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A importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, 

nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo 

encantamento que a coisa produza em nós.” 

Manoel de Barros 
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1.0- APRESENTAÇÃO E PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

A Escola Classe 03 da Estrutural, abriu suas portas no dia 03 de Março de 2022, para receber 

aproximadamente 400 estudantes de demanda reprimida da Educação infantil e do ensino 

fundamental – anos iniciais, o que Caracteriza que este será o primeiro Projeto Político Pedagógico 

elaborado pela equipe desta da Escola.  

A construção deste projeto, se dá com a participação de toda a comunidade escolar conforme 

prevê a Lei de Gestão Democrática nº 4.751/2012, onde considerou-se fatores diversos, sociais, 

econômicos e educacionais decorrentes de um período pós-pandêmico e decisivos para traçar 

prioridades de objetivos comuns, sempre valorizando o diálogo numa ação coletiva e integradora à 

participação consciente de todos. 

O processo de elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico no sitema 

de ensino, esta vinculado em três níveis de intervenção educacional sitados na Orientação 

Pedagógica (SEEDF, 2014. Pg 36,37) são eles:   

1. Macro, que compreende o âmbito nacional, como o Ministério da Educação, e estadual, 

como a Secretaria de Educação, ao qual compete a formulação de políticas, definição de programas 

e projetos;  

2. Meso ou intermediário, no âmbito das Regionais de Ensino. Neste nível são desenvolvidos 

planos de gestão, projetos e ações, com vistas a assessorar técnica, pedagógica e financeiramente 

as unidades escolares;  

3. Micro ou de unidade escolar, que atinge o âmbito local, ou seja, que elabora, executa e avalia 

a proposta pedagógica.  

A comissão de elaboração da PPP da Escola Classe 03 da Estrutural, reúniu-se para proceder 

à escrita do projeto, baseando-se em avaliações, diagnósticos e vivências diárias com a comunidade, 

realizando encontros para a construção deste PPP e replanejamento das ações mais urgentes.  O 

Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 03 da Estrutural, irá orientar, embasar e ditar as 

concepções dos envolvidos na sua formação, com o intuito de promover uma escola comprometida 

com a transformação social, sendo referência em diversidade e direitos humanos, com uma 

educação alicerçada no acolhimento, no afeto, na ludicidade e na criatividade, respeitando as 

peculiaridades desta comunidade escolar que acolhemos na Região administrativa do Guará.  

Membros da Comissão Organizadora do PPP 2021: 

Lucélia De Jesus Abreu – Diretora 

Rosilene Dornelas Rosa – Vice-Diretora 

Cleide Maria Felix Rego  - Chefe de Secretaria 

Christofer Leandro de Oliveira Sabino – Apoio Pedagógico (Supervisor) 

Talitta Martins Alves Queiroz Pereira – Coordenadora 
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Fotos de reuniões e coordenações coletivas para discussões no 1º semestre/2022 
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2.0 – HISTORICIDADE  

 

A Escola Classe 03 da Estrutural, começava a sair do papel no dia 04 de junho de 2018, 

onde seria situada na Região Administrativa da Cidade Estrutural  para o segmento de Educação 

Infantil e EJA, (Portaria nº 109, de 11 de maio de 2020 - DODF Nº 9, de 14/05/2020, pg 5). Em 

Dezembro de 2021, foram iniciadas as providências para locação de imóvel destinado a 

acomodar a demanda reprimida de alunos em sua maioria da Cidade Estrutural e imediações, 

tendo em vista que era crescente a demanda e as escolas da região encontravam-se em sua 

capacidade máxima de atendimento, bem como os excedentes do telematrícula da coordenação 

Regional de Ensino do Guará. 

Esta solicitação para um aluguel de forma urgente foi justificada pelos seguintes fatores:  a 

ocupação do prédio construído no Setor Santa Luzia da Cidade Estrutural, destinado a acomodar 

a Escola Classe 03 da Estrutural, foi desaconselhada pela SIAE, uma vez que suas 

características não atendiam a legislação em vigor para atender alunos da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio;  não prosperou o projeto embrionário de ampliar o 

atendimento da Escola Classe SRIA, situada na Unidade III desta SEEDF, com a possibilidade 

de atender mais 300 alunos;  não havia tempo hábil para construção de nova escola  

Sendo assim, a locação do imóvel foi realizada e concluída mediante os trâmites legais 

quando no dia 17 de março de 2022 (DODF N. 54, DE 21/03/2021) pela Portaria n. 246  a escola 

recebeu seu novo endereço. 

Atualmente, situada sob o contrato de locação de imóvel n. 39/2022 que entre si fazem o 

Governo do Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF, denominada Locatária, e o Instituto das Filhas do Divino Zelo denominada Locador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de boas-vindas para a 

esquipe gestora assumir esta missão 

tão importante (pátio de nossa escola no 

dia 26/02/2022) 

Logo marca de nossa escola – Gentilmente 

elaborada pela professora Marcia Fonseca  do 

CVLOP-Guará, ( inauguração da  escola 

03/03/2022) 
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2.1 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

Este prédio tornou-se conhecido quando de sua criação como Escola Padre di França, 

uma instituição Educacional Particular. O prédio possui uma área de aproximadamente 1.783,20 

m2  com 3 pavimentos sendo subsolo, piso térreo e 1º piso. Construído em alvenaria, distribuído 

no terreno em apenas um bloco, tendo em sua área térrea um pátio semi descoberto, laterais 

que rodeiam o prédio de forma livre e não coberta, um espaço coberto com grama sintética 

(futuro parquinho infantil) bem como uma quadra de esporte com medidas não convencionais 

adaptada ao espaço disponível e iluminada. A acústica do subsolo e das salas que ficam de 

frente para a quadra de esportes por vezes são comprometidas pelo número de estudantes que 

estão utilizando a área.  

A escola possui instalações adequadas para um ambiente escolar, apesar de não se ter 

espaço de área verde dentro das instalações.  A escola dispõe das seguintes dependências 

internas: 

TÉRREO:  

● Salas  de aula:  05   

● Sala de professores: 01 

● Sala Equipe gestora: 01 

● Cantina de professores: 01 

● Sala de Administração: 01 

● Mecanografia: 01 

● Sala do SOE/EEAA: 01 (a mesma sala) 

● Secretaria: 01 

● Depósito pedagógico: 01 

● Banheiro para professores: 01 

● Banheiro para alunos: 02 

● Sala de dança: 01 

 

1º PISO: 

● Salas de aula: 08 

● Espaço para atendimento: 01 

● Espaço para sala de informática: 01 
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● Espaço para depósito: 01 

● Banheiro para alunos: 02, sendo 01 interditado 

 

SUBSOLO: 

● Banheiro para professores: 02  

● Banheiro para alunos: 02 interditados 

● Depósitos para Alimentos: 01 

● Sala de Leitura: 01 

● Cantina: 01 

● Sala de apoio cantina: 01 

● Refeitório: Espaço adaptado do pátio no subsolo 

● Sala para Auxiliares: 01 

 

 

2.2  - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome da Instituição de Ensino: ESCOLA CLASSE 03 DA ESTRUTURAL 

Endereço: QE 42 Área Especial 01, Guará II, Brasília /DF   
CEP:  71070-420. 
Telefone/fax: não possuímos no momento 
Localização:  atrás do restaurante Traíra, na pista do Guará II 

Divisão de Ensino: Coordenação Regional de Ensino do Guará 

Data de criação: 11 de maio de 2020 

Data de abertura da escola: 03 de Março de 2022 

Autorização: Portaria nº 109 , de 11/05/2020. 
Turnos de Funcionamento: MATUTINO (7h15 às 12h15)   
                                               VESPERTINO (13h15 às 18h15) 
Nível de Ensino oferecido:  
Educação Infantil – 1º, 2º Períodos 
Ensino fundamental- Anos Iniciais (BIA)  1º, 2° e 3º anos -1º Bloco do 2º Ciclo 
Ensino fundamental  Anos iniciais  - 4º e 5º anos- 2º Bloco do 2º Ciclo 
ódigo SIGE da Instituição Educacional:   990210000033 
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O corpo de funcionários é composto da seguinte forma: 

MEMBROS NOMES 

Diretora Lucélia De Jesus Abreu 

Vice Diretora  Rosilene Dornelas Rosa 

 

Chefe de Secretaria  Cleide Maria Felix Rego  

 

Apoio Pedagógico  

(Supervisor não empossado) 

 Christofer Leandro de Oliveira Sabino 

Coordenadora  Talitta Martins Alves Queiroz Pereira 

Representantes da Carreira Assistência: 

 

Debora Mary da Silva dos Santos 

Silvia Amelia Granjeiro do Amaral 

Vanessa Sousa Soares 

Wilson Ferreira Lopes 

Cristina Santana Laranjeira 

Representantes da Carreira Magistério: Efetivos  Jeane de Morais Barbosa 

 Maria do Socorro Fernandes 

James Brown Santos da Silva 

Janaína Andrea Almeida Sérgio 

Representantes da carreira Magistério: Professor em 

Regime de Contrato Temporário  

 

● Adriana Assis França dos Santos 

● Ágata Roberta Silva de Araújo 

● Andrea Marilene Vítor Dionísio 

● Andreia Ramos André 

● Josie Alves Sousa 

● Juliana Carvalho Girotto Borges 

● Karla Nascimento de Alencar 

● Leiridjeine Susan de Nazaré Leal  

● Nara Lúcia Pereira Lino 

● Queivylin Silva da Costa  

● Sabrina Paiva Barbosa 

● Suzani Alencar Porto Santana 

● Wanessa Sales Mariani Guedes 

Representantes da Carreira de Agentes de Vigilância ● Antônio Ribeiro de Lima 

● Djalma Ramos Filho 

● Elizeu de Oliveira Sobrinho 
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● João da Cruz da Silva Vieira 

●  Miguel Queiroz Lima Filho  

Educadoras Sociais Voluntárias ● Ana Paula R. de Araújo de Abreu 

● Andrea Valadares Badaró 

● Claudinete Lima de Morais 

● Luciene Alves dos Santos 

● Renata Maria Pereira dos Santos 

● Selma da Conceição Oliveira 

● Nazaré Mesquita Moreira de Albuquerque 

Terceirizados da Limpeza ● Alessandra Jesus da Silva 

● Eliecy Pereira da Costa 

● Greyciane Rodrigues Oliveira 

● Marcelo Marques da Silva 

● Silmario Martins da Silva 

● Nilva Costa Cruz Del Colli 

● Thauane Rodrigues Serpra 

Terceirizados da Merenda ● Rosineide Maria dos Santos  

● Antônio Araújo Barradas 

● Sônia Regina de Sousa Ribeiro 

Toda esta estrutura física e de pessoal atende a um corpo discente composto 

por 1 6 turmas assim distribuídas, de acordo com a estrutura inicial elaborada pela 

UNIPLAT CRE/Guará no ano  letivo de 2022: 

 

MATUTINO VESPERTINO 

4º ano A - 22 alunos 1º Período A - 17 alunos 

4º ano B – 23  alunos 1º Período B - 13 alunos 

4º ano C – 27  alunos 1º Período C – 19 alunos 

4º ano D -  27 alunos 2º Período A – 17 alunos 

4º ano E -  28 alunos 2º Período B – 14 alunos 

5º ano A -   26  alunos 1º ano A -  25 alunos 

5º ano B -   28  alunos 2º ano A – 18  alunos 

5º ano C -  28   alunos 3º ano A -   14 alunos 

11 Alunos NEE - Anos Iniciais  11 Alunos NEE Educação Infantil 

Total de alunos: 209 Total de alunos: 137 

 

 

 



5
11 

11 

 

 

 

 

3.0– DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

Ao iniciar o diagnóstico, consideramos que a escola está composta por 13 turmas,    sendo 

5 turmas de Educação de Infantil, 03 turmas de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (BIA) e  08  

turmas de Ensino Fundamental - Anos Iniciais perfazendo um total de  346 alunos. Este ano de 

2022, utilizamos a coleta de dados com o apoio da ferramenta Google forms e não de dados 

demandados institucionalmente como a ferramenta do PDDE interativo devido ao nosso curto 

período de funcionamento. Os instrumentos utilizados para estas pesquisas foram 4 

questionários que tiveram por objetivo coletar opiniões, interesses, expectativas, entre outros, 

direcionados às atividades oferecidas em nossa escola. Os  objetivos desta ação foram 

traduzidos em questões específicas, elaborado com questões fechadas e abertas. 

Após as pesquisas, o projeto foi elaborado e finalizado coletivamente baseado nas 

avaliação e diagnósticos coletados.  

