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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica é um dos principais documentos para o planejamento e gestão do 

trabalho pedagógico numa instituição de ensino por ser o documento que expressa a realidade da 

comunidade escolar e orienta as práticas pedagógicas e administrativas da escola, em sintonia com 

princípios e valores trazidos nos documentos normativos. Para tanto, é essencial que a organização das 

ações ocorra com base na realidade em que a escola se insere, bem como naquilo que os atores dessa 

comunidade expressam. Além disso, é necessário à participação efetiva de todos na sua construção, 

implementação, avaliação e reavaliação. Sendo assim, 

 

“(...) queremos referir-nos à importância do processo de construção coletiva do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da escola que tem na Coordenação Pedagógica o espaço-

tempo primordial para essa construção. Não um projeto como documento elaborado 

para atender a cobranças institucionais, numa perspectiva meramente burocrática que 

corrobora a alienação, mas como documento resultante de um processo coletivo de 

avaliação, estudo, reflexão, discussão, escrita e reescrita, principalmente, de decisão 

democrática.” ( SEDF, 2014, OP PPP p. 9). 

 

Retornamos em 2022 o ensino totalmente presencial depois de dois anos em que as escolas 

públicas ofertaram o ensino remoto/híbrido em função da pandemia do SARS-COV2.   

Certamente temos como grande desafio, promover o retorno às atividades com toda a 

segurança sanitária para evitar surtos da doença na Unidade Escolar bem como organizar coletivamente 

o trabalho pedagógico a ser ofertado com intenção de recompor as aprendizagens dos estudantes. Foram 

considerados os documentos “Orientações de Biossegurança para a retomada das atividades presenciais 

na Rede Pública de Ensino Do Distrito Federal da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a Nota 

Técnica n° 1/2022 – SES/SAA/COE COVID19-DF que trata da Atualização da orientações para a 

avaliação e condução de agregado de casos e surtos de COVID-19   e Nota Técnica n° 08/2022 - 

SES/SVS/DIVISA/GESES que trata das Orientações e medidas de prevenção do novo Coronavírus 

(SARS CoV-2) em creches, escolas, universidades e faculdades, públicas e privadas do Distrito Federal 

, todos amplamente divulgados à comunidade escolar.  

Na semana pedagógica, além das atividades programadas pela Secretaria de Educação, foi 

possível iniciar as discussões acerca da Organização do Trabalho pedagógico:  rotina dos planejamentos, 

do calendário anual e das necessidades iniciais de formação e planejamento de acolhimento dos alunos. 

Nesse momento também já organizamos a recepção e acolhimento dos estudantes e pais que iniciaram  

o 1º ano na escola, oriundos da Educação Infantil. Além disso, aspectos referentes à estrutura física, 

organização administrativa e financeira também foram debatidos com o grupo da escola. 
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No dia 22 de fevereiro fizemos o 1º encontro virtual com os pais com o objetivo de acolher e 

apresentar a equipe gestora e professores. Além disso fizemos o primeiro levantamento de sugestões 

para a qualificação da educação ofertada pela escola.  

No dia 05 de março, fizemos uma reunião presencial com pais e professores para estabelecer o 

diálogo e a parceria ao longo do ano. Foi apresentado a organização pedagógica do professor bem como 

o levantamento de sugestões e possibilidades de organização do Projeto Político da Escola. 

Considerando a importância do documento e sua constante revisitação para que cumpra a 

finalidade de retratar a realidade escolar, realizamos as discussões com a comunidade em encontros 

remotos e presenciais. Foram utilizados formulários digitais para levantamento de informações e 

sugestões da comunidade para a elaboração do Projeto Político da Escola. Nessa organização, contamos 

com serviço de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem.  

Além disso, realizamos encontros com os professores e demais funcionários para identificar 

as possibilidades de ações a serem oportunizadas em 2022. Conforme já mencionado, com o retorno 

presencial das atividades pedagógicas, imprescindível se torna a reorganização do trabalho pedagógico. 

Isso presume o acolhimento às famílias e estudantes, ao grupo docente e todos os funcionários da escola. 

Isso pressupõe a democratização das decisões no interior da escola, de modo a garantir a todos a 

condição de sujeitos na organização do trabalho pedagógico de forma a atender com igualdade e 

eficiência às necessidades da comunidade escolar tão necessárias nesses tempos tão difíceis ainda no 

contexto de pandemia. 

“(...) realizados o diagnóstico e a análise da escola (e de seu território geográfico), sócio-

histórico e cultural e da comunidade na qual está inserida, com o objetivo de promover 

uma reflexão, envolvendo pais, mães, responsáveis, estudantes, profissionais da 

educação e conselho escolar, a partir da questão: O que torna nossa escola original, 

singular, única? A partir dessa questão, podemos levantar: • Qual sua história? Resgate 

da História da escola. • Quem são seus estudantes? Classe, origem, histórico escolar? 

Quais são suas expectativas em relação à escola? • Em qual comunidade geográfica e 

cultural a escola está inserida? • Qual a situação atual e as perspectivas da escola? 

(considerando os documentos da SEEDF: Currículo da Educação Básica, Proposta 

Pedagógica, Diretrizes e Orientações Pedagógicas). • Quais os principais problemas 

identificados?” (SEDF, 2014, OP PPP p. 17) 

 

Após essas etapas, a direção e a equipe pedagógica organizaram as informações para revisitar 

o Projeto Político Pedagógico, considerando a retomada do ensino presencial e o pouco tempo 

disponibilizado para essa elaboração. Dentro das possibilidades de ação, é preciso garantir o retrato das 

reflexões da comunidade escolar.  

