliar: 29

Percebe as ideias da adição - Ideia de juntar: 30
- Ideia de acrescentar: 00
- Não foi possível avaliar: 65

Percebe a noção de tempo (ontem, hoje,
amanhã)

- Sim: 12
- Parcialmente: 36
- Não: 03
- Não foi possível avaliar: 46
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Estratégias Didáticas - Atividades

Atividades Cronograma

Calendário
Quanto somos
Correspondência biunívoca (número/ quantidade)
Resolução de situações-problemas por meio de registros pictóricos
(idéia da adição e subtração)
Jogos variados (palitos, tampas, dados)
Agrupamento; valor posicional; tapetinho (Sistema de Numeração
Decimal)
Ordenação (ordem crescente e decrescente)
Comparação de número maior e menor
Construção de gráfico e tabela
Medida de tempo (hora, minuto, segundo);
Jogos, livros, atividades escritas, brincadeiras, contagem diária dos
algarismos,  desafios;
Leitura diária dos números até 100 contagem utilizando material
concreto, propondo situações problemas simples do cotidiano para
resolverem e outras atividades realizadas com a turma toda, em
grupos ou individualmente. Atividades para casa e apoio da família.

Todo o ano letivo

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhamentos

Responsável pelo preenchimento

Nome/função/matrícula Andrea Faria de Oliveira Barbosa -professora 1° A - 6990191-0
Glaucia Cleia G. de Araújo -professora 1° B - 6990.500-2
Leila Guedes da Fonseca -professora 1° C - 0039.976-0
Joyce Sousa Queiroz Santos -professora 1° D - 0223.708-3
Michele D. da C. de Oliveira -sup. pedagógica - 239197-X
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ANEXOS

PLANOS E PROJETOS
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – GESTÃO ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA/
PARTICIPATIVA/ DE PESSOAS

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma

Ressignificar os
tempos e espaços
escolares como
forma de ampliar as
possibilidades para
as aprendizagens,
admitindo a escola
como o lugar onde as
subjetividades se
encontram e lugar de
construção de
conhecimento,
possibilitando ao
educando tornar-se
um sujeito social
pleno.

Proporcionar a 100%
dos alunos a
oportunidade de
usufruir de espaços
educativos dentro da
escola, e estender
esses espaços
aproveitando aqueles
existentes na
comunidade e no
entorno.

Adquirir mais
computadores e
mesas para o
Laboratório de
Informática, fazendo
com que a utilização
dos computadores,
durante as atividades
pedagógicas seja
individual.

Em reuniões com as
Instâncias
Colegiadas;

Nas coordenações
coletivas e reuniões
pedagógicas.

Equipe
Pedagógica e
Equipe Gestora.

Durante todo o ano
letivo de 2022.

Ampliar o acervo da
Biblioteca (adquirir
títulos, indicados
pelos professores, na
Feira do Livro de
Brasília - FeliB).

Membro da Gestão e
responsável pela
Biblioteca.

Logo após visita a
FeliB.

Informatizar o acervo
da Biblioteca
(catalogar o acervo
em arquivo digital
compartilhado no
Google Drive).

Responsável pela
Biblioteca.

Durante todo o ano
letivo de 2022.

Promover ações Direção Durante todo o ano
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Em reuniões com as
Instâncias
Colegiadas;

Nas coordenações
coletivas e reuniões
pedagógicas.

Nas avaliações
institucionais

sociais por meio de
parcerias com outros
setores da sociedade.

letivo de 2022.

Reformar o parquinho
proporcionando maior
segurança e
divertimento
às crianças.

Equipe Gestora Segundo semestre de
2022 (aguardando
liberação de verba
parlamentar já
destinada para
reforma).

Adquirir material
necessário para o
desenvolvimento do
projeto Educação
com Movimento.

Equipe gestora Durante todo o ano
letivo de 2022.

Sensibilizar a
comunidade escolar
para a convivência
respeitosa referente à
diversidade, de
pessoas e de
opiniões, por meio de
ações integradoras
que favoreçam uma
convivência não
excludente.

Realizar Encontros
com a
Família a fim de
propagar
o trabalho
desenvolvido
na escola, não tendo
o
caráter apenas de
tomar
ciência do rendimento
escolar no período.

Incluir a comunidade
escolar na agenda
para o
acompanhamento do
trabalho da instituição
e convidá-la a
participar das
reuniões bimestrais,
bem como da 1ª
reunião pedagógica
no início do ano letivo
e no início do 2º
semestre e nos
momentos que se
fizerem necessários.

Equipe Gestora Durante todo o ano
letivo de 2022.
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Proporcionar um
ambiente que
favoreça a
convivência pacífica,
instigando nos
estudantes o respeito
mútuo em todos os
espaços da escola
materializando o que
preconiza o Caderno
Orientador
Convivência Escolar
e Cultura de Paz da
SEEDF.

Revitalizar o projeto
Recreio Divertido
adquirindo novos
brinquedos.

Nas coordenações
coletivas e reuniões
pedagógicas.

Equipe Gestora No 2º semestre com
parte da verba
arrecadada na Festa
junina

Garantir
oportunidades
para que todos os
educandos
consolidem as
aprendizagens
previstas para cada
etapa na idade certa,
a partir do direito ao
acesso, permanência
e aproveitamento
escolar.

Atender 100% dos
alunos
com dificuldades de
aprendizagem em
ações
interventivas.
Reduzir o total de
distorção idade/série
em
60%.

Diagnosticar os
alunos que
apresentem
dificuldades de
aprendizagem,
apesar de estarem na
etapa adequada para
a idade, propor
reagrupamento
interclasse (em cada
bimestre), intraclasse
e intervenções
pontuais, quando a
demanda assim
solicitar, e reforço
escolar quando se
apresentar a

Nas coordenações
coletivas e reuniões
pedagógicas.

Equipe Pedagógica Durante todo o ano
letivo
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necessidade.

Disponibilizar espaço
adequado para a
oferta do reforço
escolar no
contraturno.

Nas coordenações
coletivas e reuniões
pedagógicas.

Equipe Gestora Durante todo o ano
letivo

Proporcionar a todos
os estudante com
necessidades
educacionais
especiais
atendimento na Sala
de Recursos ou no
SEAA, de acordo
com a especificidade
de cada um.

Acompanhar o
desenvolvimento das
aprendizagens e
proporcionar
atendimento
adequado nos
serviços disponíveis.

Nas coordenações
coletivas e reuniões
pedagógicas.

Equipe gestora,
equipe pedagógica.

Durante todo o ano
letivo

Oportunizar
atendimento
especializado em
Sala
de Recurso e no
SEAA
aos alunos com
necessidades
especiais
de aprendizagem,
bem
como garantir-lhes o
direito à adequação
curricular.

Nas coordenações
coletivas e reuniões
pedagógicas.

Equipes de apoio
e Sala de
Recursos

Durante todo o ano
letivo
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

AÇÕES /ESTRATÉGIAS PARCERIAS
ENVOLVIDAS NA
AÇÃO

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

Proporcionar ao
professor um
espaço para
planejamento,
buscando
estratégias para
inovar a prática
pedagógica.

Realização das
coordenações setorizadas
de forma integrada entre
os professores
regentes/coordenadores e
apoio pedagógico.

Professores,
coordenadores,
Equipe Pedagógica,
Coordenadores
intermediários da
Unieb/Cret; OE;
EEAA, Equipe
Gestora.

Toda equipe
pedagógica:
professores
regentes, dos
Projetos
Interventivos
(Português e
Matemática);
Projeto Educação
com Movimento,
readaptados, OE,
EEAA, Sala de
Recursos, Equipe
Gestora.

Ao longo do ano
letivo.

Os momentos
avaliativos serão
realizados nas
coordenações,
avaliações
institucionais e
Conselho de Classe.
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Estimular o trabalho
em equipe,
favorecendo a troca
de experiências.

Realização de oficinas
pedagógicas promovendo
a troca de experiências.

Promover
momentos de
estudos
relacionados à
formação de todos
envolvidos.

Estudos relacionados
ao processo de ensino
aprendizagem e os
desafios que interferem
nos avanços.

Promover
momentos para
reflexão acerca da
avaliação
formativa.

Realização de
palestras e oficinas a
partir de temas
sugeridos pelo grupo
de professores de
acordo com as
necessidades
apresentadas

Participar do
Conselho de
Classe, de forma
que seja um
instrumento de
análise voltada à

Discussão e
planejamento dos
conselhos de classe,
para que sejam mais
pontuais e efetivos.
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prática
pedagógica.

Realização dos
Conselhos de Classes
bimestrais.

Acompanhar os
índices dos
indicadores
externos.

Análise dos resultados
das avaliações internas e
externas, buscando
estratégias para vencer as
dificuldades
apresentadas.

Aplicar e
acompanhar a
Avaliação
Diagnóstica-
DF.

Aplicação das
Avaliações diagnósticas
e posteriormente
analisar os resultados
com o intuito de
planejar coletivamente
estratégias que
busquem sanar a
dificuldades
apresentadas pelos
alunos
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Estimular,
orientar e
acompanhar o
trabalho
docente na
implementaçã
o do Currículo
da Educação
Básica e das
Orientações
pedagógicas
da SEEDF

Orientação dos
planejamentos, nas
coordenações
setorizadas, para que
estejam sempre de
acordo com o Currículo da
Educação Básica e das
Orientações pedagógicas
da SEEDF

Propiciar o
planejamento
de estratégias
que visem
recompor as
aprendizagens
dos
estudantes.

Organização dos
materiais e do espaço
físico para a realização
das estratégias
pedagógicas para
recomposição das
aprendizagens,
reagrupamentos, reforço
escolar ou interventivos.
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – 2022
Pedagoga – Orientadora Educacional: Débora Miques Oliveira Matrícula: 300639-5 Turno: Diurno

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe
pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. Tendo em vista o
que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador
Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica da unidade escolar, visando à
aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir
no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional
para o presente ano letivo de 2022:

Metas

• Estruturação do espaço da Orientação Educacional;
• Planejamento coletivo;
• Acompanhamento da frequência escolar do estudante;
• Intervenção e acompanhamento;
• Ações educativas ao estudante e ao grupo de estudantes;
• Integração família-escola;
• Atenção pedagógica individualizada com escuta sensível ao professor e estudante;
• Rede de proteção social e rede interna;
• Adaptação ao ambiente escolar;
• Conhecimento do corpo, em seus aspectos

psicomotor, sensorial, afetivo e emocional;
• Transição para a próxima etapa de ensino;
• Assessoria pedagógica ao corpo docente;
• Prevenção à violência e ao abuso sexual;
• Educação Inclusiva na perspectiva da Educação Especial,da diversidade e dos direitos humanos.
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TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
EIXO DE

AÇÃOEducação
em
Cidadania
DH

Educação
em
Diversidade

Educação
em
Sustentabilidade

ACOLHIMENTO

X X
Auxiliar a Gestão Escolar na
elaboração de um Levantamento
Diagnóstico para o Planejamento
das Atividades Pedagógicas
Presenciais, através de um
questionário para a Comunidade
Escolar e em seguida mapear o
mesmo.

Ações
Institucionai
s

Durante os
meses de
março e abril

x x x Enviar materiais
pedagógicos
(leituras/textos, bilhetes e
vídeos) para as famílias e
estudantes.

Ações junto
às Famílias

Durante todo
o ano letivo

x x Realizar atendimentos individuais
presenciais, através de ligações
telefônicas, mensagens,
whatsapps, e-mails e cartas
registradas dando ênfase ao
acompanhamento da frequência
escolar (busca ativa) dos (as)
estudantes.

Ações junto
às Famílias

Durante todo
o ano letivo
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x x Produzir vídeos de acolhimento e
motivação para as famílias e
para toda a equipe escolar.

Ações
Institucionais

Durante todo
o ano letivo

ACOLHIMENT
O

X X X Criar momentos de troca com
toda a equipe de professores
através de roda de conversa.

Ações
Institucionai
s

Durante todo
o ano letivo

x x Acompanharo desenvolvimento
e a realização

das atividades feitas pelos
estudantes.

Ações junto
aos
Estudantes

Durante todo
o ano letivo

x x Preencher as fichas individuais
de atendimento para

cada estudante, com as

Ações
institucionais

Durante todo
o
ano letivo

ACOLHIMENTO

especificidades e os
encaminhamentos
registrando todos os ocorridos.

x x x Auxiliar a equipe de professores
na
confecção de materiais
pedagógicos para as aulas e os
encontros,quando necessário.

Ações junto
aos
Professores

Durante todo
o ano letivo

x x X Organizar palestras, encontros,
roda de conversa com os

Ações
Institucionai

Semestralmente
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Conselhos Tutelares, para a
escola e as famílias.

ACOLHIMENTO

X X Participar do Conselho de Classe
colaborando com os professores,
por meio dos encontros e
ligações para às famílias, nos
encaminhamentos e
acompanhamentos dos (as)
estudantes que necessitam de
apoio para o momento.

Ações
Institucionai
s

Bimestralmente

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

X X X Participar juntamente com os
docentes do planejamento
semanal sugerindo atividades
sobre o tema e construindo
atividades sobre o tema da
escola com criação de histórias,
reconto ou contação.

Ações junto
aos
Professores

Durante todo
o ano letivo

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

X X X Participar das aulas com os
professores para observar e
interagir com os estudantes.

Ações
junto
aos

Estudantes

Durante
todo o
ano letivo

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

X X Auxiliar os docentes nas
questões
comportamentais dos estudantes
sugerindo

Ações junto
aos

Professor
es

Durante
todo o

ano letivo
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leituras, vídeos, brincadeiras
(suporte pedagógico) para os
encontros diários.

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

X X X Criar estratégias para
trabalhar com os estudantes
sobre as emoções com o
Projeto “Cultivando as Emoções”.

Ações
junto
aos

Estudantes

Durante
todo o
ano letivo

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

X X X Planejar e desenvolver o Projeto
“Cultivando as Emoções” junto
aos estudantes nas aulas e ou
nos encontros
em pequenos grupos.

Ações
junto aos
Estudant

es

Durante
todo o
ano letivo

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

X X Orientar e assessorar as famílias
em todos
os aspectos socioemocionais
no que estejam buscando para
os (as) estudantes.

Ações junto
às Famílias

Durante
todo o

ano letivo

AUTONOMIA

X X Observar, acompanhar, orientar
e

assessorar no movimento dos
(as) estudantes na busca da
autonomia durante o ensino.

Ações junto
aos

Estudant
es

Primeiro
Semestre

AUTONOMIA
X X X Orientar as famílias e os

estudantes, através de textos e
vídeos sobre como se

Ações
junto às
Famílias

Primeiro
Semestre
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portar no ambiente escolar.

AUTONOMIA

X X X Trabalhar com as famílias a rotina
diária dos (as) estudantes por
meio de textos informativos,
mensagens, formulários, ligações
telefônicas e outros.