1 - Diagnóstico da Realidade – O questionário a seguir foi elaborado com questões 

referentes à caracterização socioeconômica e cultural da comunidade e estrutura familiar dos 

estudantes.  

https://docs.google.com/forms/d/1jYHqwV8R-HEUm31qDWOXyrmH63pal-h87J-

hsbCJT24/edit?ts=62bb1373 

Segue dados Coletados, realizado com a comunidade Escolar, Onde identificamos que:  

 

-  80% dos estudantes moram na Estrutural;  

- A faixa etária dos responsáveis é de 24-40 anos; 

- Apenas 2 ou menos contribuem na renda familiar; 

-  59,5% dos responsáveis estão desempregados; 

- 33,9% possuem ensino médio completo; 

- 71,4 utilizam o ônibus escolar da SEEDF; 

- 11,3% de nossos alunos possuem NEES; 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jYHqwV8R-HEUm31qDWOXyrmH63pal-h87J-hsbCJT24/edit?ts=62bb1373
https://docs.google.com/forms/d/1jYHqwV8R-HEUm31qDWOXyrmH63pal-h87J-hsbCJT24/edit?ts=62bb1373
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2 - Avaliação Institucional - O questionário a seguir foi elaborado com questões referentes 

ao aproveitamento escolar, às áreas do conhecimento, ao planejamento pedagógico, à gestão, 

aos processos de aprendizagem e ao relacionamento entre alunos, professoras, professor e 

escola.   

https://docs.google.com/forms/d/1VHiQ-

jYY9wP_XMaqqhlS0oh9AHpxJpu_FJ85U6P6kys/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VHiQ-jYY9wP_XMaqqhlS0oh9AHpxJpu_FJ85U6P6kys/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VHiQ-jYY9wP_XMaqqhlS0oh9AHpxJpu_FJ85U6P6kys/edit


5
13 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5
14 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5
15 

15 

 

 

 

 

3 Indicadores da Gestão Administrativa: foi realizado durante as coletivas de quarta-

feira com todos os servidores, elaborado com questões referentes aos aspectos gerais da 

gestão democrática, relacionadas à realidade da escola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE AVALIAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO PARA PRIORIDADES    -  E.C. 03 DA ESTRUTURAL – 2022 

ASPECTOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – AVALIAÇÃO COLETIVA  

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

INDICADORES SUFICIÊNCIA/ 
QUANTIDADE 

QUALIDADE 
DO SERVIÇO 

APROVEITAMENTO/ 
VALORIZAÇÃO 

 
 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

NÚMEROS DE 
SERVIDORES 

POR ESPAÇO FÍSICO    

AFASTAMENTOS    

ASSIDUIDADE    

FORMAÇÃO INICIAL 
CONTINUADA 

   

SAUDE MENTAL    

OUTROS...  
 

  

 
 
 
 

GESTÃO 
 ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR  

Espaço da cantina    

Espaço do refeitório    

Material da cozinha    

Número de refeições dia     

Quantidade de refeições servida 
aos alunos 

   

Qualidade das refeições    

Variedades das refeições    

Outros ...   
 

  

 
 
 

GESTÃO DA 
COMUNICAÇÃO 

EXTERNA E 
INTERNA 

INTERNET    

Uso de TIc´s  
(comput/ Impressoras/) 

   

Documentos / processos    

E-MAIL INSTITUCIONAL    

COMUNICAÇÃO VIA ZAP 
PARA TODOS DA ESCOLA 

   

REUNIÕES COM EQUIPE 
ADMINISTRATIVA 

   

REUNIÕES COM EQUIPE 
PEDAGÓGICA  

   

COMUNICAÇÃO VIA ZAP COM O 
PEDAGÓGICO 

   

OUTROS...    
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LEGENDA:  

               VERDE:   neste atendimento/setor está tudo tranquilo, sem grandes ajustes 

               AMARELO: neste atendimento/setor é necessário ajustes de forma pontual 

               VERMELHO: neste atendimento/setor é necessário ações urgentes, 

prioritárias. 

 Nesta avaliação realizada com os servidores da Escola coletamos dados importantes 

para a avaliação da gestão dos assuntos administrativos, tais como: 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA INDICADORES SUFICIÊNCIA/ 
QUANTIDADE 

QUALIDADE 
DO SERVIÇO 

APROVEITAMENTO/ 
VALORIZAÇÃO 

 
 

GESTÃO 
SEGURANÇA/PATRIMÔNIO 

PESSOAS E ESPAÇOS 
 

ENTRADA E SAIDA DA 
ESCOLA 

   

ASSIDUIDADE/ 
AFASTAMENTOS DOS 

SERVIDORES 

   

QUANTIDADES DE 
MÓVEIS NA ESCOLA 

   

QUANTIDADE 
ESPAÇOS NA ESCOLA 

   

MANUTENÇÃO DO 
MAQUINARIO 

   

OUTROS...  
 

  

 
 
 
 

GESTÃO 
LIMPEZA E APOIO  

ESPAÇOS EXTERNOS    

ESPAÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

   

ESPAÇOS DAS SALAS 
DE AULA 

   

ESPAÇO DOS 
BANHEIROS  

   

QUALIDADE DA 
LIMPEZA DIÁRIA  

   

QUANTIDADE DE 
FUNCIONÁRIOS NA 

LIMPEZA 

   

RECOLHIMENTO DO 
LIXO 

   

OUTROS...   
 

  

 
GESTÃO SECRETARIA  

ADMINISTRATIVO 
 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

   

LISTAGEM DE ALUNOS 
ATUALIZADA 

   

ACOMPANHAMENTO 
DE INFORMAÇÕES 

   

ATENDIMENTO AOS 
PAIS 

   

INFORMAÇÕES 
GERAIS 

   

SERVIÇO INTERNO – 
(EMAIL-SEI) 

   

VENDA DE 
UNIFORMES 

   

DUPLICADOR     

XEROX     
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 - Necessidade da internet 

- Redistribuição das tarefas administrativas da escola; 

- Realinhamento das informações institucionais 

- Organização dos dias para atividades pedagógicas e administrativas; 

- Controle dos materiais administrativos/pedagógicos; 

Procurou-se realizar uma busca pelo envolvimento efetivo e consciente de todos os 

segmentos da escola/comunidade, fazendo com que todos se tornem atuantes e que possamos 

desenvolver um processo educativo centrado na criança e na sua vivência pessoal e contextual.  

Atenta às exigências da sociedade e às melhores condições para efetivação de uma 

educação de qualidade, a equipe gestora procura sempre empregar recursos, medidas 

concernentes com os vários segmentos da escola tais como: manutenção da estrutura física, 

aquisição de brinquedos para o parquinho e brinquedoteca, recursos didáticos, suporte para 

que a(o) professora (or) regente desenvolva seu trabalho com eficácia e tranquilidade, ambiente 

amigo, familiar e seguro, inclusive com segurança eletrônica. No entanto, A Escola Classe 03 

da Estrutural ainda necessita de um espaço apropriado para atividades da natureza, uma sala 

de vídeo, parquinho para educação infantil e jogos para os alunos do 1° ao 5º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORAS DO PERÍODO MATUTINO               PROFESSORAS E PROFESSOR DO PERÍODO VESPERTINO 
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4.0 – FUNÇÃO SOCIAL  

 A escola enquanto instituição que compõem a sociedade, ao longo da história, tem assumido 

cada vez mais um papel fundamental também na preparação de cidadãs e cidadãos que serão 

protagonistas de suas realidades. Exatamente por isso, ela tornou-se um espaço social 

privilegiado, não podendo portanto suas atividades serem organizadas sem objetivos pedagógicos 

e sociais. Suas atividades refletirão e serão refletidas no e pelo contexto social.  

 Para melhor executar sua função social, a escola necessita conhecer o seu público, 

compreender suas realidades e história e contribuir para formar sujeitos ativos e conscientes para 

superar adversidades sócio-culturais que os impedem de viver plenamente suas dimensões 

humanas.  

 A escola pública, em particular, atende uma diversidade de alunos oriundos de todas as 

camadas sociais da sociedade. Porém, seu maior público é o que está nas camadas mais baixas 

da pirâmide social. São estudantes vulneráveis sem acesso a muitos direitos e desrespeitados, 

excluídos socialmente. Nessa realidade, a escola não pode cumprir o papel de reproduzir as 

exclusões sociais, mas preparar seus alunos para superar as barreiras que dificultam a ascensão 

, o rompimento do status quo. Porque se assim ela não faz, ela estará servindo aos interesses das 

classes dominantes da sociedade, indo ao desencontro dos interesses de seus alunos  

 A Escola Classe 03 da Estrutural abarcando os documentos teóricos da Secretaria de 

Educação entende-se como instituição única, conhecedora da realidade vulnerável de seus 

estudantes e organiza-se para efetivamente acolher sem distinção cada um deles, como ser único 

que cada um é. Acolhe a diversidade como fator enriquecedor e não como fator de preconceito. E 

preocupada em preparar seus alunos para uma sociedade excludente e preconceituosa, visa 

prepará-los para serem sujeitos críticos e conscientes dos seus direitos e papel no contexto social.  

 

 A Escola Classe 03 da Estrutural preocupa-se efetivamente com o desenvolvimento de suas 

atividades voltadas para intervir na sociedade e transformá-la, formando cidadãs e  

cidadãos livres.    

 Reconhecendo seu público majoritariamente de afrodescendentes, abarca a função social 

de prepará-los para uma realidade excludente social onde predomina um racismo estrutural e 

institucional para que possam exercer seus direitos e deveres com objetivo de ascender 

socialmente, construindo uma nova sociedade brasileira livre do padrão colonial ainda existente 

desde o Brasil colônia.  

 

O corpo docente aponta como maiores obstáculos sociais que nossas(os) alunas(os) 

precisam superar: a desigualdade social que traz mais obstáculos para a vida dos alunos, 
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carência de necessidades básicas, as dificuldades dos pais em acompanhar a vida escolar dos 

filhos, ausência emocional, a disparidade financeira entre os alunos, desestrutura familiar que 

resulta na ausência de valores fundamentais e mudança de mentalidade de pobreza e dificuldade 

em romper o ciclo de miséria.  

Entendemos que a Escola Classe 03 pode ser inserida no contexto social das(os) 

alunas(os), conhecendo os aspectos familiares, sociais e financeiros. Entendendo a vivência dos 

alunos e trazendo a realidade para dentro do contexto escolar, com o objetivo de transformar as 

realidades e encorajar os alunos de que é possível transformá-la. Comunicando sempre aos pais 

o que acontece na escola. Desenvolvendo projetos sociais que arrecadam fundos para ajudar as 

famílias mais carentes e que envolvam a criança e a família. Capacitando os alunos para se 

tornarem participativos na sociedade na qual encontram-se inseridos.  

 Adotamos práticas pedagógicas o que  podem ajudar a superar esses obstáculos 

sociais adversos: incentivando ao conhecimento pela prática de atividades diversificadas, 

sempre baseando na realidade e no contexto em que os alunos vivem; oportunizando aos(às) 

alunos(as) conhecerem o mundo de uma forma que eles(elas) não conhecem, por não terem 

oportunidade. Despertando nos(as) alunos(as) o sentimento de que eles(elas) conseguirão chegar 

onde quiserem chegar, sem preconceito de raça ou gênero. Utilizando do diálogo, respeito, 

cuidado e acolhimento. Incentivando as novas ideias trazidas pelos alunos. Utilizando vídeos 

sobre  uma conscientização que lutamos para obter um futuro melhor e levando-os(as) a tomar 

conhecimento dos saberes historicamente acumulados para atuarem criticamente nos processos 

deliberativos da sociedade, seja solidário e dialógico e, acima de tudo, respeite e valorize as 

diferenças no cotidiano, trocando experiências entre as crianças e professoras(es), para dessa 

forma aprenderem juntos. Adotando trabalhos e projetos pedagógicos orientados com temas para 

que eles se percebam e compreendam que são parte fundamentais e importantes do mundo. 

 Nessa visão, as práticas pedagógicas reforçam esses obstáculos sociais, tais como 

o reforço negativo de que não irão ter oportunidades e práticas opressivas e quantitativas, visando 

apenas o conteúdo e esquecendo da formação integral dos alunos como cidadãos críticos e 

capazes de transformar a realidade em que vivem; são recusadas. 
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Momentos de participação em ações sociais, cívicas, integradoras e culturais com as/os 

estudantes da EC 03 CE. 
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 5.0 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES  DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

 Segundo Libâneo (2007, p.117):  

Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante 

a qual a escola promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao 

atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos.  

A Escola Classe 03 da Estrutural busca o equilíbrio entre o conteúdo a ser administrado em 

sala de aula e a formação integral dos(as) alunos(as).  

Fundamenta seu trabalho pedagógico nos documentos norteadores disponibilizados pela 

Secretaria de Educação, notadamente, o Currículo em Movimento do Distrito Federal (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Educação Especial); Pressupostos 

Teóricos;  Cadernos e Guias; Diretrizes Pedagógicas Escolar (Ed. Infantil, 1o e 2o Ciclos); 

Manuais e Programas e Projetos, especialmente a Plenarinha e os da Educação em e Para 

os Direitos Humanos.  

Os Pressupostos Teóricos descrevem os princípios Epistemológicos e os da Educação 

Integral que as escolas públicas devem aplicar em seu planejamento pedagógico e a Escola 

Classe 03 da Estrutural os aplica em sua práxis pedagógica.  

Aplicamos rotineiramente os seguintes princípios da Educação Integral (DISTRITO 

FEDERAL, pgs. 28-30): 

Integralidade: nossa missão, objetivos e princípios demonstram que buscamos a formação 

integral das(os) alunas(os), buscamos um equilíbrio entre os conteúdos administrados em sala 

e aspectos formativos do ser humano. Reconhecemos a importância da integralidade quando 

adotamos diversas áreas do conhecimento como música, arte, contações de estórias, leitura de 

diferentes textos, esporte, lazer, informática, e etc. 

Transversalidade: aplicamos esse princípio em todas as atividades planejadas quando 

aproveitamos os diversos conhecimentos prévio dos alunos. Nossas professoras e professor 

reconhecem e descreveram como forma de respeito aplicar esse princípio, relacioanando com a 

vivência das(os) alunas(os) para que possam transformar suas realidades.  

Diálogo Escola e Comunidade: uma gestão participativa tem como base o diálogo, respeito e 

efetiva participação de todos. A gestão da Escola Classe 03 sempre buscou refletir com 

suas/seus funcionárias(os) que as(os) alunas(os) são de responsabilidade de todes. E isso fica 

latente no dia a dia da escola, quando percebe-se o cuidado de todes com as(os) alunas(os). 