Salienta-se que o ano de 2022 será fundamental para a recomposição das aprendizagens, 

buscando minimizar o impacto da pandemia acarretando a ausência de toda a comunidade no espaço 
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físico da escola. Ausência esta fundamental para a preservação da vida mas que agora é preciso 

reorganizar os tempos e espaços de aprendizagem para oportunizar ao estudante o melhor acesso 

possível aos saberes curriculares, conforme documento orientador “Organização Curricular do Ensino 

Fundamental do 2º Ciclo 2022 da SEDF. 

É importante ressaltar que o documento possui um caráter de permanente revisão, de reflexão 

contínua, num processo de acompanhamento e avaliação, disponibilizado a toda comunidade escolar.   

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho estará conforme a estrutura 

(fluxograma) orientada pela Subsecretaria de Educação Básica e Subsecretaria de Educação Inclusiva 

e Integral da SEEDF,  adaptado à realidade desta Unidade Escolar.  

 

Dados de identificação da Unidade Escolar 

 

Unidade Escolar Escola Classe 04 de Sobradinho 

Endereço completo Quadra 15, Área Especial n.º 02 

Telefone/e-mail (61) 3901-3789 

ec04sob@gmail.com 

Localização Zona Urbana 

Autorização: Deliberação do Conselho Estadual de 

Educação 
13/02/1964 

Reconhecimento: Deliberação do Conselho Estadual de Educação 06/03/2002 de acordo com a 

portaria n.º 111/2002 DODF 

Turno de funcionamento Diurno 

Nível de ensino ofertado Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Etapas/ Fase e Modalidades  2º Ciclo - 1º Bloco- 1º ao 3º ano 

Fonte: Autoria própria 

 

 

EQUIPE GESTORA 

NOME FUNÇÃO 

Aldenice Souza da Costa Solino Diretora 

Evaide Flores Campos Vice-diretora 

Anislene Paula da Silva Chefe de Secretaria 

Maria Viviane Paiva Salazar Supervisora  Pedagógica 

 

 CARREIRA MAGISTÉRIO 

mailto:ec04sob@gmail.com
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NOME FUNÇÃO 

Elisangela Duarte Almeida Mundim  Coordenadora Pedagógica 

Luciana Correa Lopes de Souza Coordenadora Pedagógica 

Aline Dias Panissa de Matos Professora Regente 

Andrea Silva de Carvalho Cordeiro Professora Regente 

Aline Oliveira da Silva Professora Regente 

Cristiane Pereira Lisboa Professora Regente 

Djanira Lopes Costa Professora Regente 

Edlene Ferreira De Assis Lopes Professora Regente 

Elaine Alves da Silva Professora Regente 

Gizely Ribeiro Porto Professora Regente 

Evani Faria Nunes Professora Substituta 

Izabelle Dias Silva  Professora Substituta  

Juliana Malta Campos Lopes Professora Regente 

Luciana Sampaio dos Santos Professora Substituta 

Lucimar Gonzaga da Silva Lima Professora Regente 

Maria Aparecida De Salles Professora Regente 

Mariane Dalla Corte De Macedo Professora Regente 

Nayara Raiane Moraes Da Silva Professora Substituta 

Nilva Maria Mendonca De Moura Professora Regente 

Regina Magalhaes Saraiva Rocha Professora Readaptada  

Ricardo Morais Faria Professor de Educação Física 

Ruth Pereira Da Silva Professora Regente 

Socorro Queli Lopes da Silva Professora Substituta 

  

EQUIPE DE APOIO 

NOME FUNÇÃO 

Kate Loyane Rocha dos Santos Pedagoga 

Tatiane Lima Oliveira Orientadora Educacional 

Cristina Martins Siqueira-Redução de carga de 50% em  

atendimento somente para os estudantes do matutino. 

Sala de Recursos 

Fonte: Autoria EC 04 

SERVIDORES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA 

NOME FUNÇÃO 

Geseneuda Coelho Viana Servidora do Apoio Administrativo 

Heldinar Soares Servidora Readaptada – Portaria 

Marisa Gerci Vilhoni Servidora Portaria 

Marceli Santana e Silva Servidora Readaptada – Portaria 

Marli Lopes Oliveira Servidora Readaptada – Portaria 

Laiane Alvares Leite Monitor de Gestão  

Terezinha Neres da Rocha Fontenele Servidora Readaptada – Biblioteca 
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SERVIDORES TERCEIRIZADOS 

NOME FUNÇÃO 

 Antonia Flávia Barbosa Santiago Servidora de Limpeza e Conservação 

Adilma Guedes de Oliveira Servidor de Limpeza e Conservação 

Rosilene Barbosa de Sousa Servidora de Limpeza e Conservação 

Dayane Leitao Barbosa Servidora de Limpeza e Conservação 

Luciano da Silva Sales Servidor de Limpeza e Conservação 

Jaci dos Santos Servidora de Limpeza e Conservaçao 

Josemar Claudino dos Santos Servidor de Limpeza e Conservaçao 

Andreia Merendeira 

Maria Merendeira 

Marcia Merendeira 

 

 

 

CONSELHO ESCOLAR 

NOME FUNÇÃO 

Aldenice Souza da Costa Solino Membro Nato 

Geseneuda Coelho Viana Membro Representante da Carreira Assistência 

 