Ações
junto às
Famílias

Primeiro
Semestre

AUTONOMIA

X X Orientar as famílias, com textos,
reuniões e vídeos, sobre a
necessidade e importância dos
(as) estudantes realizarem suas
atividades sozinhos (as).

Ações
junto às
Famílias

Primeiro
Semestre

AUTONOMIA

X X Orientar, informar e conscientizar
as famílias
no que diz respeito ao local de
estudo do estudante, com textos
informativos, folders
e outros.

Ações junto
às Famílias

Primeiro
Semestre

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

Através da observação e devolutiva dos (as) professores (as), dos formulários, quantitativo dos estudantes que vem para a escola, retorno
dos professores, planilha de acompanhamento, observação em sala de aula, avaliação oral feita pelos (as) estudantes e famílias e
autoavaliação.
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PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS

Nome do Profissional da Sala de Recursos: Lucieni Souza rios

Objetivo Geral

Promover a concretização do processo de inclusão junto a comunidade escolar e proporcionar aos estudantes possibilidades de
desenvolvimento nos aspectos: sócio afetivo, psicomotor e cognitivo bem como, oferecer condições de ampliar suas capacidades de
aprendizagem, levando em consideração seus interesses e suas potencialidades, independentemente da natureza de sua deficiência física,
mental, intelectual ou sensorial.

Justificativa

A Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, fundamenta se em princípio de equidade, de direito à dignidade humana, na
educabilidade de todos os seres humanos, independente de comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas
especificidades, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de se expressar, e no direito de ser diferente
sem qualquer distinção como garante a Constituição Federal de 1988, que legitima a oferta de Atendimento Educacional Especializado a
Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais.
Desse modo, a escola inclusiva não basta garantir a presença física dos estudantes com necessidades educativas especiais. É de fundamental
importância que se construa um ambiente propício em que se estime o respeito e acolhimento às diferenças, oportunize a todos os estudantes a
convivência mútua, a interação em grupo que se beneficie a troca de experiências e conhecimentos de forma cooperativa e solidária ao mesmo
tempo em que se estimule a autoconfiança e autonomia.
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AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS
E/OU

INTERLOCUTORES

1. Acolher professores 1.1 Conversa com
os todos os
professores
dos ENEEs, na
semana
pedagógica
sobre os
estudantes que
irão receber

1.1.Atendimento
individualizado
aos professores

1.1.Conforme
relato dos
professores

1.1.Semana
pedagógica

AEE

2. Informar, orientar e
sensibilizar a
comunidade escolar
sobre as diversas
deficiências e as
principais
dificuldades
apresentadas pelos
estudantes
fornecendo

2.1.Roda de
conversa
semestral com
os pais;

2.2. Coletiva
bimestral com
os professores;

2.3.Roda de
conversa

2.1. Momento de
conversa com os
pais;
2.2.Momentos de
estudo junto aos
professores

2.1.Através de
relato oral dos
participantes ao
final dos
encontros.
2.2.Por meio de
fichas

2.1. 1º bimestre Professor sala de
recursos
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embasamento
teórico e
orientações quanto
ao trato e o respeito
com as crianças

anual com os
auxiliares de
educação

2.4.Realização
semestral de
atividades com os
estudantes

2.3.Palestra com o
profissional da Sala
de Recurso
2.1.Conversa

dirigida a
apresentações
de vídeos,
histórias,
músicas e
dramatizações.

3.Planejar e realizar
atendimento aos
ENEEs;

3.1.Atendimento
semanal, individual
ou em pequenos
grupos de forma
proativa e dinâmica
aos estudantes.

3.1.Realização de
intervenções que
promovam:
Socialização,
Autonomia,
Autoconfiança,
Oralidade
3.2.Realização de
atividades:
artísticas,
psicomotoras,
sensoriais e
cognitivas

3.1.Por meio da
realização das
atividades
propostas e
desempenho dos
estudantes

3.1. Dois ou
quatro
atendimentos
semanais com
duração de
cinquenta
minutos, durante
o ano letivo.

Professores AEE e
estudantes
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4.Acolher e orientar os
Educadores Sociais;

4.1.Orientação
semestral aos
seis ESV,
quanto ao
processo da
inclusão na
escola e suas
funções.

4.1.Roda de
conversa

4.1. Em conversa
com Equipe
Gestoras e
professores
regentes

4.1.Semestral Equipe Gestora
Professores AEE

5. Proporcionar aos
professores estudos
sobre Adequação
Curricular e orientar
quanto ao
preenchimento da
ficha.

5.1.Orientação
anual ao maior
número possível de
professores quanto
à importância e a
aplicação da
Adequação
curricular
5.2.Auxílio aos
professores quanto
ao preenchimento
da ficha de
adequação
curricular bimestral

5.1.Oficina sobre
adequação
curricular
5.2.Atendimento
individualizado aos
professores para o
preenchimento da
ficha

5.1. Por meio de
relato escrito ao
final do encontro
5.2. Através de
relatos e de
análise da
aplicabilidade da
Adequação
curricular

5.1. Anual
5.2. Bimestral

AEE e professores
regentes

6.Participar das
coordenações
coletivas na Instituição
de Ensino

6.1.Atualização
semanal sobre a
estrutura e o
funcionamento da

6.1.Assiduidade nas
reuniões
pedagógicas com
professores e
direção .

6.1. Aplicação de
um instrumento
de avaliação ao
final de cada
encontro.

6.1. As quartas
feiras

EE
Equipe Gestora
Professores regentes
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Instituição de
Ensino e da rede
6.2. Utilização das

informações no
trabalho diário

7. Participar das
coordenações
intermediárias junto à
equipe da UNIEB;

7.1. Promoção da
ligação entre
UNIEB Instituição
de Ensino sendo
transmissor de
maior quantidade
possível de
informações
semanal
7.2. Utilização das
informações no
trabalho diário

7.1. Participação
nas reuniões
organizadas pela
coordenação
intermediária e dos
ciclos de palestras
promovidos pela
UNIEB.

7.1. Aplicação de
um instrumento
de avaliação ao
final de cada
encontro.

7.1. Às sextas
feiras ou
conforme
convocação.

EE
Equipe UNIEB

8.Colaborar
ativamente dos
conselhos de classe

8.1. Participação
bimestral nos
conselhos de
classe
8.2. Sugestão de
intervenções
pontuais de acordo
com a
especificidade e
necessidade do
estudante

EE
Equipe Gestora
Professores
regentes
EEAA
SOE

8.1. Em conversa
com Equipe
Gestoras e
professores
regentes

1. Análise de
material
produzido pelo
estudante no
decorrer do
bimestre

Equipe Gestora,
Equipe de Apoio à
Aprendizagem e
professores regentes
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9.Solicitar e participar
de Estudos de Casos;

9.1. Analisar
evidências,
desenvolver
argumentos
lógicos, avaliar e
propor soluções.

EE
Equipe Gestora
Equipe UNIEB
Professores
regentes
EEAA

SOE
Pais

9.1. Período a
ser determinado
pela SEE.

1.Conforme
resultados
obtidos

Equipe Gestora,
Equipe de Apoio à
Aprendizagem,
professores regentes
e famílias

10. Participar da
formulação Estratégia
de Matrícula;

10.1. Levantamento
de dados e
distribuição dos
estudantes em
classes.
10.2. Reunião junto
a CREC

EE
Equipe Gestora
Equipe UNIEB
Professores
regentes, EEAA ,
SOE

10.1.Setembro/
outubro

10.1. Mediante
aprovação da
CREC

Equipe Gestora,
Equipe de Apoio à
Aprendizagem e
Secretaria escolar

11. Participação no
projeto transição

11.1. Orientar
estudantes a
respeito da
mudança de etapa
que vivenciarão.
11.2.Propiciar
momentos de
interação entre
estudantes de
etapas distintas.

EE
Equipe Gestora
Professores
regentes
EEAA

SOE

11.1. Durante o
ano letivo

11.1. Observar os
resultados das
ações das
atividades
articuladas.

Orientador
Educacional
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Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA)

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) é composto pela Equipe

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e pela Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA).

A EC02VP conta com uma EEAA, composta por uma psicóloga e uma pedagoga desde

fevereiro de 2011, em uma sala ampla e preparada para o atendimento às demandas

educacionais do serviço. O SAA responsável pelo atendimento da EC02VP situa-se na EC08.

O serviço da EEAA atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a

conscientização de funções, papeis e responsabilidades dos atores da escola, se distanciando de

uma concepção rotulatória centrada no aluno que desconsidera os diversos aspectos do contexto

escolar que podem interferir no processo de ensino e aprendizagem. A atuação da EEAA se

baliza em uma perspectiva de atuação institucional e preventiva, orientada para a análise do

contexto educacional e para o conhecimento da ação pedagógica, por meio de contato com os

professores, com o ambiente da sala de aula, com o processo de ensino e de aprendizagem e

com suas respectivas estratégias metodológicas e avaliativas (OP/SEEDF, p.66-67, 2010).

A atuação da EEAA tem um caráter interventivo ancorado na perspectiva de avaliação

mediada em três dimensões de trabalho: o mapeamento institucional da Unidade de Ensino, a

assessoria ao trabalho coletivo dos professores e o acompanhamento do processo de ensino e

de aprendizagem.

O Mapeamento Institucional fita a análise institucional, mantendo o foco em suas várias

dimensões – pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outras, considerando que estas

são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no âmbito do espaço escolar. O MI contribui para

que o psicólogo e o pedagogo atuem de forma intencional, sistematizada e adequada,

proporcionando uma visão aprofundada e clara da instituição de ensino.

Concomitantemente ao MI, o assessoramento da EEAA à comunidade escolar dá pela

inserção no cotidiano da instituição escolar e pela participação do psicólogo e do pedagogo nas

coordenações pedagógicas, conselhos de classe, reuniões extraordinárias, projetos, festas,

feiras, eventos e formação continuada do corpo docente. Tal inserção permite aos profissionais da

EEAA: contribuir com conhecimentos especializados acerca dos processos de desenvolvimento e

de aprendizagem, compreender com profundidade a atuação e contribuição



de todos os atores do ambiente escolar, promover espaços de reflexão e colaborar para a

formação continuada dos profissionais da unidade escolar.

O acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem acontece de forma

síncrona às outras dimensões de atuação da EEAA, tendo como foco a promoção da reflexão

junto aos atores da instituição educacional, de como esses planejam, executam e avaliam seus

trabalhos de uma forma geral. A atuação da EEAA possibilita a promoção de momentos de apoio

e de reflexão às práticas pedagógicas cotidianas, por meio da utilização de espaços

institucionalmente constituídos (coordenações pedagógicas e conselhos de classe), ou ainda, de

situações especificamente criadas pela EEAA (vivências, formações, oficinas), que visem a

construção de alternativas teórico-metodológicas de ensino e de avaliação, com foco na

construção de habilidades e de competências dos alunos.

Além das ações institucionais e preventivas, os profissionais da EEAA também promovem

intervenções no contexto escolar a partir das demandas originadas pelos atores da instituição

educacional que, em sua maioria, relacionam-se a situações de queixa escolar, as quais

solicitam, frequentemente, avaliações e intervenções especializadas junto aos estudantes com

histórico de retenção, defasagem idade/série, fragmentação do processo de alfabetização,

suspeita de necessidades educacionais especiais, dentre outros.

Considerando que a intervenção em situações de queixas escolares tem forte impacto na

saúde mental dos profissionais envolvidos, a EEAA atua de forma paralela diretamente com os

professores, através de projetos de Saúde Mental e reconhecimento profissional, em um

importante movimento para a valorização da autonomia e confiança do professor, visando saldo

positivo quanto ao sucesso escolar.

É importante ressaltar que a atuação do psicólogo e do pedagogo da EEAA difere das

ações do coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, orientador educacional e/ou professor

da Sala de Recursos junto às queixas escolares, mas sem impedimento para um trabalho

conjunto.



Cronograma semanal da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem:

Turno segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

08 às 12h
Coordenação

interna:
psicóloga/
pedagoga

Atendimentos
a docentes/
discentes/
famílias/

Equipes de
Apoio

Coordenação
coletiva – UE

Atendimentos
a docentes/
discentes/
famílias/

Equipes de
Apoio

EAP - GRET

14h às 18h CPI

Atendimentos
a docentes/
discentes/
famílias/

Equipes de
Apoio

Coordenação
coletiva – UE

Atendimentos
a docentes/
discentes/
famílias/

Equipes de
Apoio

CPI

Michele Canuto Kotama – Psicóloga/EEAA: (61) 984929308
Rosangela da Silva Rodrigues – Pedagoga/EEAA: (61) 981359112

Email: seaa02vp@gmail.com

mailto:seaa02vp@gmail.com


Distribuição De Atuação/ Carga Horária De Trabalho Dos Profissionais
Readaptados Conforme Orientações Da Portaria Nº 55 de 24 de Janeiro de
2022

BIBLIOTECA

Justificativa: Considerando a qualidade e quantidade do acervo literário existente na
escola e a necessidade de traçar metas e ações para garantir o acesso aos
estudantes ao mundo da leitura contribuindo de forma eficaz no letramento dos
pequenos leitores.

Objetivos: Despertar o prazer da leitura, proporcionando momentos
prazerosos em ambiente amistoso e lúdico com integração à musicalidade e à outras
expressões artísticas voltadas à formação do leitor.

Meta: Atendimento a 100% dos alunos matriculados na escola, acompanhados
sempre pelo professor regente que direcionará as atividades com o apoio dos
responsáveis pelo setor.

Profissionais responsáveis pela proposta de trabalho:
02 professores readaptados (sendo distribuídos nos dois turnos com jornada
ampliada).

Demais envolvidos: Professores Regentes; Coordenação; Educadores Sociais
Voluntários e Direção.

Detalhamento das atividades:
✔ Proporcionar momentos e espaços adequados para “contação" de histórias que

será realizada pelos professores regentes;
✔ Acompanhar e auxiliar no planejamento das atividades que serão realizadas na

Biblioteca pelos professores regentes;
✔ Promover encontros /visitação com autores literários;
✔ Organizar e controlar o empréstimo dos livros literários aos alunos da escola;
✔ Distribuição e recolhimento dos livros didáticos no início e término do ano

letivo.

Cronograma: Ao longo do ano letivo

Avaliação: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas no decorrer dos
bimestres, levando-se em consideração a participação dos alunos; observando os
índices do desenvolvimento da alfabetização (desenvolvimento da leitura e escrita)
nos Conselhos de Classe, assim como nas Avaliações Institucionais.



LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Justificativa: É missão da escola promover um espaço onde o aluno seja capaz
de construir seu conhecimento, assegurando o acesso às novas tecnologias como
instrumentos de mediação para essa construção, visando a formação integral do
aluno. O computador desperta a curiosidade e interesse de todos, inclusive da
criança.