Territorialidade: reconhecemos que todo lugar, todo momento pode ser aproveitado para a 

aprendizagem.  

Trabalho em Rede: a gestão da Escola Classe 03 reconhece que uma Educação de qualidade 
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não se faz apenas com a unidade educacional. As(os) alunas(os), principalmente os nossos, 

necessitam de outros atendimentos para conseguirem atingir um pleno desenvolvimento 

pedagógico e humano. Por esse motivo, a gestão da escola já possui comunicação rápida com 

os Conselheiros Tutelares do Guará e Estrutural, faz parte do Grupo de Apoio da Estrutural e 

também tem rápida comunicação com a PM do Guará para eventuais emergências e 

provavelmente desenvolverá o PROERD no segundo semestre para os alunos do turno matutino. 

As tratativas para o PROERD já estão em curso.  

O conceito de Educação Integral disposto nos Pressupostos Teóricos pode ser ampliado 

de acordo com o que a comunidade escolar determina como importante para a formação de 

suas(seus) alunas(os). Diante desse fato, o corpo docente reafirmou, em instrumento próprio 

para construção do PPP, o compromisso com uma Educação Integral baseada nos seguintes 

princípios/valores: educação integral, avaliação formativa, parceria, companheirismo, união com 

a comunidade escolar, honestidade, respeito, justiça, solidariedade, cidadania, sujeitos críticos, 

igualdade, amor, empatia, ética, autonomia e  liberdade.  

 Refletindo sobre quais princípios pedagógicos seguiríamos, quais princípios 

pedagógicos devem orientar nossa prática pedagógica e o que sustenta nossa prática 

pedagógica, as professoras e professor pontuaram que:  

              “A escola é pautada por legislações, métodos, conteúdos, clima organizacional 

e currículos. Com esses elementos e a parceria da equipe pedagógica, vamos elaborando 

objetivos a trabalhar com as necessidades a serem sanadas durante o ano letivo, criando 

hábitos, valores , competências e habilidades que desenvolveremos em todos os níveis de forma 

transdisciplinar  (capaz de produzir uma interação entre disciplinas que, não somente se 

restringindo ao conteúdo disciplinar, propõe um diálogo entre campos do saber, buscando 

alcançar e alterar a percepção, cognição ou comportamento do sujeito), as formas de ação e 

estrutura de ensino, repensando e ressignificando constantemente a nossa cultura, seja na 

questão escolar ou social.” 

Apontaram que  os princípios da BNCC devem ser adotados juntamente com a pedagogia 

Histórico-crítica-social e a Psicologia histórico-cultural, sustentados por uma aprendizagem 

significativa, partindo do próprio conhecimento do aluno. É necessário ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem recuperar o lado afetivo dessas crianças, o ser cuidado, que eles tenham 

a percepção que nessa escola eles estão acolhidos e protegidos. Aplicar os princípios da 

inclusão, diversidade, adequação do aluno, respeito às diferenças. E  fazer diferente para ter um 

resultado diferente com criatividade e ludicidade.  
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Entretanto, cabe ressaltar que a Escola Classe 03 da Estrutural quando reconhece cada 

aluno como único e tem isso como princípio e missão, adota alguns ensinamentos da psicologia 

humanista e também da psicologia comportamental ao trabalhar os aspectos 

comportamentais dos alunos e ensiná-los a lidar com as emoções.   

Ao aplicar o entendimento de um currículo integrado, a Escola Classe 03 da Estrutural 

aplica os princípios orientadores dispostos nos Pressupostos Teóricos (DISTRITO FEDERAL, 

pgs. 66-70): teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.  

• Princípio da unicidade entre teoria e prática: aplicamos tal princípio em todo planejamento 

pedagógico, pois compreendemos que a tooria não pode estar dissociada da prática, ela deve 

fazer sentido para a realidade dos alunos. Por esse motivo, todo conhecimento prévio pode e é 

aproveitado, garantindo uma aprendizagem crítica, reflexiva, analítica e com visão ampliada de 

mundo.  

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: esse princípio é aplicado quando 

reconhecemos que os saberes não são isolados. As diversas ciências se convergem e pode a 

partir de um tema gerador serem abordadas em diferentes perspectivas, favorecendo o 

desenvolvimento de diferentes habilidades. A educação infantil e os anos iniciais possuem maior 

liberdade para essa interdisciplinariedade pois há apenas um professor regente.  

• Princípio da Flexibilização: esse princípio é respeitado quando o professor assume seu 

protagonismo e autonomia na definição dos conteúdos a serem ministrados, pois ele pode 

aproveitar algum momento ou a necessidade da turma para trabalhar o conteúdo no momento 

oportuno.  

 

6.0 – MISSÃO  

 

A missão da Escola Classe 03 CE é se tornar uma referência em diversidade e direitos 

humanos na SEDF com uma educação alicerçada no acolhimento, no afeto, na ludicidade e 

na criatividade, com a auxilio da formação continuada, investindo  em uma educação que seja 

eficaz, ampliando os espaços e tempos, nutrindo os estudantes de modo saudável e de forma 

global a fim de que possam aprender e compreender o mundo a partir de um conceito de 

integralidade, primando pela inteireza do Ser.  

 

Nos propomos desenvolver ações que possibilitem oferecer uma educação de qualidade 

de uma forma mais profunda,                                                          explorando todas as esferas do conhecimento. Tais ações 

servirão como base para todo trabalho pedagógico e nos permitirá despertar em todos os 
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envolvidos nesse processo uma visão holística, nos capacitando a agir pensando no todo. 

Nosso compromisso é contribuir para a construção de cidadãos de bem, pessoas que tenham 

opinião sabendo se posicionar diante de toda e qualquer situação de forma  íntegra e empática 

e que demonstrem em suas ações a vontade de oferecer o melhor para si e para o mundo. 

Cidadãos críticos, agentes transformadores de seu próprio futuro e da sociedade. 

 

 

7.0 – OBJETIVOS INSTITUCIONAIS  

 

A Escola Classe 03 da Estrutural possui como objetivo geral propiciar uma educação de 

qualidade capaz de instrumentalizar nossas crianças  física, cognitiva e  emocionalmente a 

fim de que empoderem-se, enquanto cidadãos, da construção de seu futuro bem definidos 

para desempenhar bem a sua função social e pedagógica. Objetivos Específicos:   

 Contribuir para o crescimento intelectual, emocional dos(as) estudantes.  

 Desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas, motor e afetivas dos(as)  

studantes. 

 Contribuir para a formação integral dos(as) estudantes. 

 Adquirir, gradativamente, aparelhos e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos; 

 Contribuir para formação de cidadãos participantes na sociedade em que vivem.  

 Implementar parceria e intencionalidade pedagógica que envolvam a 

organização e a promoção de experiências que estimulem os alunos a conhecer 

a si e ao outro, além de compreender relações com a natureza, com a produção 

científica e com a cultura. 

 Recuperar o déficit que ficou após o isolamento social, causado pela  pandemia. 

 Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo as 

vivências de diversos letramentos; 

 Respeitar a diversidade em todas as suas dimensões humanas e sociais.  

 Contribuir para a ascensão social dos(as) estudantes afrodescendentes, 

visibilizando-os(as) e aplicando uma Educação antirrascista. 

 Contribuir para uma cultura da paz, combatendo o preconceito de gênero, a 

violência doméstica e aplicando a comunicação não violenta. 
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 Aplicar a avaliação formativa, processual e contínua dos(as) estudantes. 

 Promover a gestão financeira de acordo com os princípios da autonomia, ética e 

transparência do gestor público, conforme preceitos da Lei de Gestão Democrática, 

Lei 4.751 de 07 de fevereiro de 2012; 

 Executar, junto com a Supervisão Administrativa da escola, a realização da prestação 

de contas das verbas (PDAF E PDDE); 

 Garantir a manutenção física da escola no que se refere à limpeza e pequenos reparos 

(pintura, consertos, etc); 

 Garantir que a coordenação pedagógica seja um espaço-tempo privilegiado de 

formação continuada e de socialização dos conhecimentos entre os professores, por 

meio de trocas de experiência, estudo, cursos e oficinas, a serem oferecidos no 

decorrer do ano letivo; 

  Assegurar  um ambiente de trabalho saudável e feliz 

 Elaborar estratégias que possibilitem a execução de todos os objetivos descritos 

anteriormente, flexibilizando as ações de acordo com o atendimento oferecido a 

comunidade escolar. 

 

  

8.0 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

 

A Escola Classe 03 da Estrutural adota principalmente a teoria histórico-crítica que 

expõe a importância de uma sociedade democrática e igualitária, por meio do 

desenvolvimento do conhecimento. 

Adotamos uma tendência pedagógica que busca a difusão de conteúdos vivos, 

concretos e indissociáveis das realidades sociais; que reconhece o papel transformador da 

escola na sociedade, que respeita os conteúdos básicos que tenham repercussão na vida 

dos alunos, transformando-os em cidadãos críticos.  

Metodologias ativas criativas, construtivistas, práticas e cognitivas são utilizadas pelas 

professoras e professor, visando atingir os objetivos pedagógicos propostos.   

Assumindo a função social da escola, o Projeto Político Pedagógico que apresentamos 

demonstra que cada setor da escola tem o seu papel e o exerce de maneira democrática. 

Não há uma figura central na escola responsável, mas uma equipe, trabalho em equipe. 

Todos sintonizados com a sociedade contemporânea, buscando superar desafios cotidianos 

para garantir o bom funcionamento da escola e a aprendizagem das(os) alunas(os). 
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Cada aluna(o) é acolhido com sua história de vida, desejos, necessidades, vista(o) 

como único, de forma singular por TODES. Essa é a característica da escola, aberta a 

mudanças e vislumbrando uma Educação em conjunto com a prática social, que une toda 

comunidade escolar em prol do direito de aprender e de  conquistar a cidadania de forma 

plena. 

 

Este Projeto traz uma ruptura com uma prescrição de conteúdos, considera saberes e 

fazeres constituídos pelos sujeitos em seus espaços de vida e valoriza as temáticas sociais 

de  diferentes áreas do conhecimento como: sustentabilidade ambiental, direitos humanos, 

valores humanos importantes, como o respeito, valorização das diferenças e complexidade 

das relações entre escola e sociedade.  

Esses temas perpassam todo o trabalho pedagógico, são eixos de referências dos 

conteúdos científicos estudados. Os conteúdos organizados em torno de uma determinada 

ideia ou eixo são desenvolvidos de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. Onde 

os diversos conhecimentos se complementam, estimulando a pesquisa, a inovação e a 

utilização de recursos e práticas pedagógicas criativas, flexíveis e humanizadas e 

metodologias ativas. 

É dever da escola garantir a aprendizagem de TODES por meio de uma educação de 

qualidade, favorecendo que todos os agentes envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem participem e também sejam impactados e transformados numa troca de 

saberes na rotina escolar. Dessa forma, a aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na 

relação com o outro, contribuindo para que as(os) alunas(os) tenham interação e aprendam 

a solucionar problemas, questões e situações.  

O currículo desenvolvido na Escola Classe 03 da Estrutural abraça verdadeiramente 

os eixos transversais da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, favorecendo uma organização 

curricular mais integrada, com conteúdos atuais e relevantes socialmente que farão a 

diferença na realidade social das(os) nossas(os) alunas(os). Os eixos são trabalhados de 

forma transversal, tornando o currículo mais reflexivo e próximo da realidade social. O 

trabalho do professor passa a ser para a coletividade seguindo a Pedagogia Histórico- Crítica 

e respeitando princípios da Psicologia Histórico-Cultural, conforme descrito no capítulo 

Princípios Orientadores da Prática Pedagógica do presente documento. 

Pensando numa Educação para a diversidade, as atividades criadas deverão 

combater todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito, desconstruindo estereótipos e 

fortalecendo a construção identitária das(os) alunas(os) com foco na inclusão de todas as 



5
27 

27 

 

 

parcelas da sociedade, conhecendo a situação social dos grupos vulneráveis e discriminados 

para fortalecê-los e, assim, conseguirem mudar suas próprias realidades.  

  

9.0 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

Organização escolar em Ciclos/ Metodologias de Ensino adotadas 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9396/96 as escolas 

podem sistematizar o ensino por séries anuais, por períodos semestrais, por ciclos e pela 

alternância regular de períodos de estudos. No Distrito Federal, desde 2013, o ensino 

fundamental foi alterado do sistema seriado para o sistema de ciclos, o que leva em conta o 

desenvolvimento histórico e social do estudante no seu tempo de aprender, além da 

diminuição dos índices de reprovação e evasão escolar. Na Escola Classe 03 da Estrutural 

não entra no “jogo” a classificação dos estudantes, mas leva-se em consideração os que os 

alunos já sabem, ainda não sabem e o que precisam aprender. 

A escola no ano de 2022 está composta pela Educação Infantil e por dois ciclos, o de 

alfabetização (1º, 2º e 3º ano) e o ciclo referente ao 4º e 5º ano. A equipe de professores se 

reúne coletivamente toda quarta-feira para planejar, estudar e organizar os trabalhos 

pedagógicos que envolvem a sala de aula, a Unidade Escolar e a SEDF. Todo bimestre, 

conforme orientações da SEDF é realizado com as turmas do BIA e de 4º e 5º anos o 

Conselho de Classe e semestralmente com a Ed. Infantil. Os membros que participam do 

Conselho de Classe são a equipe de professores, direção, coordenação, onde é avaliado os 

avanços e regressos de cada turma. Após este momento são definidos os procedimentos 

referentes a cada responsável (professor, EEAA, orientadora, coordenação e família) e ocorre 

a reunião de pais. Por ainda não contarmos com as figuras do Orientador Educacional, EEAA 

e nem o profissional da Sala de Recursos nossa escola enfrenta dificuldades em dar 

andamento com os encaminhamentos, mas apesar desse fato há grande disposição e 

envolvimento de todas as partes envolvidas no Conselho de Classe atualmente. No turno 

matutino é ofertado as turmas de 4º e 5º anos e no turno vespertino temos as turmas de 

Educação Infantil e o BIA. 