 

 

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

MATUTINO VESPERTINO 

Isabella Cristina Souza Ioná Queiroz Matos 

Meriene Pereira da Silva de Queiroz Leidiceia Francisca dos Santos Maurício 

Rusilene Ribeiro Batista Gabriela Helena Correa Rodrigues 

- Ana Carla Pereira dos Santos 

Fonte: Autoria EC 04 

 

 



 

8 
 

 

2. HISTÓRICO 

 

Com o advento da construção de Brasília, houve a necessidade de alojar definitivamente os 

pioneiros que ajudaram na sua construção e as famílias imigrantes do Nordeste de Goiás, da Bahia e de 

outros estados. Diante disso, um dos diretores da NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital) teve a ideia de criar uma cidade tipicamente rural no Distrito Federal. A alternativa foi construir 

a nova cidade na região, que tradicionalmente desenvolvia atividades agropecuárias desde os tempos 

de seus primeiros ocupantes. Com isso, essas pessoas foram transferidas para as margens da antiga 

estrada que ligava a cidade goiana de Planaltina à nascente Brasília. 

Essa cidade recebeu o nome de Sobradinho, e foi fundada no dia 13 de maio de 1960, mas só 

chegou a ser oficializada bem mais tarde, pelo Decreto nº 571, de 1967. E é nessa cidade, denominada 

por seus moradores de “cidade serrana” por ter sido construída numa serra, cercada das belezas naturais 

do Cerrado, de clima ameno e tranquilidade, característica que a faz um lugar potencialmente único e 

com atmosfera cativante, é que encontramos a Escola Classe 04 de Sobradinho. 

Com o crescimento de Sobradinho e com o aumento da população, as demandas por educação 

também cresceram. A partir daí, nasceu a Escola Classe 04 de Sobradinho, localizada na Quadra 15, 

Área especial nº 02, tendo iniciado o atendimento à comunidade local em 13/02/1964, sendo 

primeiramente chamada de Escola Classe da Quadra 17 e com área e estrutura diferente da que possui 

hoje. 

Em julho de 1965 a escola passou a ser designada Escola Classe 04/09 da Quadra 15 de 

Sobradinho e de Escola Classe Nº 04 a partir de 1966. Na data de 21/10/1976, por meio da resolução 

95/76 CDE, a escola foi extinta e as denominações da Escola Classe 04 e do Centro de Ensino 04 de 

Sobradinho foram alteradas para Centro de Ensino de 1º grau 04 de Sobradinho. A partir de então, 

passou a ser chamada de Bloco G, tendo as salas identificadas por G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 e 

G9. Finalmente, em 06/03/2002, de acordo com a portaria nº 111/2002, a escola voltou a ser chamada 

de Escola Classe 04 de Sobradinho. 

Apesar da separação física das escolas, as histórias  do Centro de Ensino Fundamental 04 de 

Sobradinho e da Escola Classe 04 de Sobradinho se complementam. Porém, essa separação teve o 

objetivo de facilitar a gestão administrativa, pedagógica e financeira das escolas. 

Por estar inserido num contexto de interação social de diversidade, o processo de construção 

da identidade da Escola Classe 04 de Sobradinho se dá no meio social no qual se insere e considera 

aspectos materiais e imateriais da realidade vivida estabelecida pelas relações sociais entre os sujeitos e 
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as instituições sociais que atuam no território, como também dos saberes trazido por eles.Desde a sua 

criação, vários foram os profissionais que por ela passaram e contribuíram significativamente nesse 

processo de formação da identidade da Escola Classe 04 de Sobradinho. A seguir, apresentamos as 

direções que a escola teve: 

 

Ano Diretora Vice- diretora 

2002 Renata Luci de Campos Ivonete Luiza P. dos Santos/ Elizete Brandão 

2003 a 2006 Renata Luci de Campos Tatiane Jacobino Lima 

2007 Mª de Lourdes R. Cavalcante Enice Teixeira de Oliveira 

2008/2009 Enice Teixeira de Oliveira Daniela Pinheiro Alves Poti 

2010 Orlandina Ribeiro Soares Eliane e Valdete Gurgel 

2011 Lílian Kelly de Souza Cilene Vasconcelos 

2012 Lílian Kelly de Souza Evanilde Brandão Ferreira 

2013 Lílian Kelly de Souza Jorge Soares de Souza 

2014 Lílian Kelly de Souza Maria de Lourdes Silva 

2015 Lílian Kelly de Souza Cristiana da Silva Gonçalves 

2016 Lílian Kelly de Souza Maura Campos de Carvalho Ramos 

2017/2018 Daniela Pinheiro A.Poti de Souza Evanilde Brandão Ferreira 

2019 Daniela Pinheiro A. Poti de Souza Aline Oliveira da Silva 

2020 a 2022 Aldenice Souza da Costa Solino Evaide Flores Campos 

 

Caracterização física 

A Escola Classe 04 de Sobradinho atende a modalidade  de Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais- 2º ciclo- 1º Bloco , com estudantes na faixa de 06 a 08 anos. Atualmente são 350 estudantes  

distribuídos em 09 salas no matutino e 09 no vespertino, totalizando 18 turmas, sendo 08 de classe 

comum e 10 de Integração Inversa. 

 

Quantitativo de estudantes na UE 

ANO TOTAL DE ESTUDANTES 

1º ANO 115 

2º ANO 106 

3º ANO 129 

TOTAL 350 ESTUDANTES 
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Neste ano temos vinte e dois alunos matriculados que apresentam necessidades educacionais 

especiais ou transtornos de aprendizagem.  