Objetivos: Promover o uso pedagógico da informática na educação, integrando-a
com a proposta pedagógica da escola, com o intuito de desenvolver diversas
habilidades com o uso do computador, contribuindo com a formação integral do
aluno.

Meta: Atendimento a 100% dos alunos matriculados na escola, acompanhados do
professor regente que direcionará as atividades com o apoio dos responsáveis
pelo setor.

Profissionais responsáveis pela proposta de trabalho:
02 professores readaptados (sendo distribuídos nos dois turnos com Jornada
Ampliada).

Demais envolvidos: Professores Regentes; Coordenação; Educadores Sociais
Voluntários e Direção.

Detalhamento das atividades:
✔ Acompanhar e auxiliar no planejamento das atividades que serão

realizadas na Sala de Informática pelos professores regentes;
✔ Orientar o correto uso da sala e dos equipamentos;
✔ Auxiliar o professor regente na supervisão durante o uso dos

computadores pelos alunos, observando o manuseio adequado e sites
visitados.

Cronograma: Ao longo do ano letivo

Avaliação: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas no decorrer dos
bimestres, levando-se em consideração a participação dos alunos; observando os
aspectos positivos que contribuirão para o desenvolvimento da aprendizagem dos
alunos nos Conselhos de Classe, assim como nas Avaliações Institucionais.



PROJETO EU E VOCÊ: JUNTOS VAMOS APRENDER

Justificativa: A aprendizagem em leitura e escrita começa no primeiro ano do
ensino fundamental, mas algumas crianças chegam ao final do BIA sem dominar
essas duas áreas do conhecimento, especialmente diante da defasagem
constatada após dois atípicos na forma de oferta do ensino. A criança que
apresenta dificuldades de aprendizagem não é incapaz, muitas vezes demonstra
dificuldades para entender e acompanhar os demais alunos, sendo assim, faz-se
necessário um olhar mais focado e de forma individualizada para o processo de
aprendizagem do aluno.

Objetivos: Ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos do 4° ano,
dando-lhes oportunidades para suprir carências na consolidação no processo da
alfabetização.

Meta: Atender 100% dos alunos que apresentam defasagem no processo de
alfabetização no 4º ano do Ensino Fundamental.

Profissionais Responsáveis Pela Proposta De Trabalho:
01 professor readaptado

Demais envolvidos: Professores Regentes; Coordenação.

Detalhamento das atividades:
✔ Atendimento individualizado ou em duplas. Cada atendimento terá em

torno de 60 minutos e ocorrerá duas vezes por semana;
✔ Planejamento das atividades de forma que atenda às dificuldades de

aprendizagem da criança, sendo que esteja integrado ao planejamento e
atividades desenvolvidas em sala de aula, Biblioteca e em consonância
com o projeto pedagógico da escola.

Cronograma: Ao longo do ano letivo

Avaliação: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas pelo aluno e
observadas pelo professor do projeto e em consonância com a proposta
pedagógica da unidade escolar, acompanhada por toda equipe pedagógica ao
longo do processo e durante a realização dos Conselhos de Classe bem como nas
avaliações institucionais.



PROJETO DESENVOLVENDO MEU SER MATEMÁTICO

Justificativa: O projeto propõe um repensar no ensino da Matemática de forma
contextualizada, propiciando sua aplicação em situações reais do cotidiano,
tornando a aprendizagem mais atraente para o aluno, podendo descobrir seus
caminhos para o pensamento.

Objetivos: Promover o desenvolvimento de competências conceituais e o
desenvolvimento do pensamento crítico, por meio da aprendizagem de conceitos
matemáticos com atividades de aprendizagem Matemática, para os alunos do 3º
ano que apresentarem dificuldades nessa área.

Meta: Atender 100% dos alunos que serão indicados pela equipe pedagógica que
apresentaram dificuldades no letramento matemático cursando do 3º do Ensino
Fundamental e que apresentam um histórico de retenção. Alcançando ao fim do
atendimento um avanço significativo em relação ao domínio de tais habilidades.

Profissionais responsáveis pela proposta de trabalho:
01 professor readaptado

Demais envolvidos: Professores Regentes; Coordenação.

Detalhamento das atividades:
O projeto atenderá os alunos individualmente, em duplas ou em pequenos grupos
com atividades diversificadas utilizando principalmente dos materiais manipulativos
e dos jogos em consonância com o projeto pedagógico da escola.

Cronograma: Ao longo do ano letivo

Avaliação: Acontecerá de forma contínua, processual e permanente, “para
promover intervenções constantes" de acordo com as Diretrizes de Avaliação
Educacional, do Currículo em Movimento do DF e em consonância com a proposta
pedagógica da unidade escolar, acompanhada por toda equipe pedagógica ao
longo do processo e durante a realização dos Conselhos de Classe bem como nas
avaliações institucionais.



PROJETO DESAFIANDO GIGANTES

Justificativa: Proporcionar a vivência da aprendizagem da Matemática de forma
contextualizada e significativa, considerando a defasagem na aquisição das
habilidades necessárias para o avanço nas aprendizagens.

OBJETIVOS: Contribuir para que alunos do 5º ano que apresentam defasagem de
conteúdos desenvolvam habilidades matemáticas como: ler, escrever e ordenar
números, resolver situações-problema com o uso de jogos e estratégias lúdicas.

META: Atender 100% os alunos que serão indicados pela equipe pedagógica que
apresentaram dificuldades no letramento matemático cursando do 4º e 5° ano
para promover vivências e descobertas através da manipulação de material
concreto e jogos.

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:
01 professor readaptado

DEMAIS ENVOLVIDOS: Professores Regentes; Coordenação.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES:
✔ Atendimento individualizado. Cada atendimento terá em torno de 50

minutos, uma ou duas vezes por semana;
✔ Planejamento das atividades de forma que atenda às dificuldades de

aprendizagem da criança, sendo que esteja integrado ao planejamento e
atividades desenvolvidas em sala de aula e em consonância com o projeto
pedagógico da escola;

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo

AVALIAÇÃO: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas pelo aluno e
observadas pelo professor do projeto, em consonância com a proposta
pedagógica da unidade escolar, acompanhada por toda equipe pedagógica ao
longo do processo e durante a realização dos Conselhos de Classe bem como
nas avaliações institucionais.



APOIO PEDAGÓGICO – ACOMPANHAMENTO
DOCUMENTAL

Justificativa: Devido à demanda excessiva das funções do coordenador
pedagógico faz-se necessário um apoio para acompanhamento dos registros
pedagógicos em diários de classe, relatórios avaliativos individuais dos alunos e
frequência escolar.

Objetivo: Acompanhar os registros e encaminhamentos pedagógicos da vida
escolar dos alunos.

Meta: Manter 100% atualizados os diários de classes no que tange à parte
pedagógica, orientando os professores em relação aos registros. Acompanhando e
encaminhando a frequência dos alunos e contatos com as famílias.

Profissionais responsáveis pela proposta de trabalho:
01 professor readaptado

Detalhamento das atividades:
✔ Acompanhamento de todos os registros pedagógicos dos diários Web

e manual;
✔ Comunicação escola/família em caso de faltas consecutivas ou

intercaladas, assim como de situações emergenciais (doenças / mal estar);
✔ Encaminhamentos aos setores responsáveis (OE/ DIREÇÃO) com vistas

para acompanhamento familiar com o Conselho Tutelar;
✔ Conferência dos relatórios individuais dos alunos (RAv/ RDia);
✔ Apoio ao atendimento à comunidade referente ao

acompanhamento pedagógico.

Cronograma: Ao longo do ano letivo

AVALIAÇÃO: Será realizada em reuniões pedagógicas com toda equipe
pedagógica, Conselhos de Classe e Avaliações Institucionais.



APOIO PEDAGÓGICO – Produção e distribuição das atividades e
avaliações pedagógicas impressas. Distribuição e
organização dos materiais didáticos coletivos.

Justificativa: Diante das funções excessivas e o acompanhamento minucioso no
planejamento realizado pelo coordenador pedagógico, faz-se necessário um apoio
pedagógico que receba a demanda do material planejado que necessita ser
impresso, reproduzido e distribuído aos professores, assim como a conservação e
distribuição dos materiais didáticos de uso coletivo.

Objetivos: Auxiliar na reprodução do material impresso que servirá de suporte
pedagógico para atender as demandas no processo de ensino aprendizagem.
Conservar e distribuir os materiais pedagógicos de uso coletivo.

Meta: Viabilizar a produção de material para complementar os livros pedagógicos.
Reduzir o desperdício e extravio dos materiais didáticos coletivos em 100%.

Profissionais responsáveis pela proposta de trabalho:
01 professor readaptado

Detalhamento das atividades:
✔ Reprodução de todo material produzido na coordenação pedagógica sob

a supervisão e acompanhamento do coordenador;
✔ Manter padrão estético do material pedagógico impresso produzido;
✔ Evitar desperdício de material copiado.
✔ Zelar, distribuir e evitar o desperdício dos materiais didáticos coletivos

Cronograma: Ao longo do ano letivo

Avaliação: Será realizada em reuniões pedagógicas com toda equipe pedagógica,
Conselhos de Classe e Avaliações Institucionais.



APOIO PEDAGÓGICO – Acompanhamento dos planejamentos, projetos
pedagógicos, rendimento escolar e formação continuada dos

professores

Justificativa: Devido à demanda excessiva das funções do coordenador
pedagógico faz-se necessário um apoio para acompanhamento pontual dos
projetos pedagógicos, dos planejamentos coletivos e individuais e formação
continuada dos
professores.

Objetivo: Promover integração entre o corpo docente e proporcionar situações de
práticas de ensino e aprendizagem.

Meta: Garantir o direito de aprendizagem dos educandos em 100%.

Profissionais responsáveis pela proposta de trabalho:
01 professor readaptado

Detalhamento das atividades:
✔ Acompanhar o planejamento anual, semestral, bimestral e semanal coletivo

e setorizado;
✔ Acompanhamento pedagógico sistematizado e individualizado dos

alunos;
✔ Observar a execução dos projetos pedagógicos;
✔ Avaliar os resultados dos indicadores internos e externos;
✔ Redirecionar os caminhos pedagógicos, quando necessário;
✔ Proporcionar momentos de formação continuada.

cronograma: Ao longo do ano letivo

Avaliação: Será realizada em reuniões pedagógicas com toda equipe pedagógica,
Conselhos de Classe e Avaliações Institucionais.



PROJETO ANUAL INTERAGINDO SABERES
TEMA CENTRAL: EU, O OUTRO E O

MEIO EM QUE VIVEMOS
Objetivo Geral

Oportunizar a construção do conhecimento sistemático, consciente e coletivo por
meio de atitudes virtuosas que privilegiem a interação com o outro e com o meio
para que se possa conviver fraternalmente e praticar a sustentabilidade.

Estratégias

● Desenvolver os subtemas propostos em cada bimestre por meio de
confecção de murais e atividades artísticas como forma de valorizar o
trabalho realizado pelos alunos e professoras, proporcionando a interação
dos saberes.

● Utilizar os livros literários como instrumento norteador do trabalho bimestral.

I BIMESTRE – ÉTICA E CIDADANIA
1 -  Subtema

Eu e o outro

2 - Objetivo
Incentivar a vivência da cidadania por meio de ações éticas que

promovam a igualdade social de forma interdisciplinar a partir dos
conteúdos de Português, História, Ensino Religioso, Arte e Música.

3 - Objetivos específicos
● Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;
● Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais

pertinentes à cultura oral e escrita;
● Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto;
● Perceber-se como pessoa humana, com características diferentes, mas direitos

iguais;
● Identificar-se como um ser que faz parte de grupos sociais: família, escola e

comunidade;
● Respeitar a si mesmo e aos outros;
● Reconhecer na convivência humana a importância de ações éticas;
● Reconhecer valores que edificam a convivência social;
● Participar de discussões éticas: ambientais e sociais;
● Conviver eticamente com o outro, conhecendo e respeitando seus

direitos, deveres, costumes e modo de viver, na busca da eliminação da
discriminação e do preconceito;

● Perceber a importância dos poderes na construção de uma sociedade
democrática, assim como a relevância dos grupos sociais na
democratização dos direitos e deveres políticos, avanços tecnológicos e
melhores condições de vida.



II BIMESTRE – DIVERSIDADE
CULTURAL

1- Subtemas
● Valorização das raízes do povo brasileiro e herança para a cultura brasileira;
● Folclore Brasileiro;
● Respeito às Diferenças (Inclusão)

2- Objetivo
Sensibilizar a comunidade escolar para a convivência respeitosa
referente à diversidade cultural, racial e regional refletindo de forma
interdisciplinar a partir dos conteúdos de Geografia, História, Português
como preceito de favorecer uma convivência não excludente.

3- Objetivos específicos:
● Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;
● Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais

pertinentes à cultura oral e escrita;
● Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto;
● Compreender e valorizar a diversidade étnico-racial, reconhecendo

como ser único, com diferenças e semelhanças;
● Reconhecer as diferenças e semelhanças existentes entre si e o outro,

respeitando e valorizando a diversidade;
● Identificar e respeitar as diferenças étnico-raciais do povo brasileiro,

reconhecendo a condição de igualdade e liberdade do ser humano;
● Analisar as diferenças existentes entre o modo de vida, da sociedade e

a cultura dos povos que habitavam o Distrito Federal e a população
atual;

● Identificar as diferenças culturais existentes entre o modo de vida de
sua sociedade e de outros povos e comunidades, compreendendo os
papéis do índio, do negro e do branco na sociedade e suas implicações
sociais na atualidade;

● Conhecer e respeitar os diferentes modos de vida social.



III BIMESTRE – MEIO AMBIENTE

1 - Subtemas
● Reaproveitamento;
● Horta Educativa / Jardim Sustentáveis (com Pneus);
● Campanha Educativa de Prevenção à Dengue;
● Campanha Informativa sobre a importância da separação do lixo.

2 - Objetivo
Promover a interação com o meio ambiente por meio de práticas
sustentáveis apoiadas no conhecimento historicamente construído e
propagado no currículo da Educação Básica.

3 - Objetivos específicos
● Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;
● Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais

pertinentes à cultura oral e escrita;
● Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto;
● Entender que o meio ambiente influencia os seres vivos, ao mesmo

tempo em que é modificado por eles, sendo o homem o principal agente
transformador;

● Compreender a importância da água para o planeta Terra, assim como
para a sobrevivência e a saúde dos seres vivos;

● Reconhecer a necessidade da preservação e da manutenção do ambiente em que
vive;

● Perceber que a transformação dos materiais muda a qualidade de vida do ser
humano;

● Compreender as responsabilidades da sociedade humana na
preservação do ambiente terrestre;

● Desenvolver valores, atitudes e habilidades relacionadas à preservação
e soluções de problemas ambientais, tendo em vista a qualidade de
vida.