Com base nas Diretrizes Pedagógicas da Organização Escolar do 2º Ciclo para as 

Aprendizagens, o trabalho pedagógico nos anos iniciais deve estar voltado para as 

necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, respeitando os tempos de seu 

desenvolvimento e garantindo um processo contínuo de aprendizagem, na construção e no 

fazer coletivo. Portanto, o ensino não fica restrito à transmissão de conteúdos e avaliações 

quantitativas, ao final de cada bimestre. Dessa forma esta UE terá como fundamental ação 

pedagógica para o BIA o foco na alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para 

que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 
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desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 

práticas diversificadas de letramentos.  

Nossas ações são caracterizadas por uma organização de tempo e espaço de modo 

que ensejem, a todos os estudantes, as aprendizagens significativas nas quais a 

alfabetização e o letramento vão além da figura do professor como mediador do 

conhecimento e orientador dos estudos, já que o estudante é o foco principal no ensino, em 

que o mesmo deve perceber e conseguir fazer relações entre o conhecimento apresentado 

e situações de seu cotidiano. Para atingir tais objetivos, o trabalho com sequências didáticas, 

bem como reflexões de situações reais de uso da língua para que as crianças tenham bons 

motivos para escrever mesmo que os estudantes ainda não estejam plenamente apropriados 

do sistema de escrita alfabética são algumas das abordagens utilizadas nessa UE. É 

necessário ainda destacar o incentivo e à leitura e o contato com os diversos gêneros textuais 

também se faz necessário, sendo primordial o foco na leitura/escuta, escrita, oralidade e 

análise linguística/semiótica. 

Tão importante quanto essas ações para o BIA são as propostas relacionadas às 

turmas de 4º e 5º anos, tendo como foco adotar práticas pedagógicas que visam proporcionar 

condições favoráveis à criança para participar ativamente das situações de aprendizagem, 

levando em consideração suas experiências constituídas anteriormente em outros contextos 

não formais de educação. O ponto de partida é o estudante. O processo de aprendizagem de 

cada estudante torna-se singular e é nas estratégias pedagógicas adotadas em sala de aula 

que o estudante se conecta ao currículo. Há a realização de atividades diagnósticas para a 

partir delas seja realizado planejamentos participativos e considerando sempre a realidade 

dos estudantes, seguindo assim as orientações do Currículo em Movimento.  Atividades 

diagnósticas ocorrem durante todo o ano, em razão de potencializar a função formativa e ter 

como objetivo identificar as experiências e aprendizagens dos estudantes com a finalidade 

de favorecer a escolha do trabalho mais adequado. Além disso, ela tem aspecto preventivo 

e seus resultados servem para explorar, identificar, adaptar e predizer acerca das 

aprendizagens dos estudantes. Desse modo, pretende-se garantir a intencionalidade no 

processo de ensinar e aprender.  A equipe docente tem autonomia para desenvolver 

metodologias, conforme as demandas e as especificidades apresentadas pela turma. 

No coletivo, discutimos o planejamento e as intervenções que serão desenvolvidas, 

assim como os projetos que desenvolvemos no decorrer do ano. A Pedagogia Histórico-

Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são as bases teóricas que fundamentam o Currículo 

da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e corroboram 

os pressupostos consolidados nessas diretrizes por meio da avaliação formativa. 

 



5
29 

29 

 

 

Valorização e Formação Continuada dos professores 

Nossos professores são incentivados pela Equipe Gestora, Supervisão e Coordenação 

a participar de palestras, reuniões ordinárias, coordenações pedagógicas, coordenações 

coletivas, cursos ofertados pela SEDF, conselhos de classe, atendimentos individuais ou em 

pequenos grupos, mediante solicitação, para elaborar estratégias pedagógicas, definidas e 

planejadas com vistas a alcançar os objetivos propostos em sala de aula e capacitar-se 

profissionalmente. 

Os docentes da Rede Pública do Distrito Federal contam com 15 horas semanais para 

atividade de coordenação pedagógica da sua jornada de 40 horas semanais, Lei conforme 

regulamentado na portaria nº27/2012. Sendo a prática pedagógica o foco da formação, há 

então a necessidade de considerá-la ponto de pauta nos estudos da coordenação coletiva, a 

fim de organizar o trabalho pedagógico a ser realizado. Nesses encontros, sempre com uma 

pauta definida, disponibilizamos uma mensagem motivacional e bilhetes semanais, assim 

como alguns informes pertinentes, mas o foco é a formação continuada. A nossa escola 

procura investir na formação continuada dos professores, possibilitando e facilitando espaço 

e tempo para que eles reflitam a sua prática com vistas à promoção de uma aprendizagem 

significativa, elencando nesse espaço de formação vários passos que organizam o trabalho 

pedagógico. 

 

Relação escola e comunidade 

A relação escola/comunidade objetiva sempre a parceria, tanto nas reuniões que 

acontecem bimestralmente, como no dia a dia e em eventos como Festa da Família, Festa 

Junina dentre outros eventos que acontecem no decorrer do ano. Além dos eventos 

escolares, a participação da família na escola se dá também por meio de outros tipos de 

eventos, como palestras, e sempre que necessário além de reuniões agendadas tanto pelos 

responsáveis como pela Equipe Gestora, Supervisão ou Coordenação. Desse jeito, as 

relações se estreitam e os pais começam a compreender seu papel na escola e sentem que 

têm o apoio e o suporte da instituição para resolver quaisquer coisas envolvendo seus filhos. 

 

EEAA, SOE e Sala de Recursos 

Para o ano de 2022 ainda não dispomos de recursos humanos para compor a EEAA, 

SOE e Sala de Recursos. Já foram realizados todos os procedimentos cabíveis de solicitação 

desses profissionais e aguardamos ansiosos a chegada deles, visto que é de vital importância 

a presença e efetiva atuação deles num ambiente escolar. 
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10.0 - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.  

 

A Escola Classe 03 da estrutural apresenta suas concepções, práticas e estratégias 

de avaliação em seus três níveis: da aprendizagem, institucional e de rede:   

 

10.1 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A Avaliação Formativa é a base da avaliação para as aprendizagens na Escola Classe 

03 da Estrutural. Nessa perspectiva, as professoras e professor desenvolvem a avaliação 

para verificarem se houve aprendizagem realmente e também para aperfeiçoar sua práxis 

docente, pois ao avaliar, seja qual for o instrumento urilizado; conseguem, ao analisar os 

resultados obtidos, perceberem se o processo pedgógico foi eficiente.  

Os instrumentos avaliativos utilizados e as competências avaliadas são esclarecidos 

às(aos) alunas(os) e aos responsáveis antes de serem aplicados.  

Qualquer produção do aluno e até mesmo sua manifestação consiste em um 

instrumento avaliativo, por isso a observação é muito utilizada.  

A avaliação na nossa escola é, portanto,  processual e contínua levando em 

consideração a dimensão cumulativa nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial. Muitas 

vezes o aluno demonstra seu conhecimento de outras formas, não só por meio de prova 

escrita. A Escola Classe 03 da Estrutural reconhece esse fato e valoriza o conhecimento do 

aluno.  

O dever de casa é um instrumento utilizado, porém nossa realidade onde os 

responsáveis não acompanham pedagogicamente seus filhos, que na maioria das vezes 

passam o dia sozinhos, enfraquece esse recurso.  

As professoras e professor relataram que:  

Avaliação formativa é aplicada  para acompanhar todo desenvolvimento do aluno 

como “um ser pensante, dono de seu autoconhecimento. Avaliar o aluno de forma integral e 

lúdica, buscando enxergar o contexto em que ele vive para avaliar os avanços que ele 

apresenta, priorizando uma avaliação formativa, processual e qualitativa”(Professora da 

Escola Classe 03 da Estrutural). 

Importante trazer para a sala de aula questões que permeiam o dia a dia do estudante, 

situações em que ele terá que utilizar a língua de uma forma crítica e criativa, não apenas 

como reprodução ou cópia de conteúdo, mas na perspectiva do letramento. É dessa forma 

que temos elaborado e construído nosso planejamento pedagógico. (Professora da Escola 

Classe 03 da Estrutural).  
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Na escola, a partir da avaliação diagnóstica permanente, os professores verificam as 

necessidades de cada estudante para promover ações interventivas.  

Outra forma de avaliação utilizada é o Conselho de Classe que acontece 

bimestralmente do 1º ao 5º anos e semestralmente para a educação infantil.  

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014/2016), o Conselho 

de Classe deve ser na perspectiva da avaliação formativa. É o momento em que se podem 

ser realizadas os três níveis da avaliação previstas pela SEEDF: aprendizagens, institucional 

e de rede.  

 

10.2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Apesar da escola só possuir 04 meses de funcionamento, já realizamos avaliação 

institucional junto aos responsáveis pelas alunas(os) e funcionárias(os). Os resultados já 

foram apresentados nesse documento. Utilizamos para esse objetivo formulários digitais. 

Eles se mostraram mais efeicientes até mesmo com as professoras e professor.  

A todo instante, em reuniões setorizadas ou em conjunto com todos os apoios 

administrativos e pedagógicos,  as gestoras procuram avaliar os serviços executados na UE, 

visando solucionar obstáculos e prevê-los para evitá-los. Também utilizamos a reunião 

coletiva, às quartas-feiras, para essa finalidade e ajustes.   

Entendemos que a avaliação institucional é contínua e processual também. 

 

10.3 AVALIAÇÃO DE REDE 

 

A Escola Classe 03 da Estrutural participa das avaliações de rede. atendendo o que 

prevê a legislação vigente da SEEDF e sua organização para essa finalidade.  

Em 2022, participamos da Avaliação Diagnóstica aplicada pela Secretaria de 

Educação no início do primeiro semestre letivo.  

Importante salientar que participamos da avaliação de rede com o intuito de fornecer 

dados para desenvolvimento de ações que possam melhorar a qualidade de ensino e não 

apenas contribuir com números para que haja competição entre as escolas.  

Sabemos que nossas(os) alunas(os) necessitam de ações equitativas para garantir 

suas aprendizagens. Comparações entre as escolas e meros julgamentos sem empatia não 

contribuem para ajudar nossa comunidade escolar, apenas contribuem para a manutenção 

das desigualdades vivenciadas por elas(eles). Apontar resultados sem ações não justificam 

a aplicação da avaliação em larga escala.   
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11.0 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A proposta curricular para o Bloco Inicial de alfabetização, bem como para os 4º e 5º 

anos, nesta Unidade Escolar, está fundamentada no Currículo em Movimento da Educação 

Básica e na Organização Curricular – Ensino Fundamental 2º Ciclo 2022, com vistas ao 

fortalecimento da escola pública e da construção de uma educação de qualidade referenciada 

nos sujeitos sociais, objetivando a revisitação dos conteúdos e habilidades que não foram 

trabalhados e desenvolvidos plenamente nos anos de 2020 e 2021 em decorrência da 

Pandemia. Em se tratando da Ed. Infantil, temos como base o Currículo em Movimento na 

busca de tempos e espaços para a construção da aprendizagem significativa e por meio das 

interações e brincadeiras, ocorre a vivência das práticas sociais, contempladas pelos campos 

de experiência e a apropriação dos saberes necessários, o que provocará uma nova 

formação. 

Educação Infantil 

Num ambiente acolhedor e seguro a criança vivencia outras formas de relacionamento. 

Seu mundo expande-se: ela assume outros papéis e encontra novos desafios na convivência 

entre iguais. Que a equipe da EC 03 da Estrutural propicie essas e muitas outras vivências 

às nossas crianças! Tendo em vista as várias discussões realizadas no início do ano, a 

Proposta Curricular se faz necessária, de forma que cada professor pensará em sua classe, 

na realidade de seus alunos, levando assim, a criança a tornar-se gradativamente 

independente e capaz de dirigir suas próprias necessidades básicas, além de colaborar com 

os semelhantes, auxiliando-os e aprendendo juntos. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a educação infantil tem o objetivo de 

ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças, diversificando 

e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação 

familiar. A proposta de trabalho tem como foco a ampliação do olhar das infâncias 

constituídas. Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos social e 

culturalmente. O modo como são percebidas e compreendidas interfere, direta ou 

indiretamente, na organização do trabalho pedagógico a ser realizado nas instituições 

educativas para a primeira infância (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.21). Dessa forma 

trabalharemos o Projeto Político Pedagógico apoiado na organização curricular por meio dos 

campos de experiência que possibilita um novo olhar em relação à criança e exige considerar 

que as aprendizagens e o desenvolvimento sejam propiciados por uma multiplicidade de 

linguagens. Palavras, gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim tudo que compõe o espaço 

educativo deve funcionar como referência de constância e continuidade para a criança, 
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tornando a nossa escola um lugar favorável a abrir caminhos para a descoberta e para as 

manifestações infantis.  

Com efeito, ressaltamos que os projetos institucionais da SEEDF para a Educação 

Infantil, no ano de 2022, também são contemplados nesta proposta, sendo eles:  

• O Brincar como Direito de bebês e crianças, que tem por objetivo promover, no 

âmbito das Unidades Escolares - públicas e parceiras - e entre as famílias, ações capazes 

de guiar e orientar o desenvolvimento integral dos bebês, das crianças bem pequenas e das 

crianças pequenas por meio das interações e da brincadeira.  