NEE Quantitativo 

TDAH 01 

Síndrome Down/TGD 01 

TGD 11 

Dislexia 01 

Outros 02 

DPAC 01 

Deficiente Intelectual 01 

DF/ANE 04 

DF/BNE 02 

TOTAL 22 

 

A Escola Classe 04 apresenta atualmente a seguinte estrutura física: 

 

Fonte: Autoria própria 

Desde o ano de 2020,  a escola vem recebendo reformas estruturais de seus ambientes. 

incluindo banheiros, cozinha, biblioteca, sala dos professores e pintura interna, externa e pisos.  

Tais reformas, em grande parte, com recursos financeiros do Programa de Descentralização 

Financeira (PDAF) e de emendas parlamentares e objetivaram a revitalização do espaço físico escolar, 

a fim de que as crianças e funcionários, ao retornarem ao ensino presencial, utilizassem um ambiente 

propício e acolhedor para as atividades escolares. 

Espaço Interno

• Direçao 

• Sala de Leitura

• Secretaria Escolar

• 18 salas de aula

• Mecanografia

• Sala de OE/SEAA

• Sala de Recurso

• Sala dos professores -com copa e 
banheiro;

• 03 Banheiros para  estudantes

• Sala de Informática/Reunioes;

• Sala de Supervisao/Coordenaçao 
pedagógica

• Pátio (nao coberto)

Espaço Externo/Coletivos

• Cantina e depósito de alimentos

• Depósito de material pedagógico

• Sala de Servidores com espaço de 
convivencia 

• Quadra esportiva( nao coberta)

• Estacionamento para funcionários;

• Parque infantil

• Área de recreaçao

• Guarita
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Fonte: Acervo Escola Classe 04- Espaço Físico  

 

Mesmo com as reformas já realizadas, ainda há muito o que fazer. A Escola Classe 04 de 

Sobradinho tem consciência dos grandes desafios no ano de 2022 e acredita no trabalho coletivo a de 

modo a fortalecer a sua identidade institucional, com  base nos princípios da gestão democrática e  na 

busca incansável de oferecer um ensino de qualidade e significativo aos estudantes da nossa 

comunidade.  

 

 

 

 

 



 

13 
 

3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Ao iniciar o ano de 2022, vislumbramos o primeiro desafio do retorno presencial: tornar a escola 

um ambiente seguro. Com a pandemia ainda presente e na esperança de que a vacina certamente iria 

possibilitar esse retorno mais seguro, organizamos a semana pedagógica para inicialmente ACOLHER 

o profissional que iria novamente vivenciar o espaço  ao espaço físico da escola.  Certamente a esperança 

de dias melhores nos fortalece e o momento de interagir, ouvir, receber nosso profissional é o primeiro 

passo para a reconstrução do ambiente que não só é físico, mas também social, de relações interpessoais.  

Sendo assim, certos de que o diagnóstico é o ponto de partida para a tomada de decisões bem 

como para regulação do trabalho, é preciso ter como objetivo a reflexão sobre uma proposta de 

fortalecimento da identidade da escola com foco nas aprendizagens, ampliando as concepções 

curriculares e avaliativas, considerando o acolhimento e contexto ainda pandêmico.  

Inicialmente, apresentaremos dados referente ao questionário sociocultural conforme os 

levantamentos organizados pela Orientação Educacional e SEAA, dados pedagógicos referentes aos 

diagnósticos realizados pela equipe pedagógica e suas considerações, bem como dados da Avaliação 

Diagnóstica realizada em março pela SEDF – SIPAE DF. Salientamos que colocaremos aqui somente 

aspectos considerados mais relevantes para composição deste diagnóstico. 

Questionário socioeconômico aplicado pela Orientação Educacional e Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem . Dos 350 estudantes atendido pela escola, 241 famílias responderam ao 

questionário. 

 

 

 

 

 

Consideramos que as atividades físicas são fundamentais para o desenvolvimento da criança em 

todas as suas dimensões. O alto índice de estudantes que não praticam atividades físicas podem, além 

de apresentar dificuldades motoras, questões emocionais e de interação social podendo comprometer 

seu pleno desenvolvimento. Conforme esses dados apresentados, serão necessárias o planejamento de 
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ações que promovam atividades psicomotoras individuais e coletivas. 
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Gráfico referentes ao Questionário Sociocultural -EC 04 

 

Os aspectos socioeconômicos revelados no questionário, apresentam o perfil familiar atendido 

pela Unidade Escolar. Diante o contexto de pandemia, pode-se inferir sobre o poder aquisitivo das 

famílias bem como sua vulnerabilidade inclusive alimentar. Um número significativo dos pais (32%), 

moram separados, com a mãe em grande parte no acompanhamento escolar e as famílias com renda 

familiar, na maioria de até R$2.000,00 mensais.  

Ressalta-se também que 52,4% dos estudantes residem em Sobradinho. Isso reflete a necessidade 

do transporte rodoviário para o deslocamento de grande parte dos estudantes à escola. Dos que utilizam 

o transporte escolar ofertado pela SEDF, muitos estudantes no início do ano não tinham como frequentar 

a escola pela falta desse transporte, sendo prejudicados no início do processo educacional. 