IV BIMESTRE – CONVIVÊNCIA FRATERNA EM SOCIEDADE

1 - Subtemas:
Valores que promovam um convívio social harmonioso
O verdadeiro sentido do Natal – cantada, peça teatral, etc

2 - Objetivo
Desenvolver nos alunos as virtudes necessárias para o convívio

fraterno em sociedade, por meio de práticas de hábitos e atitudes
saudáveis e da reflexão interdisciplinar a partir de conteúdos de Ensino
Religioso, História, Português e Matemática de modo a contribuir para a
formação de um cidadão consciente.

3  - Objetivos específicos
● Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;
● Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais pertinentes

à cultura oral e escrita;
● Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto;
● Conhecer e discutir os problemas que afligem a comunidade local, o país e o

mundo no qual vivemos;
● Reconhecer ações negativas que interferem na boa

convivência social;
● Reconhecer-se como ser capaz de colaborar com a paz,

justiça, solidariedade, respeito e cooperação na sociedade a
qual pertence.

No decorrer do ano letivo, durante as coordenações coletivas e setorizadas, serão
elencados por toda equipe pedagógica a associação com o currículo em movimento; as
ações pedagógicas, de acordo com a necessidade e realidade de cada ano/etapa; os
procedimentos didáticos; leituras; filmes; passeios educativos e outras estratégias
pedagógicas que contribuírem para nortear e fortalecer o projeto anual.

A socialização do projeto Interagindo Saberes será realizada por meio do “Momento
Cultural” e encontros com a comunidade. Ressalta-se que devido a pandemia o projeto
está acontecendo somente de forma interna, não sendo aberto à comunidade para
evitar aglomerações.



Projeto Momento Cultural
Interagindo Saberes

Subtemas
Ética e Cidadania
Diversidade
Cultural Meio
Ambiente
Convivência Fraterna em Sociedade

Objetivos

❖ Proporcionar um aprendizado significativo, contextualizado e lúdico por meio da
apreciação da  literatura.

❖ Incentivar a cultura e o hábito da leitura prazerosa, buscando a interação e a troca
de saberes entre alunos e professores, valorizando as singularidades de cada um e
instigando o respeito à diversidade e à criatividade literária.

Desenvolvimento

Ao final de cada bimestre as turmas sorteadas (4 turmas no 1º bimestre, 3 turmas no 2º
bimestre, 4 turmas no 3º bimestre e 3 turmas no 4º bimestre) farão apresentações
abordando o(s) livro(s) escolhidos referente(s) ao tema do bimestre, ficando a critério
da criatividade do professor e da turma à escolha do que irão apresentar, podendo ser
recitação de poesia, poema cantado, apresentação teatral, apresentação musical, etc.

Avaliação

Durante a realização do projeto, fazendo os ajustes necessários para o momento



cultural do bimestre seguinte.

Obs: Os livros para o desenvolvimento do projeto estão disponíveis nos “Baús
Temáticos” da Biblioteca. O professor também pode optar por outros livros
relacionados ao tema do bimestre.



PROJETO LER... UMA INCRÍVEL  AVENTURA

1. Justificativa

A principal missão proposta no Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 02 de

Vicente Pires é promover ao aluno um espaço onde ele seja capaz de construir seu

conhecimento, baseado nos princípios da integralidade e inclusão, assim como

proporcionar uma educação de qualidade.

Ao observar os avanços tecnológicos da sociedade moderna, não podemos

desconsiderar as necessidades de alfabetização em diversas situações do cotidiano em

que exigem dos indivíduos o domínio da leitura e escrita no mundo letrado.

Considerando a existência de um espaço físico satisfatório, assim como a

qualidade e quantidade do acervo de livros literários ao atendimento dos pequenos

leitores da escola, surgiu a necessidade de traçar metas e ações para reativar o espaço

destinado à Biblioteca, transformando assim, num ambiente dinâmico, atrativo,

permeando a fantasia, criatividade, imaginação, ludicidade e musicalidade. Tal

necessidade foi apontada por meio de Avaliação Pedagógica Institucional em 2016



envolvendo alunos e professores.

Sendo assim, tal proposta busca desenvolver o hábito de leitura, ultrapassando a

decodificação de códigos, proporcionando ao aluno um contato mais significativo e lúdico

com o universo das histórias infantis. Considerando que a literatura infantil associada à

música, às artes plásticas e cênicas, torna-se um relevante suporte na alfabetização das

crianças, além de despertar o leitor dinâmico.

Assim, com a reestruturação do Projeto Político Pedagógico, o projeto “Ler... Uma

Grande Aventura”, será aprimorado, aplicado e acompanhado por toda comunidade.

Promovendo o resgate da importância da leitura na formação do cidadão letrado. A

abordagem dos temas será de forma criativa integrada à proposta pedagógica da escola:

Ética e Cidadania; Meio Ambiente – Sustentabilidade; Diversidade Cultural; Convivência

Fraterna em Sociedade.

2. Objetivos

2.1– Objetivo Geral
Despertar o prazer pela leitura, proporcionando momentos prazerosos em

ambiente amistoso e lúdico com interação à musicalidade e artes, práticas

voltadas à formação integral do leitor, desenvolvimento da linguagem oral,

ampliação do seu vocabulário, organização de pensamentos e o

desenvolvimento da criatividade. Estimulando no pequeno leitor um futuro

contador de histórias.

2.2 -Objetivos Específicos

Despertar o prazer pela leitura de diversos livros infantis, estimulando a

imaginação, o lúdico e o faz-de-conta;

Confrontar a realidade e fantasia;

Organizar ideias e pensamentos;

Propiciar por meio da literatura o desenvolvimento cognitivo e emocional

da criança;

Desenvolver a linguagem oral;

Participar de atividades que integrem a literatura e a música: canções,



música popular brasileira, cantigas de rodas, instrumentos musicais;

Desenvolver a expressão corporal por meio de dramatizações de histórias;

Estimular a criatividade;

Promover momentos de interação: escola, família, escritores,

enriquecendo o trabalho pedagógico com trocas de experiências.

3. Fundamentação Teórica

Ouvir ou ler uma história é entrar em um mundo encantador, com inúmeras

possibilidades: mistérios, surpresas, alegrias, tristezas, finais felizes ou não... mas

sempre muito interessante, curioso, que diverte e ensina. Assim, envolve o leitor

numa relação lúdica e prazerosa despertando o interesse por uma prática

constante.

A criança que desde muito cedo entra em contato com a obra literária escrita

ela terá uma compreensão maior de si e do outro. Terá oportunidade de

desenvolver seu potencial criativo e ampliar os horizontes da cultura e do

conhecimento, percebendo o mundo e a realidade que a cerca. De acordo com o

Currículo em Movimento da Educação Básica – Ed. Infantil, do Distrito Federal

(2013), traz a importância de atividades desafiantes, de contato com diferentes

gêneros escritos, como a leitura diária de livros pelos adultos e a contação de

histórias, e o incentivo à criança de manusear livros, gibis e revistas e produzir

“textos”, mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente.

Ao apresentar o mundo literário a escola estabelece uma relação dialógica

com o aluno, o livro, sua cultura e a própria realidade. Ao contar uma história, o

professor, cria condições para que a criança trabalhe com a história a partir do seu

ponto de vista, trocando opiniões, assumindo posições em relação aos fatos

narrados defendendo atitudes ou personagens, criando novas situações através

das quais as crianças são capazes de construir uma nova história, retratando até

mesmo uma própria experiência. De acordo com Abramovich (1995, p.17):



Ler histórias para crianças, sempre, sempre... É

poder sorrir, rir, gargalhar com situações vividas por

personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de

escrever dum autor e, então, poder ser cúmplice

desse momento de humor, de brincadeira, de

divertimento... É também suscitar o imaginário, é ter

a curiosidade respondida a tantas perguntas, é

encontrar outras ideias para solucionar questões

(como as personagens fizeram...). É uma

possibilidade de descobrir o mundo imenso dos

conflitos, dos impasses, das soluções que todos

vivemos e atravessamos.

Sendo assim, a conquista do pequeno leitor se dá através da relação prazerosa

com o livro infantil, onde o sonho, a fantasia e a imaginação se misturam numa

realidade única, e o levam a vivenciar as emoções em parceria com os

personagens da história, introduzindo situações da realidade.

É ouvindo histórias que se pode sentir (também)

emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a

irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a

insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e

viver profundamente tudo o que as narrativas

provocam em quem as ouve – com toda amplitude,

significância e verdade que cada uma delas fez (ou

não) brotar... Pois é ouvir, sentir e enxergar com os

olhos do imaginário! (Abramovich, 1995, p.17)

4. Estratégias Pedagógicas

● Levantar temas semanais ou mensais e obras literárias com os

professores a serem trabalhados com as turmas na Biblioteca

interligando com as atividades de classe;

● Organizar um espaço mais livre na Biblioteca para contação de

história, leitura prazerosa;



● Definir o cronograma de atendimento com as turmas, proporcionando

também momentos para o empréstimo literário;

● Organizar periodicamente, com auxílio do professor regente, novas

formas para contar histórias, envolvendo também os alunos;

● Promover eventos que envolvam toda comunidade escolar: teatro,

sarau de poesia, competições literárias, visitas de autores...

● Confeccionar com as turmas murais de divulgação de livros lidos;

● Confeccionar maquetes com cenários das histórias;

● Reproduzir personagens de histórias com materiais diversos: papel

marche, argila, massa de modelar, sucatas...

● Organizar a disposição dos livros de forma que facilite a utilização

pelas crianças e assim desperte o interesse;

● Organizar os meios de empréstimo e utilização do acervo, atualizando

e controlando para que os livros não sejam extraviados;

● Preencher fichas de inscrição e empréstimos dos leitores.

● Propiciar momentos que estimulem os pequenos leitores a atuarem

como contadores de histórias.

● Incentivar a prática teatral associando ao mundo literário.

5. Recursos Humanos
Dois professores readaptados, que não tenham restrições a ambiente

ruidoso e permitam o movimento de alunos. Tendo sua carga de trabalho 40 horas

atendendo em jornada ampliada, em cada turno de aula. Um deverá ter seu turno

de atuação no matutino com a coordenação no vespertino de três horas, e o outro

o atendimento contrário. Para que assim nenhum turno seja prejudicado sem a

supervisão do responsável pela sala.

O professor regente que acompanhará a turma no momento de contar

história, podendo desempenhar assim a função de contador.

Comunidade escolar: pais, alunos, professores, gestores, demais funcionários.

6. Recursos Materiais
Livros, revistas, gibis, aparelho de som, máscaras, fantoches, fantasias, etc...



7. Cronograma

O Projeto Literário “Ler... Uma Incrível Aventura.” Será executado ao longo do ano

letivo, sendo avaliado pela comunidade escolar bimestralmente,

8. Avaliação

A avaliação ocorrerá de forma contínua e processual, observando o funcionamento

efetivo do espaço: interesse e frequência de visitação; Assim como o desempenho

em relação ao processo de aquisição e refinamento da leitura, interpretação e

produção textual dos alunos.



PROJETO RECREIO LEGAL: CONVIVÊNCIA DIVERTIDA E PACÍFICA



1. Introdução
O brincar estimula a inteligência fazendo com que a criança solte sua

imaginação e desenvolva sua criatividade, concentração, atenção e a socialização,

proporcionando desafios e motivação. Sendo uma das missões da escola a formação de

indivíduos dinâmicos, criativos, reflexivos e capazes de enfrentar desafios, então se

devem promover condições para que as crianças brinquem de forma espontânea, dando

a elas oportunidades de ter momento de prazer e alegria no ambiente escolar,

possibilitando momentos em que sejam autoras de suas criações e decisões. Fazendo

assim, que percebam a necessidade de conviverem em um ambiente harmonioso e

divertido. São relevantes as atividades lúdicas no desenvolvimento infantil, bem como sua

função no processo educativo, transformando o ensino numa ação prazerosa.

2. Justificativa

A brincadeira faz com que a criança expresse suas emoções, desenvolva sua

personalidade, ajudando-a a superar seus limites e a respeitar as regras de convivência

com disciplina. Levando em consideração esse princípio percebeu-se a necessidade

urgente de transformar o espaço e tempo do recreio num momento rico em aprendizagem

e ludicidade. O histórico do recreio ao longo dos anos apresentou registros de conflitos,

correrias e brigas que geralmente resultavam em pequenos acidentes. Além de relatos

dos professores em relação à agitação que os alunos retornavam às aulas, prejudicando

o rendimento escolar após esse momento que deveria ser movido de prazer e

descontração. Sendo assim, surgiu a ideia de desenvolver brincadeiras diversificadas que

estimulassem o desenvolvimento corporal, o espírito de partilha, a convivência pacífica,

aceitação de regras, o respeito mútuo, etc. Foi realizada uma pesquisa entre os alunos a

respeito de como seria um recreio ideal e divertido. Assim, eles puderam sentir-se mais

participativos no processo de mudança e implementação. Foram realizadas palestras de

como aconteceriam as brincadeiras e a necessidade de indicação e formação de

monitores do recreio, que promoveriam e auxiliariam na organização, interação, cuidados

com os brinquedos que seriam de uso coletivo, e principalmente na missão de propagar a

paz e a harmonia entre todos. Além dos monitores, teriam como agentes colaboradores e

responsáveis membros da direção, orientador educacional, apoio disciplinar, educadores



sociais voluntários. No início do ano de 2017 foi possível com uma emenda parlamentar

do PDAF a revitalização do piso da escola e assim pintar jogos que foram de extrema

importância para a realização do Projeto Recreio Legal: amarelinhas, percursos para

desenvolver a psicomotricidade, Locomotiva do alfabeto, caracol maluco, pista para

carrinhos, entre outros. Além de utilizar brincadeiras culturais e folclóricas como: pula

corda, pula elástico, chute ao gol, queimada, brincadeira de roda, vai-e-vem, arremesso à

cesta de basquete. Foi possível também a aquisição de brinquedos pedagógicos para a

realização do projeto, além da confecção de brinquedos com sucata.

3. Objetivos
3.1- Objetivo Geral
✔ Promover atividades lúdicas: jogos e brincadeiras, que estimulem o respeito

às regras preestabelecidas e a boa convivência, formando educandos

atuantes, reflexivos, participativos, autônomos, críticos, dinâmicos e capazes

de vencer desafios.

3.2- Objetivos Específicos
✔ Estimular a brincadeira em grupo desenvolvendo os princípios

de cooperação, liderança e competição com respeito;

✔ Proporcionar o brincar de forma criativa e prazerosa;

✔ Promover brincadeiras que estimulem a socialização entre as crianças de

diferentes faixas etárias, desenvolvendo o cuidado uma com as outras;

✔ Estabelecer e respeitar regras para os jogos constituídas por si ou pelo grupo;

✔ Resolver conflitos que possam surgir de forma pacífica;

✔ Desenvolver o cuidado com os brinquedos de uso coletivo;

✔ Respeitar a figura dos monitores que serão escolhidos pelas professoras;

✔ Promover momentos de formação aos monitores (alunos dos 4º e 5º anos)

com orientações de como agir com os colegas em momentos de conflitos,

no cumprimento das regras de boa convivência e no uso dos brinquedos.