• X Plenarinha - “Criança arteira: faço arte, faço parte” , com o objetivo de que as 

escolas proporcionem um ano de descobertas com atividades lúdicas com diversos materiais 

como tintas, cores, cerâmicas. Além disso, será estimulada a realização de exposições, 

instalações e performances para aflorar a criatividade e a imaginação das crianças entre 

outras possibilidades, integrantes dos cinco Campos de Experiências elucidados no Currículo 

em Movimento. 

• Alimentação na Educação Infantil: mais do que cuidar: educar, brincar e interagir. O 

Projeto tem por objetivo ressignificar as práticas que envolvem a alimentação escolar, bem 

como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas 

na Instituição Educativa, mas, sobretudo no contexto familiar e social das crianças. 

 

Ensino Fundamental 

A Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, ampliando a escolaridade mínima de 08 (oito) para 

09 (nove) anos no Ensino Fundamental. Para além do cumprimento de uma exigência legal, 

essa lei vem garantir o direito das crianças, especialmente daquelas que não tiveram 

oportunidades anteriores nas instituições educativas, sendo assim compreender o sujeito 

como ser multidimensional em processo permanente de humanização e desenvolvimento do 

pensamento crítico a partir da problematização da realidade que o cerca e atuação consciente 

e responsável na construção de uma sociedade mais justa e solidária esta UE atuará com 

vistas a uma ação didática e pedagógica sustentada nos eixos transversais do Currículo em 

Movimento da Ed. Básica da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal : Educação 

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

a Sustentabilidade. 

Desta maneira, a implementação se dará na observância aos pressupostos teóricos, 

estudo da realidade da escola e com a sensibilização de que o ser humano é ímpar e sua 
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aprendizagem é peculiar; necessitando de respeito às individualidades no processo educativo 

e trabalho pautado em ações coletivas e de trabalho colaborativo.  

 

 

A escola pretende, por meio da Pedagogia de Projetos, proporcionar ao estudante a 

oportunidade de trabalhar diversas habilidades para que ele possa desenvolver diversas 

competências. Essas competências serão manifestadas pelos alunos por meio do trabalho 

coletivo, do relacionamento com a família e amigos e em todas as situações do cotidiano, 

uma vez que entende por competência o que o aluno aprende e não o que lhe foi ensinado. 

Assim, a proposta pedagógica poderá sofrer alterações em seu desenvolvimento. Visto 

adequar-se às reais necessidades educativas que se apresentarem. 

 

12.0 - PLANOS DE AÇÃO  

 

Segundo a Orientação Pedagógica – Projeto Político-Pedagógico e Coordenação 

Pedagógica nas Escolas, “a Escola elaborará o Plano de Ação para explicitar objetivamente 

como pretende alcançar os objetivos propostos e resolver as questões apresentadas no 

Movimento de diagnóstico da realidade escolar.” (pg. 21)  

Cada unidade escolar possui uma realidade, devendo, portanto, os Planos 

apresentados corresponderem aos anseios de sua realidade. Dessa forma, os Planos de 

Ação podem e devem ser revisitados e ampliados assim que são cumpridos. Consistem em 

instrumentos de trabalho dinâmico com o escopo de descrever ações práticas que 

solucionarão os principais problemas e objetivos apontados pela comunidade escolar 

quantificados em metas.  

Os Planos de Ação apresentados pela Escola Classe 03 da Estrutural são os seguintes 

baseados nos problemas identificados pela comunidade escolar e respeitando as normativas 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal: 

Gestão Pedagógica: envolve processos e ações de gestão do trabalho pedagógico, 

visando o sucesso pedagógico das/dos estudantes.  

 

Gestão de Resultados Educacionais: a Escola Classe 03 da Estrutural possui 03 

questões principais a serem solucionadas segundo dados levantados pela gestão e equipe 

pedagógica nesses 04 meses de atendimento às/aos estudantes: alunas(os) com baixo 

rendimento escolar, alunas(os) não alfabetizadas(os) e alunas(os) infrequentes.  

 

Gestão de Pessoas: visa promover uma boa gestão de pessoas envolvidas na rotina 
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da escola como um todo (família, alunas(os), professoras, professor, gestoras, gestor, apoios 

administrativos e pedagógicos, servidoras e servidores). Também visa o aperfeiçoamento de 

cada um dentro de seu papel educacional.   

 

Gestão Financeira: abrange, na atual realidade da nossa escola, a abertura da 

Unidade Executora dos recursos públicos junto ao Cartório de Notas e abertura de contas em 

bancos onde as verbas educacionais públicas são depositadas; além de abranger a gestão 

das verbas e prestação de contas dos recursos públicos utilizados.  

 

Gestão Administrativa:  abrange o processo de aquisição de materiais e recursos 

necessários para o bom funcionamento da unidade escolar em todos os setores (pedagógico, 

administrativo, estrutura física e patrimônio).  

 

Com a realidade de uma unidade educacional recém inaugurada, a Escola Classe 03 

da Estrutural apresenta carência de Sala de Recursos, Serviço de Orientação Pedagógica. 

Por esse motivo, os Planos de Ação desses respectivos serviços não serão apresentados. 

Esperamos contar com os mesmos em breve para assegurar os direitos das(os) nossas(os) 

alunas(os) e contribuir para elevar a qualidade do atendimento e da aprendizagem.  Seguem 

os Planos acima descritos e também da Coordenação Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12.1 – GESTÃO PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO/ 2022 

GESTÃO PEDAGÓGICA -E.C. 03 da EC 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Implantar e 
implementar o 
Projeto Político 
Pedagógico. 

• Implementar 85% das 
ações pedagógicas 
propostas; 

• Realização de 

reuniões 
coletivas 

definindo 
estratégias, 

critérios e prazos para 
cada ação; 

• Análise dos resultados 
para retroalimentação do 
processo pedagógico. 

• Acompanhamento da 
execução das 
estratégias e análise dos 
resultados. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º 

semestre letivo 

de 2022 

• Assegurar a formação 

integral do aluno na 

perspectiva da cidadania, 

diversidade e 

sustentabilidade humana. 

• Reduzir em 100% atitu- 
des e comportamentos 
contrários ao objetivo 
almejado. 

• Promoção de palestras, 
debates, workshop; 

• Apresentação de 

filmes. 

• Ao final de cada encontro 
avaliaremos as práticas 
e metodologias no 
sentido de apontar 
avanços e/ou 
dificuldades. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º 

semestre letivo 

de 2022 



 

 

 

• Oportunizar aos 

alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais (ANEE) que 

desenvolvam suas 

competências e 

potencialidades, superando 

suas dificuldades de forma 

gradativa e contínua, a fim 

de estimular sua autonomia 

• Atender 100% das 
necessidades dos ANE- 
Es para promover o 
desenvolvimento de suas 
competências e 

potencial
idades. 

• Realização de reuniões 
periódicas com o Serviço 
de Apoio para 
acompanhamento dos 
atendimentos realizados; 

• Elaboração de 
adequações curriculares 
bimestrais; 

• Capacitação dos 
profissionais que os 

atendem 
por intermédio 

de 
formação 
continuada. 

• Acompanhamento da 
execução das 
estratégias e análise dos 
resultados 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º 

semestre letivo 

de 2022 

• Garantir as 

aprendizagens, a 

partir da democrati- 

zação dos saberes, 

em uma perspectiva 

de inclusão de todos, 

respeitando e valori- 

zando as diferenças 

socioculturais, 

afetivas, subjetivas, 

físicas, cognitivas, 

entre outras 

• Atender a 100% dos 
estudantes propiciando 
meios para desenvolvi- 
mento pleno de seus 
saberes. 

• Organização do trabalho 

pedagógico da escola que 

favoreça a execução das 

estratégias elabora- das 

para atendimento aos 

estudantes; 

• Acompanhamento dos 

planejamentos realizados 

pelos professores regen- 

tes, orientando-os com 

sugestões de atividades e 

propostas de estraté- gias 

que atendem a dinâ- mica 

de cada turma. 

• Promoção de momentos 
para aquisição e 
discussão de novos 
conhecimentos referentes 
a assuntos pertinentes ao 
tema. 

• Acompanhamento da 
execução das 
estratégias e análise dos 
resultados. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º 

semestre letivo 

de 2022 



 

 

 

• Disponibilizar e fo- 

mentar o uso de ma 

teriais didáticos atra 

tivos e diversificados, 

que contemplem 

todas as áreas de 

conhecimento para 

que os estudantes 

possam interagir, 

manuseá-los e 

recriá- los, 

organizando assim o 

ambiente educativo 

• Atender a 100% da 
necessidade de materiais 
didáticos para o bom 
desenvolvimento 
cognitivo, emocional e 
físico dos nossos 
estudantes. 

• Pesquisa por materiais e 

atividades que atendam 

as demandas pedagógi- 

cas apresentadas pelos 

nossos estudantes. 

• Acompanhar e analisar 
as ações desenvolvidas 
nos encontros mensais 
da equipe de gestão pe- 
dagógica e professores 
regentes. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º 

semestre letivo 

de 2022 

• Elaborar estratégias que 

fundamentarão o fazer 

didático- pedagógico no 

cotidi- ano da escola: 

avaliação formativa, 

diagnóstica e proces- sual; 

trabalho diversi- ficado; 

reagrupamen- to intra e 

interclasse e projetos 

interventi- vos que 

auxiliem na superação das 

difi- culdades de aprendi- 

zagem utilizando to- dos 

os meios e espa- ços 

disponíveis na UE (Sala 

de Leitura, Sala de Vídeo, 

Labo- ratório de Informáti- 

ca, Sala de Psicomo- 

tricidade, Horta, etc); 

• Empregar 100% das po- 
tencialidades profissio- 
nais de cada educador 
em projetos que favore- 
çam, potencializem e 
atendam as necessida- 
des pedagógicas, emoci- 
onais e fisiológicas dos 
estudantes. 

• Elaboração e execução do 

projeto seguintes projetos:  

• “Centopeia Literária” da 

sala de leitura.  

• Projeto interventivo: 

Alunos não alfabetizados 

• Projeto  Bakitinhas.  

 Estimulando o 

desenvolvimento 

a autoestima dos alunos 

• Projeto Nossa consciência 

da História Afro-Brasileira 

e Indígena. 

 

• Projeto de Transição do 5º 

ano para 6º ano    

• Acompanhar e analisar 
as ações desenvolvidas 
nos encontros mensais 
da equipe de gestão pe- 
dagógica. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º 

semestre letivo 

de 2022. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Instigar o gosto pela 

leitura, propiciando 

espaços e tempos lúdicos 

e prazerosos, 

transformando a Sala de 

Leitura em um ambiente 

para leitura deleite e 

ampliando o acervo 

literário com títulos 

atualizados a fim de 

propiciar uma visão de 

mundo mais         

• Oferecer a 100% dos 

alunos o acesso a espa- 

ço e títulos literários que 

favoreçam o gosto pela 

leitura. 

• Organização do espaço 

físico da sala de leitura 

para que se transforme 

em um ambiente 

descon- traído e criativo 

propício à leitura deleite. 

• Disposição de livros lite- 

rários em uma organiza- 

ção temática que instigue 

a criança a ler. 

 

• Acompanhar e analisar 

as ações desenvolvidas 

nos encontros mensais 

da equipe de gestão pe- 

dagógica e professores 

regentes. 

• Responsável pela sala 
de leitura. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º semestre 

letivo de 2022. 

• Desenvolver a capa- 

cidade de aprender, 

tendo como meios 

básicos o pleno do- mínio 

da leitura, da escrita e do 

cálculo e a formação de 

atitu- des e valores, 

permi- tindo as vivências 

de diversos letramentos 

•  

• Oferecer a 100% dos 

estudantes espaços, es- 

tratégias, eventos, ativi- 

dades, visitações, pales- 

tras e demais atividades 

que favoreçam a aprendi- 

zagem. 

• Pesquisa sobre novas 

metodologias. 

• Aquisição de equipamen- 

tos e materiais pedagógi- 

cos. 

• Acompanhar e analisar 

as ações desenvolvidas 

nos encontros mensais 

da equipe de gestão pe- 

dagógica e professores 

regentes. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º semestre 

letivo de 2022. 



 

 

 

• Compreender os 

fenômenos naturais e 

sociais, os proces- sos 

histórico- geográficos, o 

siste- ma político, a 

tecno- logia, as artes e os 

valores, presentes na 

realidade brasilei- ra. 

• Oportunizar a 100% dos 

estudantes espaços 

tempo, materiais, 

informações, filmes, 

palestras, etc, que amplie 

sua visão sobre educa- 

ção patrimonial. 

• Capacitação dos profissi- 

onais divulgando cursos 

e palestras oferecidos 

pela EAPE e demais ins- 

tituições vinculadas à 

SEEDF 

• Aquisição de 

materiais informativos 

que instru- 

mentalizem o 

professor no fazer 

pedagógico em sala 

de aula. 

• Acompanhar e analisar 

as ações desenvolvidas 

nos encontros mensais 

da equipe de gestão pe- 

dagógica e professores 

regentes. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Á partir do 2º semestre 

letivo de 2022. 



 

 

 

12.2 – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS - E.C. 03 da EC 

OBETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Sanar os índices de  

alunos com baixo 

rendimento escolar 

• Reduzir 

gradativamente o 

índice de alunas(os) 

não 

alfabetizadas(os) e 

alunas(os) 

infrequentes.  

• Elevar em 80% a qualida -

de da educação oferecida 

pela escola a fim de 

atender as necessidades 

educativas de nossos 

estudantes, buscando 

sanar todas as lacunas 

de aprendizagem. 