A comunidade escolar da Escola Classe 04 é oriunda de diversas localidades, sendo fundamental 

o planejamento de ações que atendam às necessidades dos nossos estudantes. 
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Conforme as colocações da comunidade, percebe-se uma visão positiva frente ao trabalho 

desenvolvido pela escola. Ao longo do ano será importante o planejamento de encontros com a 

comunidade para estreitar o diálogo e a parceria, tão fundamentais para qualificar ainda mais a educação 

ofertada pela escola. As ações estarão registradas nos planos de ação apresentados neste documento. 

Em relação ao levantamento realizado com os professores tanto na semana pedagógica quanto 

nas coordenações coletivas e no Conselho de Classe do 1º bimestre, foram colocadas sugestões sobre os 

seguintes pontos:  

Gestão pedagógica: Estudos sobre o desenvolvimento infantil, metodologias , documentos 

norteadores, acompanhamento dos planejamentos e atividades, rotinas, formações práticas  realizadas 

pelos professores e/ou coordenação pedagógica, eventos com a famílias para orientação sobre o 

desenvolvimento, incluindo temas transversais.  

Gestão Administrativa/Financeira/ Pessoas: Melhorias no estacionamento interno, 

estacionamento e sinalização externa, acessibilidade, sala multidisciplinar, estrutura dos banheiros, 

manutenção do parque, compra de brinquedos e materiais pedagógicos, reuniões com a comunidade 

escolar. 

Para se fazer cumprir a importância do diagnóstico, as considerações apresentadas farão parte 

dos planos de ação específicos conforme natureza das demandas. 

Iniciamos o ano letivo com 350 estudantes. Dentre esses, 115 do 1º ano oriundos do CEI 03. Foi 

realizado o projeto de transição com estudantes e pais na primeira semana letiva. Iniciamos em março o 

1º Diagnóstico inicial com todas as turmas, com o objetivo de colher informações sobre o nível de 

escrita, leitura e produção textual dos estudantes. Esse diagnóstico permitiu identificar informações 

importantes para iniciar os planejamentos das aulas, regulando ações pontuais para o avanço dos 

estudantes.  Foi realizado o teste da Psicogenese da Escrita. Este teste é baseado nos conceitos de Piaget 
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em que a construção da escrita tem o estudante como protagonista da sua aprendizagem. A teoria da 

psicogenese foi formulada por duas psicolinguistas Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. Além disso, os 

alunos participaram de atividades de leitura e produção de texto.   Ressalta-se que foi considerado pelo 

grupo no 1º bimestre a importância do acolhimento do estudante, o estabelecimento das rotinas e da 

organização do trabalho pedagógico. Apresentamos uma síntese dos resultados. 

*No diagnóstico do 1º e 2º anos de Produção de Texto, os dados de duas turmas não estão  

registrados. 

*No diagnóstico do 2º e 3º anos de Leitura e Produção, os dados de duas turmas não est]ao 

registrados. 

DIAGNÓSTICO INICIAL – REALIZADO DE 07 A 11/03/2022 

Psicogênese da escrita 

ANO Garatuja Pré-

silábica 

Silábico Silábico-

Alfabético 

Alfabético Alfabetizado TOTAL 

1º Ano 

115 

alunos 
07 94 07 02 02 - 115 

2º Ano 

106 

alunos 
05 37 17 21 25 - 102 

3º Ano 

129 

alunos 
01 21 19 11 52 - 104 

Diagnóstico Inicial – Leitura e produção 

 

 

ANO 

 

Não 

lê 

Lê 

silabando 

Lê 

palavra 

por 

palavra  

Lê com 

fluência 

TOTAL Não 

produz 

texto 

escrito 

Escreve 

frases 

soltas 

Escrev

e com 

frases 

simples 

Escrev

e com  

frases e 

coerên

cia 

TOTAL 

 

1º Ano 

115alunos 

105 06 
 

01 112 97 3 - - 100 

2º Ano 

106 

alunos 

55 18 06 10 89 55 14 6 - 75 

3º Ano 

129 

alunos 

36 17 11 41 98 52 29 26 05 122 

Fonte: Autoria EC 04 
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Para compor o diagnóstico das aprendizagens, apresentamos também informações referentes ao 

DIAGNÓSTICO INICIAL 2022 da Secretaria de Educação realizado na segunda quinzena do mês de março 

nas turmas de 2º e 3º ano. O objetivo do diagnóstico é identificar as fragilidades e potencialidades das 

aprendizagens causadas pelo impacto da pandemia.  Certamente é mais um instrumento importante para 

mapear as aprendizagens e organizar o trabalho pedagógico. Apresentamos aqui as fragilidades apontadas no 

relatório disponibilizado em :     

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br./diagnostico_inicial/relatorio/escola.php , acesso em 

23/06/2022 

2º ANO 

 
Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da 

turma obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

 

 

DH2- Identificar variações de sons de grafemas. 

DH4- Inferir informações em textos. 

DH7- Reconhecer a personagem principal de uma narrativa. 

DH8- Inferir informação em textos. 

DH9- Identificar sílabas de uma palavra. 

DH11- Reconhecer o assunto de um texto lido. 

DH10- Identificar a finalidade do gênero receita. 

DH12- Reconhecer o gênero bilhete. 

DH9- Identificar sílabas de uma palavra. 

DH13- Identificar o local onde acontece a narrativa. 

 

Matemática 

 

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

espaço. 

DH3-Identificar dados e informações apresentados por meio de gráficos. 

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

DH6- Identificar composições ou decomposições de números naturais. 

DH15- Comparar ou ordenar quantidades pela contagem. 