4. Desenvolvimento

No início do ano haverá uma formação, preparação e conscientização com todos

os alunos da escola sobre a importância do Projeto Recreio Legal e a necessidade da

conservação e cuidados com todo material que será utilizado. Realizar momentos de

palestras, apreciação de desenhos e filmes que explorem o tema. Em seguida será

realizada a formação dos alunos de 4º e 5º anos que desempenharão a função de

monitores do recreio. Eles serão identificados com uniforme especial e deverão

apresentar um comportamento colaborador dentro e fora de sala de aula. O recreio será

de 20 minutos: matutino às 10 horas e no vespertino às 15h30. Esses momentos de

palestras, debates, reflexão e formação serão organizados pela Orientação Educacional

com apoio da direção. Estarão envolvidos no projeto: equipe gestora, orientador

educacional, apoios disciplinares, educadores sociais voluntários, além dos monitores dos

4º e 5º anos. Os alunos serão distribuídos em dois espaços: os alunos da Educação

Infantil, 1º ao 3º anos no pátio e suas proximidades; e os alunos do 4º e 5º anos na

quadra de esporte. Evitando assim a aglomeração de alunos e resguardando a segurança

dos alunos menores. Os brinquedos pedagógicos poderão ser confeccionados com

sucatas, assim, como destinar parte da verba pública para a aquisição duas vezes ao

longo do ano letivo.

5. Avaliação

A avaliação acontecerá de forma contínua durante a realização do projeto ao longo

de cada ano letivo. Nos momentos de palestras coletivas; por meio de questionários

individuais dos alunos sem identificação; durante as avaliações institucionais,

coordenações coletivas dos professores e reuniões dos Monitores do Recreio.



PROJETO DE INFORMÁTICA: CONECTADO AO MUNDO

1. Justificativa

A missão da Escola Classe 02 de Vicente Pires proposta no Projeto Político

Pedagógico é promover ao educando espaços onde ele seja capaz de construir seu

conhecimento, assegurando acesso às novas tecnologias como instrumentos de

mediação para essa construção, visando sua formação integral. É importante ressaltar

que diante dos interesses e exigências da sociedade atual e a adequação do ensino às

mudanças sociais, é necessário integrar a informática ao currículo escolar, pois a

tecnologia faz parte do cotidiano e a escola precisa preparar o aluno para acompanhar o

presente e o futuro.

O computador desperta a curiosidade e interesse do aluno, por isso é preciso

aproveitar esse recurso para estimular sua vontade de aprender, despertando o espírito

de pesquisador. Para isso, a escola necessita promover o

contato com a tecnologia, ultrapassando as fronteiras da sala de aula onde na prática o

professor utiliza poucos recursos para ministrar suas aulas: quadro, pincel, caderno e

livro.

A informática educativa torna o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico,



atraindo a atenção e curiosidades das crianças desde a mais tenra idade. Assim, “dirigir a

curiosidade infantil sobre os elementos tecnológicos e midiáticos disponíveis, propicia o

descobrimento de potencialidade e capacidades.” (Currículo em Movimento – Ed, Infantil,

2013, 152). Sendo assim, ao associar o ensino dos conteúdos de forma interdisciplinar e

interativa, o acesso a internet de forma adequada promove uma janela para o

conhecimento do mundo sem sair da escola. Proporcionando ao aluno a capacidade de

desenvolver sua autonomia e pensamento crítico.

É importante ressaltar que de acordo com o levantamento do perfil socioeconômico

da comunidade local, realizado por meio de questionários enviados e preenchidos pelas

famílias, foi constatado que muitos vivem em condições mínimas, assistidos pelos

programas do governo e igrejas locais. A vida social e o lazer são bastante limitados.

Diante desse fato, aumenta ainda mais a responsabilidade da educação em propiciar às

nossas

crianças um futuro mais digno, por meio de melhores recursos para o ensino no presente,

preparando-os para uma sociedade informatizada.

2. Público Alvo

Todos os estudantes da unidade escolar  (1º ao 5º ano).

3. Objetivo Geral
✔ Promover o uso pedagógico da informática na educação, integrando-a com a

proposta pedagógica da escola, com o intuito de desenvolver diversas habilidades com o

uso do computador e contribuir com a formação integral do aluno, estimulando sua

aprendizagem de forma lúdica, contextualizada e interdisciplinar.

4. Objetivos Específicos

✔ Promover o conhecimento e manuseio correto do computador

✔ Propiciar o desenvolvimento da capacidade de criação, observação,

interação e  pesquisa;

✔ Estimular o raciocínio lógico por meios de jogos pedagógicos;



✔ Utilizar o programa de desenho e pintura estimulando a criatividade;

✔ Utilizar o editor de texto para desenvolver a escrita e correções ortográficas;

✔ Utilizar a internet como fonte de pesquisa, conhecimento e complemento dos

estudos;

✔ Propiciar a acessibilidade à informação, fontes de pesquisas em páginas

educativas na internet.

5. Metodologia

As aulas serão planejadas pelo professor regente com o apoio do professor responsável

pelo Laboratório de Informática, levando em consideração os temas desenvolvidos em

sala de aula de forma interdisciplinar e contextualizados. Assim, as aulas de informática

funcionarão como suporte, complemento e enriquecimento das aprendizagens.

6. Recursos Humanos

Dois professores readaptados (Portaria n° 55, de 24 de janeiro de 2022) com carga

horária de 40 horas semanais, em jornada ampliada.

Obs:   O Laboratório de informática está sendo  assistido por apenas um professor

readaptado .

Professor regente – que acompanhará sempre as aulas no laboratório de informática,

ministrando as atividades.

7. Recursos Materiais

A escola já possui um laboratório de informática devidamente equipado com 21

computadores com acesso à internet. No entanto, faz necessária a aquisição de,

pelo menos,   09 computadores para que o atendimento ao aluno seja individual.

8. Cronograma

O projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo.

9. Resultados Esperados

✔ Acessibilidade à informação por meio de fontes de pesquisas da internet;



✔ Autonomia nos trabalhos, contribuindo com o aprendizado;

✔ Atividades mais dinâmicas e atrativas no ambiente

informatizado, despertando o interesse em aprender;

✔ O desenvolvimento da criatividade do aluno;

✔ Promover a inclusão digital a todos os alunos;

✔ Maior desenvolvimento no raciocínio lógico;

✔ Enriquecimento das aulas ministradas diariamente em sala.

10. Avaliação
Observando o envolvimento dos alunos ao realizar as atividades propostas.

Durante as coordenações pedagógicas, ao final de cada bimestre durante os conselhos

de classes, nas avaliações institucionais.



Projeto Toda Criança é Um Ser Matemático
Professora Mônica Pivante

1- Justificativa

A Matemática, como disciplina escolar tem apresentado, em seu percurso histórico, fatos,

mitos e crenças que definem comportamentos e ações. Classificada pelo senso comum

como uma ciência difícil, exata e principalmente incontestável, a Matemática traz uma

ideologia que Borba e Skovsmose (2001) chamaram de “Ideologia da certeza”, aquela

que detém o argumento final, que aponta a melhor saída, enfim, que tem o poder. Tais

crenças em relação à Matemática têm contribuído para uma atitude de exclusão daqueles

que não “são bons em Matemática”, influenciando as relações interpessoais, as relações

com o conhecimento e até às escolhas profissionais. (OLIVEIRA.2014)



Tais concepções influenciam muito na forma como se concebe o ensino da matemática.

Vamos encontrando assim inúmeras pessoas que compartilham desse pensamento, tanto

os adultos, quanto as crianças.

Mesmo sabendo, que muitos alunos podem aprender uma matemática de forma mecânica

e descontextualizada, mas talvez, sentindo grande dificuldade nos conteúdos

matemáticos, o ensino-aprendizagem de Matemática poderia ser desenvolvido de

maneira contextualizada, de forma a proporcionar a construção dos conceitos, valorizando

as estratégias de resolução de cada criança. Talvez, essa forma de ensinar pudesse

contribuir para uma melhor compreensão da Matemática, propiciando sua aplicação em

situações reais, do cotidiano, para além daquelas trabalhadas na sala de aula,

tornando-se mais atraentes para os alunos.

É nessa concepção, de Educação Matemática, que se fundamenta esse projeto. Uma

aprendizagem que acontece guiada principalmente pelo envolvimento e participação da

criança, em situações nas quais ela possa descobrir seus próprios caminhos,

desenvolver seus processos de pensamento, ou seja, onde ela possa ser a protagonista

da sua aprendizagem.

Assim, por perceber tais crenças ainda tão presentes em nossa sociedade, e por verificar

por meio das avaliações internas e externas da nossa escola, que evidenciam a grande

dificuldade das crianças com a aprendizagem matemática, dificuldades essas

potencializadas pela pandemia causada pelo COVID19, podemos constatar uma

necessidade urgente em redirecionar nosso trabalho no que diz respeito a aprendizagem

da matemática na perspectiva da ludicidade e do letramento matemático” (PP da Escola

Classe 02 de Vicente Pires), além de tentar resgatar as aprendizagens tão prejudicadas,

pelo afastamento das crianças do ambiente escolar, da interação com seus pares e da

presença física do professor, situações que causaram grande prejuízos na aprendizagem

das crianças. Portanto, faz-se ainda mais necessário buscar ações para que as

descobertas das crianças sejam um fator de desenvolvimento intelectual, social e

emocional. Para tal, é necessário que os professores tenham conhecimentos de como as

crianças aprendem, das estratégias didáticas que mais contribuem para uma

aprendizagem significativa, dando oportunidade para os discentes expressarem a forma

como pensam, valorizando suas ações, trazendo as situações do cotidiano e

reconhecendo como a Matemática pode contribuir para a resolução de situações reais



da vida, obtendo assim, aprendizagens para além daquelas tradicionalmente propostas

pela escola.

Na intenção de mudar a concepção tradicional, que a partir da década de 80, vai cedendo

espaço, ainda que lentamente, à uma nova forma de perceber o ensino e a aprendizagem

matemática, e mesmo sabendo que a Matemática tem sido uma disciplina que muitas

vezes leva à exclusão, acreditamos que ela pode estar a serviço de uma educação crítica,

numa nova proposta de alfabetização matemática na perspectiva de letramento.

Segundo Skovsmose, “se uma educação pretende desenvolver uma competência crítica,

tal competência não pode ser imposta aos estudantes, deve, sim, ser desenvolvida com

base na capacidade já existente” (SKOVSMOSE, 2001, p. 18).

São nessas concepções em que se baseia esse projeto, uma aprendizagem matemática

crítica autônoma, pretendendo assim não apenas auxiliar os alunos com os

conhecimentos escolares, os quais estão momentaneamente apresentando dificuldades,

mas desenvolver o Ser Matemático que habita em cada criança, tomando como base a

formação de conceitos, bem como auxiliar os professores com estudos e estratégias para

a formação e desenvolvimento de conceitos matemáticos, conhecimentos de estratégias

mais eficazes para o ensino da matemática, e a reflexão das diversas formas mais

significativas de avaliação a serviço da aprendizagem.

Portanto, o trabalho desenvolvido no projeto, consiste em uma ação entre professor,

aluno, mediador, sobre os processos didáticos metodológicos, a formação e

desenvolvimentos dos conceitos, a avaliação escolar, e a postura de mediação do

conhecimento, para buscar compreender como acontece a relação ensino-aprendizagem

no espaço educativo. Além do atendimento ao aluno a partir das análises do todo escolar,

auxiliar a direção e demais professores a refletirem sobre a aprendizagem, metodologias

de ensino e práticas pedagógicas em matemática, tendo em vista a melhoria da qualidade

do ensino. Propondo assim, identificar as dificuldades e obstáculos presentes na escola e

que possam interferir no processo de aprendizagem, prevenir o fracasso escolar e

orientar as funções de cada sujeito para que assim todos possam trabalhar

harmonicamente para que os objetivos educacionais possam ser alcançados, no caso

desse projeto com o olhar voltado para a Alfabetização/Letramento em Matemática.

Na proposta destinada ao atendimento dos alunos que necessitam de um apoio



diferenciado para aprendizagem em Matemática, trabalharemos acompanhando o tema

do Projeto Geral da escola, “Eu, o outro e o meio em que vivemos”, permitindo que a

criança desenvolva sua identidade e autonomia, trabalhando com o lúdico, faz de conta,

diversidade e possibilitando a interação criança-criança, criança-adultos e as relações

como o meio. O projeto faz uso de metodologias diversificadas como brincadeiras, jogos,

artes, musical e atividades de desenho e leitura. Estando assim em consonância como os

Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas previsto no PPP da escola de acordo

com o documento elaborado para a XVIII conferência Ibero-Americana de Educação de

2008, um dos objetivos da educação é:
Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a

excelência de todos, de forma que os resultados de aprendizagem

reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados por todos, especialmente

em alfabetização linguística e matemática e na capacitação essencial para a

vida. (ONU, 2008, p.18).

A Escola Classe 02 de Vicente Pires tem ciência da importância da construção coletiva no

processo ensino-aprendizagem. Portanto, todo esse trabalho é feito levando em conta o

que alunos e professores trazem, ajudando-os a transformar seu conhecimento, tornando-

o um multiplicador dessas práticas no meio onde vive. Pois, sabemos “da nossa

responsabilidade como aparato social propondo parceria à comunidade escolar para que

juntos, falando a mesma linguagem, conquistemos a vivência da cidadania” (Projeto

Político Pedagógico da E.C 02 de Vicente Pires)

2- Objetivo Geral
Promover o “desenvolvimento de competências conceituais e o desenvolvimento do

pensamento crítico”, por meio da aprendizagem de conceitos matemáticos com atividades

de aprendizagem Matemática, para alunos do 1º ao 5º ano que apresentarem dificuldades

nessa área. (FÁVERO,2014, p.26)

3- Objetivos Específicos
● Criar meios, situações para a geração de conceitos;

● Estimular a ludicidade;

● Promover a autonomia;

● Desenvolver a autoestima;



● Estimular a oralidade, a argumentação e o registro das estratégias de pensamento;

● Auxiliar os professores regentes proporcionando oficinas de formação com temas

voltados à alfabetização matemática, sugerindo atividades, sequências didáticas,

para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos como professores

consequentemente para os alunos.

4- Metodologia

O projeto atenderá os alunos individualmente, em duplas ou em pequenos grupos com

atividades diversificadas utilizando principalmente dos materiais manipulativos e dos

jogos.