• Avaliação diagnóstica 

para a aprendizagem a 

fim de pontuar a realida- 

de educativa da escola; 

• Elaboração de estraté- 

gias favoráveis à aprendi- 

zagem; 

• Capacitação formativa 

para os profissionais de 

educação da escola; 

• Organização do Trabalho 

Pedagógico da escola 

envolvendo todas as 

áreas (pedagógica, admi- 

nistrativa e financeira) 

favorecendo as 
ações 
pedagógicas 
propostas. 

• Acompanhar e analisar 

as ações desenvolvidas 

nos encontros mensais 

da equipe de gestão pe- 

dagógica e professores 

regentes. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Ao longo do ano letivo 

• Estimular a participa ção 

do corpo docente da 

escola, em cursos 

oferecidos pela EAPE, 

e/ou outros cursos, 

oficinas, se- minários, 

palestras, na perspectiva 

do aperfeiçoamento e 

inovação do fazer 

pedagógico 

• Atingir 100% dos 

profissionais da escola. 

• Divulgação de ursos 

oferecidos por outras 

nstituições; 

• Promoção de  debates, 

oficinas, palestras, etc. 

• Acompanhar e analisar 

as ações desenvolvidas 

nos encontros mensais 

da equipe de gestão pe- 

dagógica e professores 

regentes. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Ao longo do ano letivo. 



 

 

 

• Garantir que o Conselho 

de Classe seja   um 

espaço-tempo 

democrático destinado ao 

acompanhamento 

pedagó gico no qual se 

evidenciem os resulta- 

dos obtidos no decorrer 

do bimestre, analisando 

todas as ações 

interventivas realizadas 

para aten dimento do 

estudante a fim de 

manter, redirecionar ou 

elaborar novas 

estratégias 

• Assegurar que 100% das 

ações desenvolvidas no 

Conselho de Classe 

sejam utilizadas como 

avaliação para a aprendi- 

zagem dos estudantes. 

• Construção de parâme- 

tros avaliativos comuns 

que favoreçam a análise 

dos resultados.; 

• Elaboração de formulá- 

rios que facilitem o regis- 

tro e análise do processo 

aprendizagem; 

• Registro dos resultados 

obtidos em formulários 

que favoreçam sua análi- 

se; 

• Reflexão sobre as ações 

e os resultados apresen- 

tados, envolvendo todos 

os atores envolvidos nos 

processo aprendizagem; 

• Acompanhar e analisar 

as ações desenvolvidas 

nos encontros mensais 

da equipe de gestão pe- 

dagógica e professores 

regentes. 

• Equipe gestora, 
Coordenação 
Pedagógica, professores 
regentes e readaptados, 
profissionais dos Servi- 
ços de Apoio 

• Ao longo do ano letivo. 

 



 

 

 

12.3  GESTÃO DE PESSOAS 

Os funcionários da Carreira Assistência são o diferencial nesse processo político-

pedagógico-administrativo, pois possuem atribuições distintas, sem as quais, os demais 

trabalhos ficariam inviáveis. 

 A Chefe de Secretaria é um dos principais apoios de nossa direção,  responsável 

pelo planejamento e pela execução de atividades de escrituração escolar, articulando entre 

comunidade x escola  x Servidores. A Equipe Pedagógica constituida pelo Supervisor 

(ainda não empossado),  Coordenadora Pedagógogica e apoio pedagógico fazem um time 

ímpar quanto as demandas a serem administradas diariamente em nossa escola, 

exercendo com maestria as coletivas e outros atendimentos,  recheados de ludicidade, 

formação e aprendizado para todos.  

As professoras, em sua maioria,  em regime de contrato temporário fazem-se 

presentes e pertencentes em todos os momentos pedagógicos de nossa escola.  Os 

servidores terceirizados de conservação e limpeza realizam diariamente e com eficiencia a  

manutenção, conservação e limpeza de todas as dependências da escola, pátios internos 

e externos bem como os arredores de nossa escola.  Os profissionais da Cantina realizam 

suas tarefas diárias com alegriga, criatividade e principalmente com a higiene e cuidados 

que o lanche de nossos estudantes merecem.   

A Escola conta ainda com a equipe de Agentes de Vigilância, concursados, que 

realiza rondas noturnas e zela pela integridade do patrimônio público, também nos finais 

de semana e feriados. Por fim e não menos importante é o nosso quadro de nossos 

colaboradores do programa ESV realizando um exercício diário de cidadania através do 

voluntariado e da prestesa quanto ao apoio aos nossos estudantes ANEEs. A Escola 

Classe 03 da Estrutural ainda não possui um atendimento específico da Sala de Recursos, 

da Equipe de Atendimento e Apoio da Orientação Educacional o que esta dificultando 

algumas ações favoráveis quanto as demandas pedagógicas. 

Na busca de um envolvimento efetivo e consciente de todos os segmentos da 

comunidade escolar, a Escola Classe 03 CE, de fato é um espaço público e de qualidade;   

Visando a integração entre todos os segmentos da escola, serão promovidas, 

dinâmicas e ações para elevar a motivação e a autoestima tais como: confraternização no 

Dia da Família, Festa dos Aniversariantes do Semestre, Dia do Professor, do Servidor 

Público, atividades culturais e extraclasses.  



 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO/2022 

 GESTÃO DE PESSOAS – E.C. 03 da EC 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Propiciar a prática 

dialógica entre os 

diversos segmentos 

da comunidade 

escolar. 

• A estimativa é aumentar 

gradativamente o número 

de eventos/ momentos de 

interação entre os 

membros da comunidade 

escolar. 

• Realização de 

eventos 

pedagógicos 

como: expo- sição de 

trabalhos, culmi- nância de 

projetos, show de 

talentos, gincanas, 

etc. 

• Ao final de cada encontro 

avaliaremos as práticas e 

os resultados obtidos. 

• Membros da 

comunidade 

escolar. 

Ao longo do 2º 

semestre de 2022. 

• Assegurar processos 

participativos e 

demo- cráticos que 

contribu- am para a 

formação de uma 

cultura de respeito à 

dignidade humana, 

valorizando a diversi- 

dade. 

• Favorecer em 80% das 

situações e eventos pro- 

movidos na escola,  

• Oferecer até 50% das 

atividades mensais mo- 

mentos que propiciem 

tais atitudes. 

• Coordenação de momen- 

tos que levem à reflexão 

das condutas de cada 

membro da escola com 

relação às mais adequa- 

das para a ocasião. 

• Ao final de cada encontro 

avaliaremos as práticas e 

os resultados obtidos. 

• Membros da 

comunidade 

Escolar 

Ao longo do 2º 
semestre de 
2022. 
(diariamente). 

• Fortalecer os vínculos de 

cidadania, os víncu- los 

familiares, os laços de 

solidariedade huma- na e 

a tolerância recí- proca 

em que se as- senta a 

sociedade na- cional. 

• Incrementar em 100% 

ações e interações que 

estimulem o fortalecimen- 

to das relações entre os 

membros da comunidade 

escolar. 

• Realização de encontros 

culturais, sociais e solidá- 

rios em prol da comuni- 

Dade, 
tais como: bazar, 
festa da familia, 
reuniões com a 
comunidade. 

• Ao final de cada encontro 

avaliaremos as práticas e 

os resultados obtidos. 

• Membros da 

comunidade 
escolar. 

• Ao longo do ano letivo 



 

 

 
 

• Desenvolver as poten- 

cialidades físicas, cog- 

nitivas e emocionais de 

todos os atores partici- 

pantes do processo de 

aprendizagem. 

• Executar, gradativamen- 

te, ações que favoreçam 

o fortalecimento emocio- 

nal, físico e cognitivo dos 

membros da comunidade 

escolar. 

• Elaboração de estraté- 

gias nas quais a prática 

da boa alimentação, esti- 

lo de vida saudável, me- 

ditação, participação e/ou 

criação de grupos solidá- 

rios sejam favorecidos. 

• Ao longo da execução 

das ações propostas. 

• Membros da 

comunidade 
escolar 

• Ao longo do ano 

letivo.(mensalmente) 

• Assegurar um ambien- te 

de trabalho saudável e 

feliz. 

• Gerar situações nas 

quais os membros da 

comunidade escolar se 

sintam valorizados e per- 

tencentes ao ambiente 

escolar, de forma a fo- 

mentar a felicidade em 

seus corações. 

• Criação de eventos, cam- 

panhas e pequenas 

ações que estimulem a 

gentileza e o bem estar 

entre os membros da 

escola. Respeitando a 

escola como um espaço 

de todos. 

• No decorrer das 

ações 

desenvolvidas. 

• Membros da 

comunidade 
escolar. 

• Ao longo do ano letivo 

(diariamente) 

• Assegurar a nomeação do 

supervisor pedagógico  

• Garantir 100% da 

Nomeação do Servidor   

• Disponibilizar 

documentos e assinatura 

necessárias para esta 

ação 

• No decorrer 

desta atividade. 

• Secretaria de 

Estado de 

Educação / 

Coordenação de 

Ensino do Guará 

• Equipe gestora 

desta Instituição 

• JULHO/AGOSTO- 

2022 

 

 

 



 

 

 
 

 

12.4 – GESTÃO FINANCEIRA 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

GESTÃO FINANCEIRA– E.C. 03 da EC 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

•  Providenciar a abertura 

da Uex, EC 03 CE e 

respectivo CNPJ,  

• Abertura da UEX, para 

receber as verbas que a 

UE tem direito 

• Escolher um contato 

para acompanhar o 

processo de abertura da 

UEX, 

• Preparar documentação 

necessárioa para 

abertura da Uex da EC 

03 CE e respectivo 

CNPJ. 

• Acompanhar junto ao 

cartório de notas as 

exigências solicitadas e 

atendê-las. 

• Elaborar documentação 

necessaria para 

soliciatação das verbas. 

• Promover a abertura 

da conta corrente 

junto ao BRB e Banco 

do Brasil 

• Aao final de todas as 

ações executadas, 

verificar se foram 

satisfatórias. 

• Equipe Gestora • Ao longo do 2º 

semestre de 2022 



 

 

 
 

• Promover a gestão fi- 

nanceira  das verbas 

recebidas de acordo com 

os princípios da 

autonomia, ética e 

transparência do ges- tor 

público, conforme 

preceitos da Lei de 

Gestão Democrática, Lei 

4.751, de 07 de fevereiro 

de 2012. 

• Utilizar 90% das verbas 

recebidas de acordo com 

as demandas da Ue e 

necessidades 

apresentadas pela 

comunidade escolar  

• Recolher 100% das 

demandas de cada 

setor da escola  

atende-las, conforme 

um cronograma de 

prioridades. 

• Ao final das ações  para 

verificar se as 

demandas foram 

solucionadas de forma 

satisfatória. 

• Equipe gestora. • Ao longo do 2º 

semestre de 2022 

• Executar junto com a 

Supervisão Administra 

tiva da escola a 

realização da prestação 

de contas das verbas 

PDAF e PDDE. 

• Prestar contas de 100% 

das verbas recebidas e 

com o que foram gastas. 

• Apresentação das 

tabe- las de prestação 

de con- tas ao final de 

cada perí- odo, de 

acordo com a lei 

vigente. 

• Ao final de cada 

período. 

• Equipe gestora • Ao longo do 2º 

semestre de 2022 



 

 

 
 

 

12.4 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO EDAGÓGICO/ 2022 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E.C. 03 da EC 

• Verificar as demandas de 

materiais didáticos 

atrativos e diversificados, 

que contemplem todas as 

áreas de conhecimento 

para que os estudantes 

possam interagir, 

manuseá- los e recriá-

los, orga nizando assim o 

am- biente educativo 

• Atender a 100% da 

necessidade de ma- 

teriais didáticos indicados 

para compra 

• Realizar levantamento 

da demanda com o 

setor pedagógico.  

• Providenciar a 

comprar do material 

solicitado. 

• Verificar se as 

demandas foram 

atendidas. 

• Acompanhar a utili- 

zação dos materiais que 

foram adquiri- dos. 

• Equipe gestora e co- 
ordenação pedagógi- cas 
e setor administrativo da 
escola. 

• Ao longo do ano letivo. 

• Adquirir e instalar um 

parque infantil no in- 

terior da escola 

• Atender à demanda, 

principalmente, dos 

alunos da educação 

infantil.  

• Busca de recursos 

financeiros junto às 

parcerias e emendas 

parlamentares. 

• Acompanhament

o da liberação e 

utilização da 

verba. 

• Acompanhamento da 

compra, instalação e 

utilização do parquinho. 

• Equipe gestora • Ao longo do ano 



 

 

 
 

• Adquirir e instalar um 

espaço lúdico-esportivo 

na área externa da 

escola 

• Atender à demanda, 

principalmente, dos 

alunos da educação do 1º 

ao 5º ano 

• Busca de recursos 

financeiros junto às 

parcerias e emendas 

parlamentares. 

• Acompanhament

o da liberação e 

utilização da 

verba. 

• Acompanhamento da 

compra, instalação e 

utilização do parquinho. 

• Equipe gestora • Ao longo do ano 

• Adquirir suprimentos de 

informática para o futuro 

laboratório  

• Atender 100% dos alunos 

de nossa escola   
• Busca de recursos 

financeiros junto às 

parcerias e emendas 

parlamentares. 

• Acompanhament

o da liberação e 

utilização da 

verba. 

• Acompanhamento da 

compra, instalação e 

utilização do parquinho. 

• Equipe gestora • Ao longo do ano 

• Adquirir recursos e 

materiais necessarios 

para projetos 

pedagógicos que serão 

executados ao longo do 

ano 2022, para os 

projetos já apresentados 

quanto para projetos 

novos. Tendo em vinda 

que a escola encontra-se 

em processo de 

organização 

administrativa e 

pedagógica. 