DH16- Executar adição ou subtração com números naturais. 

DH12- Identificar dados e informações apresentados por meio de tabelas. 

 

 

 

 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br./diagnostico_inicial/relatorio/escola.php


 

19 
 

 

3º ANO 
 

Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da 

turma obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 

 

Língua Portuguesa 

DH8- Localizar uma informação explícita em um texto. 

DH14- Inferir informações em textos. 

DH9- Reconhecer o gênero fábula. 

DH11- Identificar a finalidade de uma lista. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

 

Matemática 

DH1- Identificar representações de figuras tridimensionais. 

DH2- Reconhecer características do sistema de numeração decimal. 

DH3- Identificar dados e informações apresentados por meio de gráficos. 

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

DH5- Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

DH6- Corresponder números naturais a pontos da reta numérica. 

DH8- Identificar decomposições de números naturais. 

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

DH14- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana 

do espaço. 

DH15- Executar adição ou subtração com números naturais. 

DH5- Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

 

 

Refletindo sobre os dados apresentados tanto no diagnóstico realizado pela escola quanto o 

realizado pela SEDF, temos um grande desafio para a recomposição das aprendizagens dos estudantes. 

Os dados revelam que o planejamento escolar deverá priorizar na área de Linguagem, o trabalho com o 

texto, valorizando a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética no eixo análise linguística e semiótica 

bem como o eixo de leitura e escuta, diversificando o estudo de diversos gêneros textuais identificando 

e reconhecendo assunto e finalidade. Necessário também ressaltar a importância da Educação Física, 

em que no Programa Educação em Movimento na escola terá um papel fundamental na recomposição 

das aprendizagens.    

Na Educação Matemática, a prioridade será a construção do sistema de numeração decimal pelo 

estudante, apoiado em materiais concretos para a elaboração de conceitos em situações desafiadoras, 

permitindo a reflexão e o desenvolvimento dos processos mentais. Percebe-se também a fragilidades 
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apontadas no eixo Geometria. Nas coordenações coletivas, como espaço de formação, serão 

desenvolvidos estudos referentes as fragilidades apontadas, bem como a revisitação dos documentos 

norteadores: BNCC, Diretrizes do 2º Ciclo, Currículo em movimento- Organização Curricular – 2022 e 

Diretrizes de Avaliação. Além disso, será necessário a criação de instrumentos de acompanhamento das 

aprendizagens dos estudantes ao longo no ano. As intervenções pedagógicas previstas nas Diretrizes do 

Ciclo serão planejadas para minimizar o impacto causado pela pandemia nas aprendizagens dos 

estudantes. 

É importante esclarecer que os alunos com necessidades educacionais especiais estão inseridos 

em classes comuns inclusivas e turmas de integração inversa e recebem atendimento especializado por 

meio de adequação curricular e que os estudantes do turno matutino, recebem atendimento semanal em 

Sala de Recursos. Os alunos do turno vespertino não são atendidos pela Sala de Recurso. Os 

acompanhamentos realizados pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA, pelo 

Serviço de Orientação Educacional e pela equipe pedagógica da escola serão fundamentais para o 

sucesso das aprendizagens do estudante. 

A escola possui um perfil de professores em que sua maioria possui Pós-graduação. Uma das 

características marcantes desses profissionais é o comprometimento com o sucesso no processo de 

alfabetização dos estudantes. São, em maioria, participativos, questionadores e colaboram nas ações 

pedagógicas da escola. Como o grupo docente passou por mudanças em 2022, a construção coletiva se 

torna fundamental para fortalecer a identidade da escola. As coordenações coletivas devem priorizar a 

organização do fazer pedagógico, reconhecendo como espaço democrático de diálogo, tomada de 

decisões, reflexão, estudo e compartilhamento de saberes; participar e operacionalizar o planejamento 

coletivo. 
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4.  FUNÇÃO SOCIAL 

Partindo do princípio de que a Educação é um direito do cidadão e que se trata de um processo 

pautado nas relações sociais, a escola deve oportunizar o espaço de reflexão, de apropriação dos 

conhecimentos curriculares considerando os fundamentos democráticos, inclusivos e de qualidade para 

todos.  

A  função  social da Escola Classe 04 de Sobradinho como instituição pública e gratuita, é 

promover a inserção do estudante  no mundo letrado, que vai além de aprender a decodificar o sistema 

de escrita e identificação de números, mas que também saibam  utilizar a leitura e a escrita e estratégias 

matemáticas para atuar de forma consciente nas práticas sociais. Desenvolver o senso crítico, permeando 

as diversas áreas do currículo refletindo sobre a sua realidade e propor ações visando a melhoria da sua 

qualidade de vida.   

 
 “Iniciar a discussão do Projeto Político-Pedagógico analisando a 

função social da Escola na sociedade atual favorece a compreensão do 

sentido de sua existência secular, como instituição formal de educação de 

crianças, jovens e adultos. Ao mesmo tempo, discutir a função social da 

escola nos remete a pensar ainda nosso papel como profissionais da 

educação; sobre que projeto de educação, de formação e de sociedade 

defendemos cotidianamente, no exercício de nosso trabalho.” (DISTRITO 

FEDERAL, 2014, OP p. 17) 

 

Sendo assim, o ensino no período da alfabetização deve ser conduzido de modo intencional, com 

vistas a organizar e levar à aprendizagem da leitura e da escrita, adequada a situações específicas no 

contexto das práticas culturais, possibilitando a inclusão de fato da criança na sociedade letrada onde 

vive. 