Acreditamos que o uso de materiais manipulativos deve proporcionar uma ação reflexiva,

permitindo ao aluno, pela experimentação, a construção de conceitos. Não apenas no

início de um novo conteúdo, com a finalidade de despertar interesse, ou no final para fixar

a aprendizagem, nem acreditando que o material manipulável ou o jogo por si só garanta

uma melhor aprendizagem, mas que deve ser dado ao aluno o direito de aprender não de

forma mecânica, repetitiva, “de fazer sem saber o que faz e porque faz, muito menos um

“aprender” que se esvazia em brincadeiras”, mas um aprender significativo, do qual o

aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando seu saber. (FIORENTINI;

MIORIM, 1990) Para esses autores:

O material ou o jogo pode ser fundamental para que isso ocorra. Nesse

sentido, o material mais adequado, nem sempre será o visualmente mais

bonito e nem o já construído. Muitas vezes,

durante a construção de um material, o aluno tem a oportunidade de

aprender matemática de uma forma mais efetiva. Em outros momentos, o

mais importante não será o material, mas sim a discussão e resolução de

uma situação-problema ligada ao contexto do aluno, ou ainda, a discussão e

utilização de um raciocínio mais abstrato. (FIORENTINI, MIORIM, 1990, p.

7)

Assim como o uso de materiais manipuláveis, reconhecemos que o jogo, com objetivo

didático, é um recurso importante para aprendizagem em matemática. Como cita Muniz

(2010), “no jogo existe uma atividade matemática muito rica que pode ser um espaço para

se estabelecer e para se testar teoremas e conceitos em ação pode ser um possível



mediador de conhecimentos, de representações presentes numa cultura matemática de

um contexto sociocultural do qual a criança faz parte”, além do envolvimento emocional e

afetivo (MUNIZ, 2010, p. 10,16)

● Os alunos serão atendidos individualmente, em duplas ou em grupos pequenos,

de maneira a permitir o acompanhamento e a intervenção durante a atividade.

● O professor terá papel de mediador da aprendizagem, utilizando de atividades

diversas, de brincadeiras e jogos, diferenciados da sala de aula.

● Cada atendimento se baseia no que cada criança traz de conhecimento, e a partir

dos conceitos já construídos ir propondo outras estratégias de maneira a promover

o desenvolvimento de competências conceituais.

5- Recursos Humanos
O professor como mediador do ensino deverá auxiliar o desenvolvimento autônomo do

aluno e dos aspectos cognitivo, social e emocional do sujeito. Aprender é um processo

complexo que envolve o indivíduo como um todo, devendo ser levados em consideração

o desenvolvimento psicomotor, afetivo e cognitivo da pessoa. Todos fazem parte do

processo educacional e para compreender as causas das dificuldades de aprendizagem é

necessário reavaliar algumas atitudes escolares, entre elas a avaliação, práticas

pedagógicas,

organização curricular e da sala de aula, postura do professor, diálogo, gestão, os fatores

sociais, pedagógicos e emocionais que interferem na aprendizagem.

Será necessário para o desenvolvimento do projeto, um professor com experiência em

alfabetização matemática e como a didática a que se propões o projeto, fundamentada

nos princípios da Educação Matemática, bem como dos processos que envolvem o

ensino e aprendizagem das atividades que levam as crianças a formarem e

desenvolverem os conceitos matemáticos.

A professora Mônica Aparecida Pivante de Oliveira, matrícula 32.258-X, autora do projeto,

vem desde 2009 se dedicando a estudos sobre a alfabetização, principalmente em

relação à matemática. É associada à SBEM (Sociedade Brasileira de Educação

Matemática) do DF, possui experiência em alfabetização, com mestrado na área de



formação de professores, além de ter sido formadora de professores alfabetizadores nos

programas Pró- Letramento Matemática e PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na

Idade Certa), ambos oferecidos pelo MEC. Atuou como professora no curso de Pedagogia

na disciplina de didática da Matemática, tendo experiência na alfabetização matemático

do 1º ao 5 ano e na formação do professor que ensina matemática para os anos

iniciais do ensino fundamental. A professora é readaptada, e se propõe a desenvolver o

projeto nessa Instituição de Ensino, e atender, quando solicitado a CRET e demais

escolas oferecendo  formação aos professores.

6- Recursos Financeiros
A escola possui uma pequena sala, atualmente organizada para ser um ambiente

matematizador, onde funciona o projeto.

7- Cronograma De Trabalho
O projeto foi implementado no ano de 2016, e como vem sendo observado nas

avaliações internas e externas a grande dificuldade dos alunos em matemática, o projeto

se tornou um atendimento constante na escola. Os alunos serão atendidos semanalmente

de acordo com a grade horária estabelecida, bem como o apoio na formação dos

professores. Atualmente está sendo oferecido, devido às necessidades da escola, para os

alunos do 3º ano do Bloco Inicial de Alfabetização e a formação é oferecida aos

professores do 1º ao 5º ano.

8- Culminância

Ao final do ano será realizada uma mostra das atividades desenvolvidas pelo projeto, ao

longo do ano, tanto dos trabalhos dos alunos quanto das oficinas realizadas com os

professores.

9- Resultados Esperados
● Autonomia no fazer matemática

● Elevação da autoestima

● Desenvolvimento de notações matemáticas variadas e criativas

● Desenvolvimento das habilidades leitura, oralidade e de registro



● Formação e desenvolvimento de conceitos matemáticos de número

● Compreensão das 4 operações

● Elaboração e Resolução de Situação-problema

10- Avaliação
A avaliação acontecerá, acontecerá de forma contínua, processual e permanente, “para

promover intervenções constantes" de acordo com as Diretrizes de Avaliação

Educacional, do Currículo em Movimento do DF. Uma avaliação qualitativa do

desenvolvimento do aluno, Assim, o professor mediador, acompanhará o desenvolvimento

do aluno através de registros e observações nos atendimentos, sistematizando-as em

registros de atendimento e com relatórios semestrais entregues aos professores,

responsáveis pela supervisão escolar e equipe pedagógica.



PROJETO  EU E VOCÊ: JUNTOS VAMOS APRENDER
Professora Claudia Silva de Carvalho

1. Justificativa

A proposta desse trabalho é dar suporte aos professores (as) regentes, com

acompanhamento que agregue de forma participativa, dinâmica e colaborativa

alunos,que necessitam de um acompanhamento diversificado. Essa proposta de



trabalho abrange alunos dos 4º anos, encaminhados por professores (as) que

perceberam através de avaliações dificuldades em acompanhar a turma na área da

leitura e da escrita. Tendo em vista tais dificuldades, o projeto visa desenvolver um

trabalho que busque suprir as lacunas de aprendizagem em leitura e escrita,

proporcionando várias formas de textos. Dessa maneira será ofertada a oportunidade de

aprender de modo significativo, em diferentes situações de aprendizagem acerca da

escrita da linguagem.

2- Objetivos
- Propor atividades que visem enriquecer o vocabulário dos estudantes;

- Estimular a criatividade através da leitura e da escrita;

- Promover atividades para que os estudantes avancem nos níveis de leitura: inferencial,

objetiva e avaliativa;

- Trabalhar de forma simples e objetiva as dificuldades ortográficas.

3-  Público alvo

Alunos do 4º ano com dificuldades em leitura, escrita, interpretação e produção

de texto.

4- Procedimentos: ações pedagógicas

O atendimento será feito em dupla ou individual, duas vezes por semana. Cada atendimento
durará, em média, 60 minutos.

Após a realização do teste diagnóstico, os alunos serão indicados pelo professor regente
e supervisora pedagógica. Serão trabalhados leitura de gêneros textuais, interpretação,
produção, atividades, ortográficas, entre outras necessárias para aquisição das habilidades de
leitura, escrita e interpretação.

5- Cronograma

Todo ano letivo

6- Avaliação

Nas coordenações coletivas, nos Conselhos de Classe bimestrais e ao longo do processo,
sempre  que se fizer necessário.



PROJETO DESAFIANDO GIGANTES

Professora Mirian Luzia Braga de Oliveira Silva

1 – Objetivo Geral

Contribuir para que alunos do 5º ano que apresentam defasagem de conteúdos
desenvolvam habilidades matemáticas.

2 – Objetivos Específicos

● Proporcionar atividades para que os estudantes desenvolvam as habilidades de ler,
escrever e ordenar números naturais até a ordem de unidade de milhar, reconhecendo
as propriedades do Sistema de Numeração Decimal (SND);

● Proporcionar atividades para que os estudantes desenvolvam as habilidades de resolver
situações-problema envolvendo adição (juntar e acrescentar); subtração (retirar,
completar e comparar); multiplicação (repetir parcelas iguais, combinar e apresentar
representação retangular) com um algarismo no multiplicador e divisão (partilhar e
medir) com um algarismo no divisor, utilizando estratégias diversas, como cálculo,



cálculo mental e  algoritmos diversos, além de fazer estimativas do resultado.

3 - Público alvo:

Alunos do 5º ano com dificuldades nas habilidades matemáticas

4 - Avaliação

Nas coordenações coletivas, nos Conselhos de Classe bimestrais e ao longo do processo,
sempre que se fizer necessário.



CONVIVENDO E APRENDENDO COM AS DIFERENÇAS
Sala de Recursos

Professora Lucieni Souza Rios



1 - Justificativa

O Projeto desenvolvido pela Sala de Recursos tem como justificativa essencial o

atendimento aos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais com a adoção de

práticas pedagógicas diferenciadas e criativas para construção de uma nova filosofia

educativa. A pluralidade e a heterogeneidade são o caminho para a resolução dos

preconceitos e de nossas dificuldades no reconhecimento das diferenças, abrindo espaço

para uma transformação social a partir da conscientização de nossas crianças.

“O homem, na sua essência, é um ser inacabado, num processo contínuo de vir a

ser, mediado pelo acesso às interações sociais.(GADOTTI, 1999, p. 44)”

A Sala de Recursos da Escola Classe 02 Vicente Pires, promove ações

didático/pedagógicas para que a integração ocorra de forma prazerosa. A diversidade é o

foco primordial do atendimento, valorizando as peculiaridades de cada aluno e

incorporando suas diferenças sem nenhuma distinção, para que cada educando seja

favorecido em seu desenvolvimento integral, respeitadas as suas necessidades

adequando o currículo, articulando-os ao contexto social e às suas experiências pessoais.

É papel da escola compreender o verdadeiro sentido da educação inclusiva, seus

desafios e suas possibilidades; identificar quem é estudante com necessidades

educacionais especiais; conhecer as diferentes deficiências, bem como suas respectivas

formas de trabalho; conhecer os diferentes processos de diagnóstico e de

encaminhamentos além de conduzi-los para integração na sociedade.

2 - Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento de potencialidades dos estudantes que apresentam

Necessidades Educacionais Especiais de modo a assegurar a dignidade humana,

busca da identidade, desenvolvimento da autonomia e inserção social.

3 - Objetivos Específicos:
✔ Promover adequações metodológicas e avaliativas visando suprir as necessidades

específicas dos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais.

✔ Tornar possível, orientar, sugerir, adaptar, apoiar e dar o suporte necessário para o

estudante, o professor de turma regular, monitor/educador social e demais



profissionais da educação, com estratégias que permitam o desenvolvimento das

habilidades e potenciais do educando, e, sempre que possível, com a plena

participação das famílias envolvidas.

✔ Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação

curricular específica que constituem o Atendimento Educacional Especializado

(AEE);

✔ Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e a sua

interação no grupo;

✔ Promover as condições para a inclusão dos estudantes em todas as atividades da

escola;

✔ Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo

educacional;

✔ Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais

vigentes que asseguram a inclusão educacional;

✔ Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do

atendimento às necessidades educacionais especiais dos estudantes

✔ Preparar material específico para uso dos estudantes na sala de recursos;

✔ Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados

pelos estudantes nas classes comuns;

✔ Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros

recursos existentes na família e na comunidade;

✔ Articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico da instituição

de ensino organiza-se coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva;

4 - Metodologia

Para desenvolver o trabalho na Sala de Recursos, pretende-se explorar os recursos
existentes na sala, valorizando o aspecto lúdico da criança, pois a brincadeira já está
presente no universo infantil, sendo um ótimo caminho para atingir os objetivos propostos.
Assim como também, explorar os recursos tecnológicos da sala, pois existem vários
materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das Pessoas com necessidades
específicas na escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem.
Os atendimentos acontecerão respeitando as individualidades de cada um e buscando



atender as metas traçadas para cada estudante. Este atendimento será individual, quando
necessário, ou em pequenos grupos, de até três alunos, conforme a necessidade de cada
estudante atendido. Para acompanhar melhor o desempenho dos estudantes, é
necessário estar em diálogo constante com a equipe pedagógica e professores das
turmas, discutindo o crescimento de cada um. E visitas na sala de aula também são
previstas ao longo do ano, para que se possa acompanhar bem de perto o rendimento
destas crianças no grupo, buscando junto com o professor de sala de aula traçar
estratégias que venham superar as dificuldades individuais e valorizar suas
potencialidades. Assim como a participação da família, que deve estar sempre presente,
para que juntos possamos traçar melhor as metas a serem atingidas, estabelecendo uma
mesma linguagem com estes estudantes
.
As atividades serão desenvolvidas a partir de atividades lúdicas, reflexivas, motoras,

artísticas, expressivas visando estimular:

- Desenvolvimento de habilidades referentes às funções executivas como

autocontrole, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva;

- Estimulação de competências cognitivas, respeitados o nível de desenvolvimento

de cada estudante;

- Estimulação de habilidades sensoriais articulando-as aos sentimentos aumentando

a percepção de si mesmo e do outro.

- Identificação de diferentes estados emocionais bem como as situações que os favorecem;

- Estímulo à positividade, a capacidade de promover ações que favoreçam a

construção do bem estar coletivo e de um ambiente harmônico em sala de aula;

- Desenvolvimento do respeito e a valorização de si mesmo e do outro;

- Resgate da valorização da origem de vida e história pessoal de cada um,

fortalecendo vínculos familiares;

- Identificação do seu papel social na família e na escola percebendo-se como

sujeito ativo e transformador;

- Desenvolvimento de atividades corporais que integram corpo, mente e emoção,

estimulando a expressão corporal de forma autônoma e criativa.

- Provocação de atividades lúdicas para estimulação da criatividade e livre expressão.



5 - Recursos Humanos
Para desenvolvimento efetivo da proposta é necessário o envolvimento do professor de

sala de recurso na condução dos objetivos propostos em parceria com o professor

regente, demais funcionários da escola e participação das famílias.

6 - Recursos Financeiros
Dentro da viabilidade financeira da Instituição serão adquiridos materiais pedagógicos

como jogos, livros de literatura infantil, softwares educativos, materiais para

desenvolvimento de atividades psicomotoras, e demais materiais que atendam às

necessidades específicas das atividades propostas.

7 - Cronograma de trabalho

Durante o ano letivo os alunos com necessidades Educacionais Especiais serão

atendidos duas vezes por semana, por um período de 50’ min, preferencialmente em

horário inverso ao turno escolar.