• Atender 100% dos alunos 

de nossa escola  . 

• Busca de recursos 

financeiros junto às 

parcerias e emendas 

parlamentares. 

• Utilizar as verbas do 

PDAF e PDDE. 

• Acompanhament

o da liberação e 

utilização da 

verba. 

• Acompanhamento da 

compra para a 

necessidade de cada 

projeto.  

• Equipe gestora • Ao longo do ano 
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PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO   -  PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO/ 2022 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Talitta Martins Alves Queiroz Pereira 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÔES 

 

Implementar e 

acompanhar a 

efetivação do Currículo 

em Movimento da 

SEEDF, o PPP da 

escola, 

diretrizes e Avaliação 

da SEEDF, e Diretrizes 

do 2º Ciclo, Currículo 

em Movimento tanto da 

Ed. Infantil como o do 

Ens. Fundamental, e 

demais documentos 

pertinentes. 

 

Orientar e 

participar da elaboração 

da proposta curricular, 

de acordo com o 

Currículo em 

Movimento da SEEDF e 

a Organização 

Curricular 2022. 

 

Planejamento e 

acompanhamento do 

Currículo em 

Movimento da SEEDF. 

 

 

Organização  curricular 

de acordo com a 

realidade escolar, 

baseando-se nos 

dados oriundos das 

avaliações 

diagnósticas, 

observações traidas 

pelos docentes e testes 

da psicogênese. 

Planejamento nas 

coordenações 

setorizadas e 

coletivas. 

 

Equipe Gestora; 

Supervisão Pedagógica; 

 

Professores 

regentes; Conselho 

tutelar; CRE/Guará 

Outros 
profissionais 
convidados. 

 

 

Comunidade 

escolar. 

 

 

 

Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

Por meio da 

participação direta da 

comunidade escolar. 

 

 

Por meio da análise e 

reflexão dos registros, 

dados e atividades 

propostas durante o ano 

letivo de 2022. 



 

 

 
 

Participar e colaborar 

com a organização do 

trabalho pedagógico da 

escola (atividades de 

planejamento, 

avaliação, 

acompanhamento das 

aprendizagens dos 

alunos, etc.) 

Desenvolver a formação 
professores por meio de 
oficinas, grupos de 
estudo e momentos de 
reflexão, para trocas de 

experiências e 

aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

 

Incentivr a 

participação dos 

professores nos 

cursos desenvolvidos 

pela EAPE e Lives de 

formação, bem como 

atuar como professor 

formador em parceria 

com a EAPE. 

Desenvolvimento da 

formação continuada 

dos professores e 

servidores de apoio a  

qual possa se fortalecer 

a teoria e a prática. 

 

 

 

Divulgação dos 

cursos  da EAPE para 

o grupo  de 

professores. 

 

 

Participação no 

desenvolvimento das 

    



 

 

 
 

 

 

 

Acompanhar os 

professores nas 

atividades de 

planejamento e 

desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. 

 

 

Realizar as 

coordenações 

setorizadas quinzenais 

em parceria com a 

supervisão pedagógica e 

participação dos 

professores. 

. 

 

 

 

Elaborar 

projetos em parceria 

com os professores 

regentes, visando o 

desenvolvimento dos 

conteúdos de forma 

interdisciplinar. 

 

estratégias 

pedagógicas para o 

ano letivo. 

Desenvolvimento e 

participação das 

coordenações 

setorizada 

quinzenais, trazendo 

sugestões de 

práticas, literaturas e 

outros recursos a 

serem utilzados 

durante as aulas e 

ouyras atividades 

com os estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de 

projetos 

pedagógicos, 

visando o melhor 

desenvolvimento do 

ensino- 

aprendizagem. 



 

 

 
 

Fomentar a 

cultura da avaliação 

formativa no 

ambiente 
escolar participando 
da níveis: 
aprendizagem, 
institucional e em 
larga escala, conforme 
as Diretrizes de 
Avaliação 

da SEEDF. 

 

 

Participar do 

Conselho de Classe, um 

momento importante 

para a efetivação    da 

avaliação formativa no 

espaço escolar. 

 

 
 

Divulgar e 

estimular o uso dos 

recursos tecnológicos 

no ambiente escolar. 

 
 

Divulgar e 

estimular a participação 

dos professores em 

todas a ações da 

SEEDF. 

 

 

Participação dos 

momentos de 

avaliação escolar, 

observando e 

acompanhando os 

estudantes que 

sinalizam 

necessidades de 

intervenção. 

 

 

Participação no 

Conselho de Classe 

escolar com o 

objetivo de conhecer 

as demandas de sala 

de aula e buscar 

meios de intervenção. 

 

Divulgação das 

ferramentas 

tecnológicas, 

gamificação dentre 

outros. 

Envolvimento nos 

projetos da escola e 

SEEDF. 



 

 

 
 

 
 

Orientar os 

professores quanto a 

elaboração dos RAVs 

e RDICs, realizar a 

leitura e devidas 

reorganizações 

necessárias e assinar 

tais documentos. 

 

Participar das 

coordenações 

intermediárias 

promovidas pela CRE 

– Guará, visando um 

trabalho integrado. 

 

 

Leitura, análise e 

orientação quanto à 

escrita dos RAVs e 

RDICs dos  

estudantes. 

 

 

Participação na 

coordenações 

intermediárias com a 

CRE- Guará. 
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12.7 - PLANO DE AÇÃO DA CULTURA DA PAZ 

 

1ª ANÁLISE COLETIVA DA REALIDADE 

 A análise foi realizada em reunião coletiva com as professoras e professor no dia 

08/06/2022. Conforme já mencionado anteriormente, a Escola Classe 03 da Estrutural possui 

apenas 04 meses de funcionamento. Ainda não possui supervisor pedagógico nomeado, não possui 

orientadora educacional e sala de recursos.  

 Entretanto, a comunidade escolar busca em sua rotina aplicar os princípios de uma 

educação em e para os direitos humanos, compreendendo a escola como um espaço de 

convivência de diferentes sujeitos de direito. Compreendemos nossas e nossos alunas e alunos 

como sujeitos de direito que são diferentes em suas origens e integralidade. São diversos em suas 

etnias, gêneros, orientação sexual, condição física e emocional, idades, histórias de vida, condições 

sócioeconômicas e religiosidade. A partir do momento que se compreende e efetivamente aplica-

se esses conceitos, muitas violências, principalmente a institucional, é drasticamente diminuída. 

Assim, Planos Complexos de Convivência Escolar partem primeiramente da compreensão de 

conceitos e mudanças de paradigmas e posturas diante das e dos estudantes.  

 O nosso “Plano de Convivência Escolar e Cultura da Paz” origina-se do entendimento 

de que cada ser humano é ÚNICO, que ninguém tem o direito de comparar e exigir que tenha que 

ser igual ao outro. Porque cada um tem suas particularidades positivas e pode contribuir para a 

coletividade. Parte do acolher cada criança que adentra nossa escola como ela é, do jeito que é 

sem discriminação e preconceito. Assim tem sido desde que acolhemos alguns alunos que não 

foram respeitados como são em outras unidades escolares. Pelo relato de suas genitoras, sabemos 

o quanto alguns de nossos alunos foram estigmatizados e chegaram aqui desacreditados.  Nossa 

escola não possui muito tempo de funcionamento, mas possui o acolhimento e o olhar empático 

que faz da nossa escola única na Rede, conforme respostas demonstradas pelos responsáveis de 

nossas e nossos alunas e alunos e funcionárias e funcionários: 
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Nossas raízes estão solidificadas nos seguintes princípios apontados em reunião coletiva: 

Diversidade 
Equidade 
Respeito 
Empatia  
Compreensão entre os segmentos  
Profissionais capacitados 
Buscando a felicidade de todos, o bem estar 
Apoio da equipe 
Equipe unida 
Trabalho coletivo 
Projetos de valorização de todos 
Experiência e vivência grupal 
Gestão democrática 
Motivação individual para atingir o coletivo 
Corporativismo positivo (união enquanto equipe) 
 

 PLANO DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR E CULTURA DA PAZ 

Para construir um ambiente acolhedor, faz-se necessário primeiramente ter empatia, 

princípio raíz de nossa escola. Conhecer as realidades das/dos nossas/nossos alunas/alunos:  

✓ 70% são da Cidade Estrutural, onde possuem baixa qualidade de vida.  
✓ 80% são afrodescendentes.  
✓ 45,6% são do gênero feminino 
✓ 10 alunos TDG/AUT 
✓ 01 aluno S. Asperger 
✓ 01 aluna DV/VM 
✓ 03 alunos com DI 
✓ 02 alunos DMU 
✓ 03 alunos TDAH 
✓ 01 aluna DF/MNE 
✓ 01 aluna com a doença de “ossos de vidro” classificada como OUTROS (não visibilizada 

pela SEEDF no sistema como de fato ela necessita) 
✓ 01 aluna DA/Pro 
✓ A violência doméstica e de gênero é presente em muitos domicílios. 
✓ Alguns alunos e alunas já são acompanhadas pelo Conselho Tutelar, inclusive com 

histórico de abuso sexual e abandono.  
 

À pergunta: Quais são os maiores obstáculos sociais que nossas(os) alunas(os) 

precisam superar?, nossa Comunidade Escolar listou: 

✓ A desigualdade social que traz mais obstáculos para a vida dos alunos.  

✓ Carência de necessidades básicas.  

✓ As dificuldades dos pais em acompanhar a vida escolar dos filhos. Ausência emocional.  

✓ A disparidade financeira entre os alunos.  

✓ Desestrutura familiar que resulta na ausência de valores fundamentais.  

✓ Mudança de mentalidade de pobreza e dificuldade. 

 Para que a Escola Classe 03 da Estrutural possa cumprir sua função social e ajudar 

nossas(os) alunas(os) chegou-se a conclusão de que é necessário também, além de conhecer a 
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realidade e promover o acolhimento:  

Atender as famílias no social, capacitar a comunidade escolar para melhor atender os alunos 

com necessidades especiais e apresentar projetos que envolvam a família na escola. 

 

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS COMUNS 

 Conforme já mencionados diversas vezes no presente Projeto Político Pedagógico, 

os princípios e raízes definidos coletivamente da Escola Classe 03 da Estrutural são:  

Diversidade 
Equidade 
Respeito 
Empatia  
Compreensão entre os segmentos  
Profissionais capacitados 
Buscando a felicidade de todos, o bem estar 
Apoio da equipe 
Equipe unida 
Trabalho coletivo 
Projetos de valorização de todos 
Experiência e vivência grupal 
Gestão democrática 
Motivação individual para atingir o coletivo 
Corporativismo positivo (união enquanto equipe) 
 

Quais princípios sociais seguiremos? 

Educação Integral 
Parceria 
Companheirismo  
União com a Comunidade Escolar 
Honestidade 
Respeito 
Justiça 
Solidariedade 
Cidadania 
Sujeitos críticos  
Igualdade 
Amor 
Empatia 
Ética 
Autonomia 
Liberdade 
 

CO-CRIAÇÃO DA REALIDADE 

Estratégia básica: acolher a TODOS com muito respeito e empatia;  

Quais práticas pedagógicas podem ajudar a superar esses obstáculos sociais 

presentes na vida das/dos nossos(as) alunos(as) ? 

✓ Incentivo ao conhecimento pela prática de atividades diversificadas, sempre baseando na 

realidade e no contexto em que os alunos vivem.  
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✓ Oportunizar conhecerem o mundo de uma forma que eles não conhecem, por não ter 

oportunidade.  

✓ Despertar nos alunos o sentimento de que eles conseguirão chegar onde quiserem chegar.  

✓ Conversa Informal, diálogo, respeito, cuidado.  

✓ Incentivar as novas ideias trazidas pelos alunos.  

✓ Vídeos sobre para uma conscientização que lutamos para obter um futuro melhor 

✓ Levar o aluno a tomar conhecimento dos saberes historicamente acumulados para atuarem 

criticamente nos processos deliberativos da sociedade, seja solidário e dialógico e, acima de tudo, 

respeite e valorize as diferenças no cotidiano.  

✓ Troca de experiências entre as crianças e o professor, para dessa forma aprenderem juntos.  

✓ Trabalhos e projetos pedagógicos orientados com temas para que eles se percebam e 

compreendam que são parte fundamental e importante do mundo.  

✓ Elaborar o Recreio Orientado 

✓ Aderir ao PROERD 

✓ Utilizar os princípios da comunicação não violenta.  

 

Estratégia básica: acolher a TODOS com muito respeito e empatia; 

Responsáveis: todos da comunidade escolar 

 Incentivo ao conhecimento pela prática de atividades diversificadas, sempre baseando na 

realidade e no contexto em que os alunos vivem.   

Responsáveis: Corpo docente  

 

 Oportunizar conhecerem o mundo de uma forma que eles não conhecem, por não ter 

oportunidade.  

Responsáveis: gestoras e gestor, coordenação pedagógica, professoras e professor 

 

 Despertar nos alunos o sentimento de que eles conseguirão chegar onde quiserem chegar, 

com Conversa Informal, diálogo, respeito, cuidado.  

Responsáveis: todos da comunidade escolar  

 

 Incentivar as novas ideias trazidas pelos alunos.  

Responsáveis: todos da comunidade escolar 

 

 Vídeos sobre para uma conscientização que lutamos para obter um futuro melhor 

Responsáveis: gestoras e gestor, coordenação pedagógica, professoras e professor 
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 Levar o aluno a tomar conhecimento dos saberes historicamente acumulados para atuarem 

criticamente nos processos deliberativos da sociedade, seja solidário e dialógico e, acima de tudo, 

respeite e valorize as diferenças no cotidiano.  