“Mais que escrever e ler que a ‘asa é da ave’, os alfabetizandos necessitam 

perceber a necessidade de outro aprendizado: o de ‘escrever’ a sua vida, o de ‘ler’ 

a sua realidade, o que não será possível se não tomarem a história nas mãos para, 

fazendo-a, por ela serem feitos e refeitos.” (FREIRE, 1984, p.16) 

 

 

Além disso, é preciso formar um indivíduo crítico, autônomo, ético, responsável, solidário e 

consciente de seus deveres e direitos por meio de práticas de leitura e escrita, que são consideradas 

instrumentos imprescindíveis à participação na sociedade letrada, e prepará-lo para que possa fazer a 

“leitura” de sua realidade e atuar de forma crítica e participativa com objetivo de transformá-la em 

benefício do bem comum. 
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A Escola 

Paulo Freire 

Escola é      

... o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente. 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. 

 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 

 

Ora é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 
                                             http://www.rizoma-freireano.org/poema0808/a-escola-paulo-freire  

Paulo Freire 

1921- 1997 
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5. MISSÃO 

 

Oferecer educação de qualidade e excelência e contribuir na formação integral de cidadãos 

críticos e conscientes de seus deveres e direitos, capazes de atuar como sujeitos transformadores da 

sociedade num ambiente democrático de aprendizagem. É importante ressaltar que é também missão da 

escola a construção de um trabalho realmente coletivo, considerando o desenvolvimento de todos que 

lá trabalham. Reforçar os laços do diálogo, empatia, tolerância, respeito, estudo são fundamentais para 

um ambiente saudável para todos. Considerar as relações interpessoais certamente qualificará ainda mais 

o trabalho desenvolvido na escola.   

 

6. PRINCÍPIOS 

 

Conhecer os princípios que norteiam o processo educativo na escola, os valores e concepções 

que a regem, tipo de ensino a que se propõem as concepções de mundo e de sociedade que valoriza e o 

que entende por educação são atitudes fundamentais na construção da Proposta Pedagógica da Escola 

Classe 04 de Sobradinho.  

A definição desses princípios vai balizar as metodologias de trabalho, a organização dos espaços 

e dos tempos da escola, a seleção de conteúdos e atividades, as propostas didáticas, as relações que a 

escola estabelece externa e internamente e vão guiá-la diante de cada novo desafio. 

A construção do Projeto Político e Pedagógico tem como base os documentos norteadores 

oficiais da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Orientação Pedagógica para o PPP, Diretrizes de 

Avaliação, Diretrizes do 2º Ciclo, Organização Curricular 2020/2021/2022 com base nos Pressupostos 

Teóricos do Currículo em Movimento e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A escola busca 

desenvolver um trabalho pedagógico promovendo a formação integral, moral e ética do educando para 

a vida em coletividade. 

 Está centrada na valorização da pessoa, da sua história, dos seus talentos, da curiosidade, da 

criatividade e da liberdade para permitir o desabrochar das habilidades que tem para viver em sociedade 

e ser capaz de nela intervir. Nossa escola privilegia a formação cidadã do aluno em aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais, e constitui-se em um espaço de convivência ética e democrática no qual 

se exercita a cidadania por meio da ação, da vivência, pelos sujeitos, de situações relacionadas aos 

conteúdos trabalhados, estimulando o gosto pela aprendizagem e pela produção de conhecimento para 

intervir no mundo. 
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Desse modo, consideramos importante educar para a formação cidadã, para a solidariedade, para 

o respeito ao outro e às regras de convivência, para o cultivo dos valores morais e éticos. Buscamos 

também o desenvolvimento integral do aluno, no sentido de torná-lo reflexivo, crítico e autônomo, 

promovendo atividades de socialização na escola, com reflexão e o posicionamento dos alunos sobre 

diversos temas. Assim, noções de civismo, respeito ao outro e às normas de convivência, cuidado com 

o meio ambiente e respeito às diferenças individuais devem ser vivenciadas permanentemente no espaço 

escolar. Além disso, a reflexão e o compartilhamento de saberes entre os alunos são oportunizados 

atividades especiais e permanentes como Pátio Cultural,  semanas temáticas propostas pelo Calendário 

da Rede Pública assim como as planejadas nas Coordenações Coletivas.  

Em relação ao princípio da transversalidade, defendemos que ações dos sujeitos em nossa escola 

devem estar amparadas no contexto cultural em que os estudantes estão imersos. Nesse sentido, 

consideramos a aprendizagem significativa que envolve uma proposta educativa que valoriza os 

conhecimentos prévios dos alunos e supõe a formação de um novo conhecimento com base nos já 

adquiridos, tornando possível a reflexão e a negociação de significados.  

Assim, a aprendizagem deve ser algo significante para o aluno, assim como deve considerar sua  

individualidade e a autonomia.  Por ser plena de sentido para a pessoa que aprende e mais centrada na 

postura do docente do que em metodologias, o professor deixa de ser um mero transmissor de 

informações e procura mediar o conteúdo de forma interdisciplinar e com situações práticas que façam 

com que os alunos saibam aplicar os conhecimentos adquiridos às situações vividas, capacitando-os a 

resolverem seus problemas. 

É necessário que se entenda que o aluno não é somente do professor ou da escola, e sim que 

existe uma corresponsabilidade do trabalho, que se dá em rede, no processo de ensino e formação desse 

aluno. Aprender em comunidade pressupõe outra visão e requer a adoção de princípios transformadores. 