Encontros bimestrais realizados com as famílias para acompanhamento do

desenvolvimento cognitivo e socioafetivo dos alunos, bem como dicas e vivências práticas

que auxiliam no desenvolvimento da criança.

Encontros bimestrais com o coletivo dos professores e ou quando necessário para

vivências e reflexões sobre adequações curriculares, inclusão, relação escola e famílias

etc.

8 - Resultados Almejados
- Respeito à Diversidade;

- Diminuição e exclusão de ações discriminatórias;

- Desenvolvimento da autonomia;

- Reconhecimento de talentos e habilidades pessoais;

- Desenvolvimento de empatia;

- Ampliação das ações colaborativas em detrimento às competitivas;

- Maior controle de impulsos emocionais;



- Ampliação da capacidade de planejamento, organização e ações conscientes.

- Maior capacidade cognitiva e produtividade acadêmica;

9 - Avaliação
A avaliação será feita de forma permanente e integral a partir da observação e registro de

posturas, comportamentos, atitudes, desenvolvimento acadêmico pré e pós aplicabilidade

da proposta em formulário específico.



EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO



1 - Breve histórico
No ano de 2020 a escola foi contemplada pelo Programa Educação com Movimento,
programa de inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental da SEEDF que

“tem como finalidade precípua a ampliação das experiências corporais dos estudantes da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção pedagógica
integrada e interdisciplinar entre o Professor de Atividades e o Professor de Educação Física, na
perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação
Básica do Distrito Federal” (Educação com Movimento, SEE, 2019,pg.9).

Devido a restrição laboral da professora que à época bloqueou a carência para assumir
o programa e logo após o início do ano letivo ter sido decretada a pandemia e a
consequente suspensão das aulas presenciais, o programa não foi desenvolvido nos
anos de 2020 e 2021. Em 2022 após a readaptação da professora regente do programa,
a escola solicitou junto a SEE outro professor para o desenvolvimento das atividades do
programa na escola. Em maio de 2022, com a chegada do professor, iniciamos com o
atendimento às turmas de 4°s e 5° s anos, nos dois turnos (manhã e tarde).

2 - Objetivo geral do programa
Implantar e implementar Programa de Educação denominado Educação com Movimento
na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de
ensino do Distrito Federal, ampliando as experiências corporais dos estudantes, mediante
a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o Professor de Atividades e o
Professor de Educação Física na perspectiva da Educação Integral, conforme
preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal.

3 - Objetivos específicos do programa
• Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais como: o
jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre o corpo,
integrando-os aos objetivos, linguagens e conteúdos da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental;

• Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do Professor de Educação
Física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do Professor de
Atividades, em consonância com a Proposta Pedagógica (PP) da unidade escolar e com
o Currículo em Movimento da Educação Básica;

• Fortalecer o vínculo do estudante com a unidade escolar, considerando as necessidades
da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias
didático-metodológicas da Educação Física na organização do trabalho pedagógico da
unidade escolar;

• Contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de intervenções corporais
pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em valores, tais como: respeito às
diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, perseverança,
responsabilidade, tolerância, dentre outros, que constituem alicerces da vida em
sociedade e do bem-estar social.



4 - O Currículo e os fundamentos norteadores do trabalho pedagógico
A Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental representa um avanço na
compreensão da cultura corporal para a formação integral dos estudantes. As práticas
corporais são produções culturais históricas que acumulam diversos conhecimentos,
valores e formas de compreender o mundo que a humanidade vem sistematizando ao
longo de sua história e são ensinadas pelo Professor de Educação Física. A
aprendizagem da cultura corporal proporciona, desse modo, o conhecimento do ser
humano, suas possibilidades e limites, em interação com o mundo, com a natureza e com
a sociedade. Tendo como objeto as práticas corporais, a movimentação corporal é
elemento obrigatório da Educação Física para a aprendizagem dos seus conhecimentos
que abrangem, de maneira integrada, as dimensões cognitivas, motoras e sócio-afetivas.

A formação integral da criança tem como ponto de partida a prática social por meio da
brincadeira, do jogo e de movimentos básicos, vivenciados em atividades orientadas, de
iniciação das danças, de ginásticas, de lutas e de jogos pré-desportivos, entre outras
atividades que, ao oportunizar as aprendizagens, favorecem o desenvolvimento geral do
estudante.

Apesar de ser uma área de conhecimento centrada no movimento humano e no corpo, a
Educação Física não deve ser tratada como complementar aos outros componentes
curriculares. Em contato direto com as outras áreas do conhecimento, esta possibilita a
interpretação da realidade e a construção da identidade por meio de uma das formas
predominantes e mais complexas de expressão humana, que é a linguagem corporal.
Dessa forma, superam-se abordagens da Educação Física como ferramenta para
canalizar as energias das crianças ou como mera atividade física que busca apenas o
aperfeiçoamento motor, sendo apartada do fazer pedagógico da unidade escolar.

O planejamento, a intervenção pedagógica e a avaliação do professor precisam ter como
finalidade a aprendizagem de todos os estudantes, considerando a sua realidade, a sua
história de vida e o seu contexto sociocultural. Dessa forma, a interdisciplinaridade
precisa ser enraizada nas relações interpessoais do fazer pedagógico do professor,
superando abordagens fragmentadas e reducionistas do seu trabalho, equivocadamente
centradas nos aspectos cognitivos ou motores, no mérito individual e no
tecnicismo-conteudista. O Professor de Educação Física deverá elaborar seu
planejamento de ensino para essa fase do Ensino Fundamental tendo como base a
organização curricular da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, referenciado no
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal.

5 - Profissional responsável pela proposta de trabalho

01 Professor de Educação Física

Obs: Para melhor desenvolvimento das atividades do projeto, a escola está buscando

junto à SEE mais um professor para ofertar o programa diante da demanda na quantidade

de estudantes atendidos.



6 - Público alvo

Alunos dos 4°s e  5ºs

8 - Avaliação

Nas coordenações coletivas, nos Conselhos de Classe bimestrais e ao longo do

processo, sempre que se fizer necessário.



PROJETO HORTA

1 - Justificativa

Visando promover hábitos saudáveis e conscientes em nossos estudantes, as questões

ligadas à alimentação, saúde e meio ambiente devem ser abordadas dentro da escola.

Neste sentido, a horta pode se tornar um instrumento facilitador da abordagem dos

temas transversais, em especial dos seguintes: Meio Ambiente, Saúde e Consumo. Além

disso, a horta pode também se tornar um ambiente integrador da comunidade escolar e

instrumento para o ensino das diferentes disciplinas do currículo, propiciando atividades

práticas e prazerosas aos alunos.



2 - Objetivos

● Despertar hábitos alimentares saudáveis em nossos alunos;

● Incentivar o reaproveitamento, evitando o desperdício;

● Reconhecer valor nutricional dos alimentos.

3 - Metas

● Despertar hábitos de alimentação saudável;

● Instigar às crianças para que ajudem suas famílias na reeducação alimentar;

● Despertar a conscientização para a necessidade de diminuição do consumo de

alimentos industrializados.

3 - Profissionais responsáveis pela proposta de trabalho

Diretora e vice-diretora

4 - Detalhamento das atividades

● Proporcionar às crianças contato direto com a natureza ;

● Despertar hábitos e alimentação saudável para si e seus familiares;

● Reaproveitar cascas em sucos e outros preparos de alimentos;

● Reforçar o consumo consciente;

● Contribuir para a conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente.

5 - Cronograma

1º Bimestre – 5º ano

2º Bimestre –  1º e 2 º ano

3º Bimestre – 4º  ano

4º Bimestre – 3º ano

As aulas acontecerão de 15 em 15 dias



6 - Avaliação

Será realizada em reuniões pedagógicas com toda equipe pedagógica, Conselhos de

Classe e Avaliações Institucionais.



Projeto Presença

Débora Miques - Orientadora Educacional



1 - Introdução

Sabemos que a questão da ausência dos estudantes nas aulas causa impacto direto na

aprendizagem. Estudos indicam que “tempo efetivo de estudo” se apresenta como uma

das principais variáveis de influência no desempenho escolar e demonstram também que

faltar na escola é um dos motivos mais relevantes do abandono escolar.

A presença nos dias letivos garante o acompanhamento do ensino com mais facilidade

pelos alunos e evita frustrações causadas por atrasos com relação aos demais colegas.

Desde os pequenos do ensino infantil aos maiores são contemplados por aprendizagem e

compartilhamento de experiências em cada atividade que participam na escola, isso sem

contar que a frequência escolar, além de trazer conhecimento, faz com que os mesmos

criem laços com as crianças de sua turma e se interessem em estarem sempre na escola

A educação é um direito da criança e do adolescente assegurada por lei onde determina

que os dias letivos precisem ser cumpridos, sendo responsabilidade da instituição de

ensino oferecer Educação e os alunos fazerem sua parte estando presentes. A escola

poderá tomar atitudes em caso de frequências muito baixas, convocando a família ou

pedindo auxílio ao conselho tutelar caso a ausência continue.

Neste sentido, a Escola Classe 02 de Vicente Pires/Orientação Educacional implantou o

projeto “Frequência 100%”, que pretende reduzir cada vez mais o número de faltas para

assegurar o direito de toda criança à educação.

2 - Justificativa

O presente projeto tem como objetivo acompanhar a frequência dos estudantes e

conscientizar a família quanto à importância dessa presença no contexto escolar.

Na primeira reunião de pais será apresentado sobre o comprometimento da família para

com a vida escolar das crianças e esclarecer sobre as providências que cabem a escola

tomar diante dos casos identificados.

3 - Objetivo Geral

Estimular a responsabilidade da criança quanto à presença diária e conscientizar os pais

para a necessidade da frequência e permanência do estudante no ambiente escolar de

forma diária.



3 - Objetivos Específicos

▪ Reunir a família por meio de reuniões para que se comprometam com a vida escolar

da criança e sua frequência nas aulas;

▪ Apresentar aos pais dos estudantes com o número considerável de faltas, as

consequências acarretadas no desenvolvimento das aprendizagens;

▪ Conscientizar os pais quanto à valorização da escola;

▪ Promover atividades que valorizem a frequência escolar;

▪ Investigar as causas das ausências;

▪ Acompanhar a frequência e tomar providências, quando necessário;

▪ Orientar os pais para sempre justificar a ausência do estudante, via atestado médico

ou pessoalmente;

▪ Desenvolver o sentimento de pertencimento e promover o desejo de participação no

contexto escolar.

4 - Desenvolvimento

Informar toda a comunidade escolar que consta no Projeto Político Pedagógico - PPP da

Escola Classe 02 de Vicente Pires o projeto “Frequência 100%” e que o mesmo tem como

objetivo contribuir para que as famílias garantam 100% de frequência dos nossos

estudantes, para tanto a escola realizará ações como:

1. Mensagem via WhatsApp;

2. Ligação diária da escola;

3. Convocação de pais e responsáveis para assinatura do Termo de Ciência e

Responsabilidade;

4. Encaminhamento para o Conselho Tutelar.

O projeto “Frequência 100%” prevê durante todo o ano letivo o envio de Mensagem via

WhatsApp, solicitando aos responsáveis que comuniquem o motivo da falta.

Prevê ainda as Ligações para os responsáveis dos alunos ausentes ao dia, visando



esclarecer o motivo da falta e a importância do atestado médico que é o único documento

legal que justifica a falta.

Realizará Convocações aos responsáveis dos alunos que apresentarem ao longo do

bimestre 03 (três) faltas consecutivas ou 05 (cinco) alternadas para esclarecimentos

junto ao Serviço de Orientação Educacional dos impactos pedagógicos ocasionados pela

infrequência com a assinatura do Termo de Ciência e responsabilidade por faltas

(lembrando que serão realizadas até 03 (três) convocações, caso não haja a presença do

responsável, a escola encaminhará o caso ao Conselho Tutelar automaticamente.

Cabe ressaltar que, caso ocorra a assinatura do termo por parte do responsável e o

estudante continue apresentando faltas às mesmas serão totalizadas e encaminhadas ao

Conselho Tutelar imediatamente.

Art. 129 Inciso V– Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar

sua frequência e aproveitamento escolar.

Estatuto da Criança e do Adolescente

5 - Avaliação

A avaliação será de forma contínua e dinâmica para que o (a) estudante se sinta

inserido (a) e acolhido (a) no contexto escolar e seja capaz de perceber a importância da

sua presença diária e onde e o quanto isto interfere na sua aprendizagem.

Considerações Finais

A concepção de frequência e aprendizagem precisam ser contempladas desde os

primeiros dias na escola e ao longo de todo o processo educativo.

A conscientização aos pais e o estímulo de uma frequência assídua dos estudantes

resultarão em um considerável e satisfatório resultado.



PROGRAMA APREENDER VALOR

Cientes de que é preciso estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de
educação financeira e educação para o consumo, no ano de 2022 a escola aderiu ao
programa Aprender Valor. Trata-se de um programa do Banco Central do Brasil que leva
educação financeira aos estudantes de escolas públicas brasileiras de ensino
fundamental. Nesse primeiro ano, a escola está participando com duas turmas, sendo
uma de 3° ano e outra de 5° ano, turmas C e H, respectivamente. Conforme preconiza o
programa:

Tratar sobre Educação Financeira no contexto escolar é uma urgência social, tendo
em vista os impactos, na vida individual e coletiva, no presente e no futuro,
causados pelo modo como as pessoas lidam com o consumo e com os recursos
financeiros e materiais. Levar o tema para dentro das salas de aula se alinha à
demanda contemporânea de promoção do letramento financeiro na escolarização
de nível básico.

O intuito é, a partir dos resultados das duas turmas piloto, no próximo ano letivo,
estender o projeto para todas as 28 turmas da escola. Além de estar previsto na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), a inserção da educação financeira e do consumo
consciente no planejamento pedagógico, auxilia a integração crítica e consciente de
crianças no mundo atual, contribuindo para a constituição da cidadania. Além disso,
aproxima o aprendizado escolar da vida prática, contribuindo para uma aprendizagem
mais significativa.



Projeto Transição Escolar

Débora Miques - Orientadora Educacional

2022



“O real não está nem na saída e nem na chegada:
ele se dispõe pra gente é no meio da travessia.”

(Guimarães Rosa)

Introdução

A elaboração desse projeto foi motivada pela necessidade de expandir os olhares sobre
a compreensão nas diversas conjunturas vivenciadas pelas crianças na transição,
igualmente de suas famílias e dos profissionais da educação envolvidos nas etapas de
ensino.

O objetivo é subsidiar os professores na compreensão do processo de transição da
Educação Infantil para o 1º ano e do 5° ano para o 6° ano, garantindo o direito da
criança em vivências e experiências significativas, contribuindo na sua formação plena,
em ambas as fases: Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Quando se refere a essas experiências é considerado no documento que em ambas as
fases, os envolvidos necessitam legitimar e reconhecer com a mesma seriedade que as
crianças precisam ser educadas e cuidadas sem extinguir o afeto e respeito às
especificidades próprias da primeira infância, independente do ambiente que se
encontra.