Responsáveis: gestoras e gestor, coordenação pedagógica, professoras e professor 

 

 Troca de experiências entre as crianças e o professor, para dessa forma aprenderem juntos.  

Responsáveis: professoras e professor 

 

 Trabalhos e projetos pedagógicos orientados com temas para que eles se percebam e 

compreendam que são parte fundamental e importante do mundo.  

Responsáveis: gestoras e gestor, coordenação pedagógica, professoras e professor 

 

 Elaborar o Recreio Orientado 

Responsáveis: gestoras e gestor, coordenação pedagógica, professoras e professor 

 

 Aderir ao PROERD 

Responsáveis: gestoras e gestor, coordenação pedagógica 

 

 Utilizar os princípios da comunicação não violenta. 

Responsáveis: todos da comunidade escolar 

 

MONITORAMENTO CONJUNTO 

O momento da reunião coletiva é espaço de reflexão e análise de todas as ações realizadas na 

escola.  
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13.0 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 

O Projeto Político Pedagógico da escola é o documento que orienta todas as ações 

pedagógicas, pois é nele que se evidencia todas as intenções e propostas a serem 

desenvolvidas no decorrer do período a ele destinado. Entendemos que a escola por ser 

um espaço privilegiado de convicência é composta por estudantes, familiares, 

professores e funcionários e deve possuir diretrizes claras nas quais cada um e todos 

saibam como proceder e quais resultados alcançar. 

Faz-se, portanto, necessário um acompanhamento sistemático, pois é por 

intermédio deste que analisamos a eficiência e eficácia das ações em curso, 

possibilitando um processo transparente no qual todos consigam avistar a concretude 

dos objetivos propostos. O estabelecimento das estratégias avaliativas deste processo é 

essencial para o enfrentamento dos desafios cotidianos de forma refletida e participativa, 

tendo como objetivo retroalimentar o fazer pedagógico, direcionando e/ou 

redirecionando-o constantemente. 

Destarte, o acompanhamento e avaliação do PPP dar se á no cotidiano escolar, 

na periodicidade indicada de cada objetivo e projetos; e também em reuniões 

pedagógicas para esta finalidade. A partir desta análise, redefinindo objetivos, ampliando 

ações, modificando paradigmas, ressignificando o fazer pedagógico. 

A EC 03 CE, por ser uma unidade educacional recém inaugurada ( 4 meses), 

revisitará seu PPP, diversas vezes ao longo do ano letivo de 2022 e início de 2023, 

quando pretende assim apresentar um documento ampliado. 
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14.0 – PROJETOS ESPECÍFICOS: 

 

14.1 PROJETO INTERVENTIVO  

 

Público Alvo: Alunos não alfabetizados. 

 

Justificativa: Os dois anos de pandemia e as aulas remotas deixaram evidente o 

abismo social existente entre os(as) estudantes que possuem uma organização familiar 

e acesso a bens tecnológicos como internet rápida e computadores. Muitos(as) dos(as) 

nossos(as) alunos(as) estavam no 1o ou 2o ano do Ensino Fundamental quando 

iniciaram as aulas remotas no período pandêmico, resultando em muito déficit 

pedagógico e a não alfabetização.  

 

Objetivo Geral: Alfabetizar os(as) alunos(as) que não foram alfabetizados no 

tempo certo devido à pandemia e/ou outros fatores. 

 

Desenvolvimento: Será formada uma turma de Alfabetização.  

 Essa turma terá 30 minutos de aula por dia em apoio à atividade de sala com 

a coordenadora pedagógica e/ou professores alfabetizadores da escola.  

  

Avaliação: Quinzenalmente para avaliar o progresso pedagógico de cada 

estudante.  

 

Responsável: Coordenador Pedagógico Corpo docente, direção e supervisão 

 

14.2 - PROJETO BAKITINHAS 

 

Tema : Estimulará o desenvolvimento da  autoestima das alunas, fortalecendo-as 

para enfrentar a violência doméstica, de gênero e raça.  

 

Público Alvo: todos os alunas da Escola Classe 03 da Estrutural 

 

Justificativa: A presente ação encontra respaldo nas Orientações Pedagógicas da 

SEEDF e no que tange a temática racial, nas Orientações publicadas em 2012 

sobre a implementação do Art 26 da LDB, modificado por força da Lei 10.639. 

 

Objetivo Geral: Contribuir para a conscientização sobre os tipos de violência, sobre 
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a violência de gênero e racial.  

 

Desenvolvimento: produção textual e artística com reflexão sobre violência 

doméstica, de gênero e raça. O Festival denominado “Bakitas” (palavra de origem 

africana que significa “afortunadas”) contempla o princípio de que a Educação deve 

vislumbrar a formação integral e crítica do indivíduo e que sua qualificação é fator 

preponderante para a formação de uma sociedade mais pacífica, justa e 

economicamente sustentável. Os temas propostos para o festival: violência de gênero, 

doméstica e racial interrelacionam-se, sendo traduzidos em aumento da violência social 

e feminicídio na sociedade brasileira, sendo as mulheres negras brasileiras as maiores 

vítimas, segundo dados oficiais. Importante, portanto, que a Educação 

cumpra com o sua função social de formar cidadãos aptos a não reproduzir a 

violência e denunciá-la. 

 

Metodologia:  

O festival constitui-se em produção audiovisual, textual, e teatral. Produções essas 

autorais dos estudantes da Escola Classe 03 da Estrutural. 

 

Avaliação: Após as apresentações.  

Responsável: Equipe Gestora: Diretora e Vice-diretora 

 

14.3 - PROJETO NOSSA CONSCIÊNCIA DA HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA 

E INDÍGENA 

 

Tema Projeto: Valorização da história afrobrasileira e Indígena 

 

Público Alvo: Todos os alunos da Escola Classe 03 da Estrutural 

 

Justificativa: Diante da realidade social brasileira onde a maioria da população que 

é negra e os indígenas ainda não conseguem romper o ciclo de pobreza e preconceito, 

faz-se urgente educar valorizando a história afro-brasileira e indígena, diminuindo o 

preconceito e racismo. Ainda precisa-se reforçar a influência dos povos africanos e 

indígenas na história, religião, alimentação, música, dança, etnia, costumes cultura etc., 

e consumar a aplicabilidade das Leis 10. 639/03 e 11.645/08. 

 

Objetivo Geral: Valorizar a cultura afrodescendente e indígena,  
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Desenvolvimento: A Escola Classe 03 da Estrutural visa tornar o ensino da cultura 

afrobrasileira e indígena tão natural quanto o da cultura européia. Nossos professores 

são orientados a escolherem músicas, brincadeiras, estórias danças e personalidades 

afro-brasileiras(as) e indígenas e inseri-las no cotidiano escolar. As reflexões são levadas 

em cada reunião pedagógica demonstrando a necessidade de  uma Educação 

Antirracista.  

 Valorizamos a representatividade de homens e mulheres negras e indígenas 

em diferentes posições sociais, diminuindo o racismo inconsciente e velado.  

  

Metodologia e Recursos: Diferentes tipos de materiais pedagógicos.  

 

Avaliação: Realizada em cada encontro pedagógico quando diferentes atividades 

são propostas, porém com o olhar antirracista. 

Responsável: Gestoras, Coordenadoras, corpo docente 

 

 

14.4 – PROJETO CENTOPÉIA LITERÁRIA 

 

A sala de leitura da Escola Classe 03 da Estrutural foi inaugurada em Março de 

2022. A criação desse espaço mostra-se como importante estratégia para que a criança 

desenvolva habilidades de comunicação, assim como ampliar o vocabulário e aguçar a 

criatividade. As atividades desenvolvidas nesse ambiente visam fomentar nos alunos o 

gosto pela leitura e, por isso, é necessário que os educandos entre em contato com 

diferentes tipos de textos que os auxiliem a construir-se como sujeito e cidadão. No 

momento dedicado à sala de leitura o aluno deverá contar com o apoio de um mediador 

para o desenvolvimento de sua pesquisa. Este poderá orientá-lo com informações 

complementares, indicando referências intertextuais, novas obras e possibilitando o 

aprofundamento do tema estudado em sala de aula. Pretende-se, por meio do 

oferecimento de um espaço adequado, que o estudante desenvolva o hábito pela leitura 

e, assim, dedique mais tempo aos estudos. 

 

Justificativa: Um ato de grande importância para a aprendizagem é a leitura, pois 

enriquece o vocabulário e aprimora a escrita. O livro é uma ferramenta primordial na 

formação de alunos críticos e reflexivos. A criança em idade escolar adquire habilidades 

em seu desenvolvimento cognitivo e se torna capaz de processar e reter informações. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (Brasil,1988), realizar 

práticas de leitura para crianças traz consigo uma aprendizagem enriquecedora, pois 



1
5
65 

 

 

 

aquelas que ainda não conseguem ler de forma tradicional pode fazê-lo pela escuta de 

histórias narradas. Assim sendo, uma das funções da Educação infantil é propiciar as 

crianças o convívio com o mundo da leitura em diferentes tipos de linguagens, onde as 

mesmas são inseridas no universo das palavras e da imaginação. 

 

Considerando a realidade do educando com relação ao processo de leitura, 

observa-se que é de fundamental importância repensarmos no preparo desses alunos, 

encontrando nessa prática um suporte no melhor desempenho escolar, no repertório 

linguístico e na descoberta do mundo imaginário, fazendo do livro um objeto de 

transformação, inclusão e de promoção da cidadania. 

Evidenciando essa realidade, considera-se de extrema importância a elaboração 

de um projeto com a finalidade de despertar nos alunos o prazer pela leitura. Serão 

desenvolvidas durante o ano letivo, atividades envolvendo docentes, funcionários e 

educandos na interatividade com o livro, despertando e estimulando as crianças ao 

universo literário. Assim, nasceu o projeto “Centopeia Literária “para resgatar novas 

emoções, sentimentos, novas experiências que propiciem e solidifiquem os 

conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem. Com relação ao acervo 

da Sala de Leitura da EC 03 da Estrutural, incluem obras de diversos autores, como por 

exemplo: Contos de fadas, poesias, contos folclóricos, além de um acervo voltados aos 

educadores. 

 

Esse projeto de intervenção pedagógica está em conformidade com o PPP da EC 

03 da Estrutural, da Lei Federal 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente que 

dispõe sobre o direito do adolescente e da criança à educação, à cultura, ao esporte ao 

lazer. 

Objetivos:  

Desenvolver uma prática pedagógica que motive os alunos ao hábito da leitura 

provocando o gosto pela diversidade cultural; 

Sensibilizar o educando por meio da leitura ampliando o desenvolvimento de 

habilidades como a escrita e a pintura; 

Proporcionar maior interação com diversos gêneros literários; 

Desenvolver as capacidades das habilidades linguísticas, além de possibilitar a 

criatividade e a imaginação; 

Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efetivar 

enquanto processo a leitura e a escrita. 

Aproximar os alunos do universo literário por meio da manifestação livre da pintura 

e/ou resenha da história lida; 
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Projeto 
Centopeia 
Literária 

Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

Metodologia: Plano de ação 

O aluno escolherá um livro de sua preferência para ler por uma semana. Ao 

finalizar a leitura, a criança deverá fazer uma releitura através de uma resenha ou 

expressar alguma passagem da obra por meio da pintura com tinta guache, giz, lápis de 

cor, montagem com recorte de revistas, da forma que ele preferir. Os trabalhos serão 

colocados em um portfólio para apreciação de todos 

Recursos:  

Recursos humanos: disponibilizaremos para a realização do plano de ação a 

participação ativa dos alunos, da colaboração da direção e da equipe pedagógica. 

Recursos materiais: textos diversos, livros, revistas, jornais, periódicos, cartolina, 

papel sulfite, pincel atômico, tinta guache, lápis de cor ,etc. 

Avaliação: 

Será observado através dos resultados obtidos nas atividades de leitura/releitura 

durante as etapas do projeto. 

A sala de leitura terá como responsável a professora readaptada: Maria do Socorro 

Maria Responsável: Maria Socorro Fernandes Cardoso e corpo docente 

Cronograma:  

 

 

 

 

 

A cada trimestre o 
projeto será 
reavaliado 

 

Durante todo o 

ano 

 

Apresentação 

dos 

trabalhos 

 

Quinzenal 
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FOTOGRAFIAS DO PROJETO:  

Os alunos em momento de interação com os gibis 

 

 

 

 

 

 

 

Professora no apoio ao projeto e educadora social ajudando o  

aluno ANEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sala de leitura vai à Feira do Livro 
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14.5 - PROJETO DE TRANSIÇÃO DO 5º ANO PARA 6º ANO  

 

Público Alvo: Alunos do 5º Ano 

 

Justificativa: Os alunos do 5º ano costumam estranhar bastante a realidade do 6º 

ano. Demoram-se a acostumar com a quantidade de matérias e professores, 

ocasionando um elevado número de retenções e agora com o 3º ciclo, há a demora em 

adquirir aprendizagens.  

 

Objetivo Geral: Familiarizar os alunos do 5º ano com a rotina do 6º ano, evitando 

uma mudança brusca de realidades e garantir aprendizagem no tempo certo do processo 

de ensino aprendizagem. Orientar a família sobre as mudanças que ocorrerão.  

 

Desenvolvimento: Promover encontros dos alunos com os futuros professores.  

 Orientar os alunos com informações básicas sobre a nova realidade.  

 Os professores do 5º ano realizam encontro com os professores do 6º ano 

para repasse de informações sobre os(as) alunos(as) e conteúdos necessários para o 

início do 6º ano.  

   

Avaliação: ao final da execução do projeto com os professores envolvidos. 

Responsável: Coordenadora, corpo docente, direção e supervisão. 
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