Nesse caso é previsto que as instituições estarão contribuindo junto às famílias para o
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças de forma integral, não excluindo seus
direitos e suas particularidades. E sim, garantindo que essas sejam compreendidas com
suas características e necessidades próprias.



Justificativa

A todo o momento, vivenciamos novas experiências, passamos por diferentes fases e,
em cada uma delas, cumprimos etapas que marcam períodos importantes em nossas
vidas. Na trajetória escolar, algumas transições são muito esperadas pelas crianças e
famílias, gerando expectativas, dúvidas e hipóteses de como será o novo, esse
desconhecido que logo será desbravado pelos estudantes. Quando estamos prestes a
vivenciar novas experiências, é preciso falar sobre o que se aproxima e conhecer um
pouco do que nos espera logo ali, no próximo ano escolar.

O Projeto de Transição Escolar tem como objetivo proporcionar aos estudantes do 1° e
5º ano do Ensino Fundamental I, atividades integradoras com seu respectivo ano de
transição, com temáticas que envolvam as turmas de forma que lhes tranquilizem sobre
as mudanças que encontrarão. O novo ganha sentido e passa a ser motivo de
expectativa, com tranquilidade e desejo por esse crescimento natural na caminhada
escolar.

Neste ano, o projeto ganhou vida com temáticas importantes para o momento com a
participação de palestrantes convidados para desbravar junto aos estudantes assuntos
pertinentes ao período de vivência escolar. A Orientação Educacional, juntamente com
os professores dos anos envolvidos, proporcionou aos estudantes viajarem sem sair da
escola. Cada momento será pensado para que os alunos estivessem imersos nesta
transição de ciclo, tornando o processo mais tranquilo e motivador para se dar
continuidade aos estudos pelos educandos.

Objetivo Geral

Promover o processo de transição, amenizando o nível de ansiedade e expectativa em
relação à nova etapa, colaborando para a eficácia do ensino aprendizagem.

Objetivos Específicos

Criar condições para que o estudante tenha a oportunidade de ouvir e discutir
sobre as temáticas importantes para a fase escolar:

• Regimento Escolar;

• ECA;

• Segurança na rede;

• Gestão de Emoções: Resiliência, Autoconfiança e Autonomia;



• Hábitos de Estudo;

• Estilo de Aprendizagem;

• Rotina;

Criar condições para que o estudante conheça o espaço físico do próximo
segmento (escola);

• Entrada da escola;

• Pátio;

• Quadra Poliesportiva;

• Salas de aula;

• Banheiros;

• Sala de Multimídia;

• Biblioteca;

• Equipe de Trabalho: Direção, Coordenação, SOE, AEE, Professores e
funcionários de apoio.

Informar sobre o funcionamento pedagógico:

• Rotina;

• Agenda (horário das aulas);

• Disciplinas;

• Conteúdos;

• Calendário das avaliações;

• Instrumentos de Avaliação.

Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental

A inserção da criança no Ensino Fundamental exige diálogo entre Educação Infantil e
Ensino Fundamental, diálogo esse institucional e pedagógico, dentro da escola, entre as
escolas e na sala de aula, e com objetivos claros.

Educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis: ambos envolvem
conhecimentos e afetos; saberes e valores; cuidados e atenção; seriedade e riso. O
cuidado, a atenção, o acolhimento estão presentes na educação infantil; a alegria e a
brincadeira também. E, com as práticas realizadas, as crianças aprendem. Elas gostam



de aprender. Na educação infantil e no ensino fundamental, o objetivo é atuar com
liberdade para assegurar a apropriação e a construção do conhecimento por todos. Na

educação infantil, o objetivo é garantir o acesso, de todos que assim o desejarem, a
vagas em creches e pré- escolas, assegurando o direito da criança de brincar, criar,
aprender. Nos dois, temos grandes desafios: o de pensar a creche, a pré-escola e a
escola como instâncias de formação cultural; o de ver as crianças como sujeitos de
cultura e história, sujeitos sociais (KRAMER, 2007, p.20).

Ou seja, não se refere a etapas, mas sim, no compromisso com a infância em todos os
seus aspectos, constituindo a escolaridade como prioridade na vida das crianças,
oportunizando-os a construção social, cultural e cognitiva com respeito às
singularidades e direitos. Entendemos assim que a transição da educação infantil para o
ensino fundamental deve ocorrer de maneira que se considerem as necessidades das
crianças e o processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento.

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção, para
que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e
continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas
singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos,
assim como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer
estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes,
de modo que a nova etapa se construa com base noque a criança sabe e é capaz de
fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. (BNCC, p.53)

De acordo com as Diretrizes Curriculares há um distanciamento entre Educação Infantil
e Ensino Fundamental, ou seja, uma lacuna entre um nível de aprendizagem de um e do
outro, e para minimizar e até sanar esta fragmentação indica-se que os direitos da
criança sejam garantidos sem interrupções, que o ensino seja entendido como um
processo contínuo e diagnóstico, onde os encaminhamentos pedagógicos façam
relações e interações entre as diversas áreas do conhecimento e perceba que a criança
está em permanente construção social.

A vida é naturalmente repleta de mudanças, mas é no processo de inserção e
adaptação do ser humano que acontece a aprendizagem, transformação e evolução
pessoal do indivíduo, no contexto social. Para que o desenvolvimento de cada situação
aconteça de maneira saudável e produtiva, é imprescindível que o processo de
transição, de um campo para o outro, seja organizado de maneira a atender as
necessidades e fornecer segurança física e psicossocial à pessoa que está vivendo



essa transição. (DRC p.24, 2019)

Portanto, as mudanças que envolvem essa transição refletem também na prática
docente, no intuito de tornar o processo de transição algo prazeroso, onde o brincar, o
cuidar, o educar e o interagir, se integrem, pois, esses conceitos fazem parte da
educação na infância.

Para a efetivação desta integração entre saberes e conceitos trabalhados pelas escolas,
é imprescindível a realização de uma articulação qualitativa entre os diferentes estágios
de aprendizagem que a criança/aluno se encontra.

Processo este que para Vygostsky (2007), é caracterizado pelas relações, interação e o
brincar. Assim, a escola deve ser vista como espaço socializador de conhecimentos e
sua função é de efetivar um trabalho articulado com um conjunto de propósitos
educativos para garantir a apropriação dos conhecimentos.

Para o autor, brincar está relacionado ao desenvolvimento do indivíduo, do ponto de
vista tanto psicológico quanto cognitivo e sociocultural. Nesta Perspectiva, a brincadeira
e os espaços de experiências dão possibilidade de criar e recriar conhecimentos e
vivências e de se ter experiências culturais.

Vygotsky enfatiza que conforme a idade da criança aumenta, sua forma de brincar e sua
forma de agir também mudarão diante do brinquedo, pois serão criadas outras formas
de situação imaginária e outras formas de se realizar. Então o diferencial na transição é
o olhar do educador.

Há uma importância de se contemplar na organização do trabalho pedagógico, aspectos
que garantem a especificidade de cada nível de estudos, nesse sentido, se faz
necessário a necessidade de relacionar os conceitos entre uma etapa e outra,
possibilitando a aproximação e continuidade do fazer pedagógico, considerando todas
as fases da vida escolar da criança, contemplando o ensino aprendizagem como um
todo, como um processo integral, levando em consideração toda a complexidade
contextual da idade envolvida e familiar.

Da experiência da Educação Infantil à etapa do Ensino Fundamental, espera que a
criança possa realizar a síntese das aprendizagens, que será sua bagagem para
prosseguir no percurso do primeiro ano.

O que é essa síntese? Segundo a BNCC: Essa síntese deve ser compreendida como
elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da
Educação Infantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e
não como condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. (BNCC,
p.51)

Trata-se, antes, de assegurar em toda a passagem pela Educação Infantil as condições
para que as próprias crianças organizem suas sínteses na própria experiência. Quanto
mais vivências, mais oportunidades as crianças terão de refletir, de levantar hipóteses,



perceber possibilidades, organizar suas explicações sobre o mundo, sobre si mesmas e
sobre os outros e sobre o conhecimento.

O desafio é pensar não apenas na criança que ingressa no Ensino Fundamental, mas
também em todos os conceitos que integram este processo de ensino. Assim,
acredita-se que essa transição deve ser uma oportunidade para pensar e efetivar uma
prática pedagógica que considere a criança como um todo, sujeito a aprendizagem,
levando em conta sua bagagem de saberes e aspectos biopsicossocial e cultural,
garantindo desta maneira a aquisição do conhecimento.

A passagem das crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental é uma
transição que envolve um ritual de crescimento e transformação na convivência com o
grupo, e de ingresso em outro modo de viver a escola. Com a proposta de tornar esta
transição uma viagem incrível, os estudantes do 2° Período do Centro de Educação
Infantil 08 de Taguatinga – CEI08 recebem uma passagem com destino ao 1° ano do
Ensino Fundamental na Escola Classe 02 de Vicente Pires – EC02VP.

A cada bimestre, os estudantes vão recebendo alguns materiais, que instiguem a
curiosidade de passagem para a nova escola.

Além disso, haverá um momento de caça ao tesouro, com pistas relacionadas aos
materiais que utilizarão no próximo ano. Após encontrar todas as pistas, localizaram
uma mala que conterá figuras de trem com letras do alfabeto. A missão seguinte será
pesquisar e fazer um desenho relacionado a letra escolhida.

No dia da viagem, os estudantes serão convidados a embarcarem no trem EC02VP,
com destino à Estação 1° ano, onde serão recepcionados pelas professoras que os
acompanharão no próximo ano. O momento será dedicado a conhecer o universo da
alfabetização e cada estudante poderá comentar sobre as letras e os desenhos
escolhidos.

Os estudantes ainda passarão por outras estações como: a sala de aula, sala dos
professores,sala de leitura, laboratório de informática, pátio, quadra de esportes e as
salas da equipe de apoio escolar e finalizando com a exibição de vídeo com as
atividades do ano escolar da EC02VP.

Transição do 5° para o 6° ano

A criança não deixa de ser criança só porque ingressou no Ensino Fundamental, se faz
necessário que a concepção de criança esteja clara para todos os envolvidos no
processo de transição. E, para que as crianças superem com sucesso os desafios da
transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças, a continuidade das
aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com
base no que as crianças já sabem e são capazes de aprender. O acolhimento das
crianças que estão fazendo a transição do 5° ano para o 6° ano do ensino fundamental
é responsabilidade dos professores e da escola. É muito importante que os educadores
sejam sensíveis às dificuldades, medos e anseios durante o processo.

A ideia é oferecer uma ponte entre uma etapa e outra, assegurando a continuidade do
aprendizado e considerando a individualidade de cada estudante em ambas as etapas.
Há crianças que se adaptam rapidamente, mas existem também as que resistem às



mudanças e sendo a insegurança parte inerente do processo, é fundamental considerar
esse sentimento, pois as relações afetivas são essenciais no desenvolvimento da
confiança e da relação com o outro.

Observar os espaços e considerar eles um dos quesitos importantes para a aceitação
de mudança também faz parte do processo de transição. Como deixar de lado as
carteiras enfileiradas e manter a disposição e/ou organização do espaço mais próximo
do que encontravam na pré-escola, mesinhas com cadeiras, espaço para fazer roda de
conversa são boas formas de favorecer a continuidade entre as etapas.

As famílias precisam ser acolhidas e receber o apoio não apenas dos professores, mas
também da equipe gestora. A escola deve estar aberta a mudanças, a novas estratégias
e em considerar a possibilidade de realizar entrevistas com os pais dos alunos antes do
início das aulas, principalmente na observância de conflitos emocionais por parte dos
educandos. Afinal, família e escola devem ser unificadas em ações para a melhor
adaptação, desenvolvimento e no processo ensino aprendizagem do estudante.

Dessa forma, a organização escolar deve ser centrada no estudante nas aprendizagens
e todos os envolvidos estar compromissados para a garantia do ingresso, permanência
e sucesso nas aprendizagens.

É na primeira etapa do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano EF, que o estudante
aprofunda a construção de valores, compreendendo seu papel enquanto cidadão. Nesse
momento, as ações de transição do 5º para o 6º ano têm o objetivo de promover
experiências e interações com o propósito de motivar os alunos para novos desafios.

Os alunos do 5º ano serão convidados a embarcar em uma viagem de avião, pela
Companhia EC02VP de Linhas Aéreas. Com as passagens aéreas em mãos, onde as
rotas serão estabelecidas com destino ao 6° ano do Ensino Fundamental do Centro de
Ensino Fundamental 08 de Taguatinga – CEF08.

Em breve, os estudantes farão mais uma escala que proporcionará muitas vivências,
diálogos e proximidades com o novo ciclo. Haverá momentos de diálogos com as
coordenações e estudantes que já passaram pela transição, reunião de pais e reunião
com os professores das escolas envolvidas.

Uma viagem bem planejada requer conhecer bem o destino, organizar o que levar na
mala e, principalmente, ir em busca de conhecimentos que nos deixem aptos para
enfrentar novos desafios.

Avaliação

Assim como todos os aspectos da escola é necessário criar indicadores do que é o
processo de transição saudável e promotor de aprendizagem e vínculos com as escolas.
Algumas questões precisam ser respondidas no decorrer do processo: O que é uma boa
transição? Houve um tratamento formativo para a transição nas duas etapas? Ao final



do ano rever esses indicadores para ver se aconteceu e como aconteceu,
documentando todo o percurso.

Considerações Finais

O que a BNCC diz sobre isso: “para que as crianças superem com sucesso os desafios
da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a
continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se
construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer.”

Da experiência da Educação Infantil à etapa do Ensino Fundamental, espera que a
criança possa realizar a síntese das aprendizagens, que será sua bagagem para
prosseguir no percurso do primeiro ano.

O que é essa síntese? Segundo a BNCC: Essa síntese deve ser compreendida como
elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da
Educação Infantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e
não como condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. (BNCC,
p.51)

Trata-se, antes, de assegurar em toda a passagem pela Educação Infantil as condições
para que as próprias crianças organizem suas sínteses na própria experiência. Quanto
mais vivências, mais oportunidades as crianças terão de refletir, de levantar hipóteses,
perceber possibilidades, organizar suas explicações sobre o mundo, sobre si mesmas e
sobre os outros e sobre o conhecimento.

O desafio é pensar não apenas na criança que ingressa no Ensino Fundamental, mas
também em todos os conceitos que integram este processo de ensino. Assim,
acredita-se que essa transição deve ser uma oportunidade para pensar e efetivar uma
prática pedagógica que considere a criança como um todo, sujeito a aprendizagem,
levando em conta sua bagagem de saberes e aspectos biopsicossocial e cultural,
garantindo desta maneira a aquisição do conhecimento.
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