Significa passar de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora do currículo, 

centrada em projetos, no aprender com o outro e na compreensão e transformação social. 

Para fortalecer o diálogo entre a escola e a comunidade, são realizadas reuniões, palestras, 

oficinas e comemorações. Esses espaços dialógicos garantem a participação democrática da 

comunidade, tornando-a ativa desde o processo de planejamento das ações pedagógicas da escola até a 

concretização das aprendizagens, significando-as. Reconhecemos que o processo educativo/formativo 

deve ser realizado em parceria com a família e que ambas as instituições devem comungar de valores 

semelhantes, a serem vivenciados tanto no ambiente escolar como em casa.  

Contudo, para embasar as ações de fortalecimento da relação Escola x Comunidade no princípio 
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da territorialidade, há a necessidade de extrapolarmos os muros da escola, pois Sobradinho é um rico 

laboratório de aprendizagem. Há de se considerar também a rede de aprendizagem que pode ser formada 

a partir do desenvolvimento de projetos socioculturais significativos e que envolvam parcerias 

duradouras.  

Levando em consideração o princípio da unicidade entre a teoria e a prática, acreditamos que, 

no contexto contemporâneo de incertezas, novos saberes e outras habilidades devem ser adquiridos, 

tanto pelos professores quanto pelos alunos. Sendo assim, a relação com o conhecimento deve ser 

repensada, para que a experiência de aprender não se torne apenas mera assimilação de informações 

desconectadas e sem sentido para aquele que aprende. E para romper a barreira entre a teoria e a prática 

no fazer pedagógico, é necessário fortalecer a coordenação pedagógica como espaço de formação 

continuada, oferecendo ao grupo estudos sistematizados e investindo em formações, palestras e oficinas. 

Embora ainda não tenhamos conseguido garantir esse espaço em sua totalidade, há que se considerar 

que existe na escola esse movimento.  

Por fim, reconhecendo a importância da afetividade também como princípio norteador dos 

processos educativos dentro da escola, é necessário o investimento da dimensão afetiva nas relações 

entre os sujeitos, que vai além da demonstração de afeto pela via do contato físico. Para a maioria do 

grupo, a demonstração da afetividade envolve uma atitude de sensibilidade em relação às reações que 

determinadas situações provocam no aluno, bem como de uma atitude de acolhimento, que não exclui o 

estabelecimento de limites. Seja por meio do olhar, do toque, da postura de acolhimento, da conversa, 

do respeito aos sentimentos do outro, da mediação de conflitos. 

 

7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

 

A Escola Classe 04 de Sobradinho, conforme a sua função social e missão frente ao desafio de 

recomposição curricular e o diagnostico apresentado, define como objetivos: 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Oportunizar uma educação pública e gratuita de qualidade pautada no planejamento e 

acompanhamento das atividades propostas considerando as diferentes dimensões da criança, 

promovendo aprendizagens significativas para que ela seja capaz de agir  de forma competente na 

sociedade. 
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Objetivos da Educação 

 

✔ Promover ambiente acolhedor e favorável ao desenvolvimento das aprendizagens; 

✔ Proporcionar condições para que os alunos desenvolvam as competências  

necessárias ao exercício pleno da cidadania; 

✔ Reconhecer e respeitar a diversidade de cada um de acordo com suas potencialidades e 

necessidades, oportunizando a inclusão de todos; 

✔ Garantir o acesso e a permanência do aluno na escola; 

✔ Reduzir os índices escolares de reprovação, evasão; 

✔ Acompanhar o índice de desempenho para intervir e qualificar so processos de ensino e 

aprendizagem;  

✔ Fortalecer e valorizar a coordenação pedagógica como espaço democrático de diálogo, 

formação, planejamento e troca de saberes; 

✔ Auxiliar, fortalecer e valorizar o trabalho de todos; 

✔ Integrar os segmentos da escola; 

✔ Estimular a participação de todos os segmentos da comunidade escolar nos espaços democráticos 

e ações pedagógicas; 

✔ Contribuir para a formação continuada do grupo dos documentos norteadores da SEDF e temas 

de estudo referente ao fazer pedagógico; 

✔ Promover a interação e parceria  entre família e escola; 

✔ Viabilizar e dar seguimento aos Projetos específicos da Escola; 

✔ Buscar melhorias no espaço escolar; 

✔ Realizar a avaliação institucional com todos os segmentos da comunidade escolar. 

 

Objetivos do Ensino 

 

✔ Desenvolver trabalho de excelência em alfabetização e letramento; 

✔ Transformar a Escola Classe 04 de Sobradinho em uma escola de referência em alfabetização; 

✔ Construir e executar coletivamente os projetos e  planejamentos da escola; 

✔ Garantir o direito dos atendimentos aos Alunos com Necessidades Especiais; 
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✔ Elaborar e executar projetos coletivamente; 

✔ Apoiar o trabalho do professor, subsidiando com recursos pedagógicos e ações para melhoria de 

sua prática pedagógica; 

✔ Utilizar metodologias diferenciadas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem; 

✔ Articular as áreas do currículo de modo a favorecer a interdisciplinaridade de forma 

contextualizada; 

✔ Vivenciar  as estratégias pedagógicas para o BIA como facilitadoras no processo de ensino e 

aprendizagem. 

✔ Promover ações de integração de todos os segmentos da escola; 

✔ Fortalecer os colegiados da escola: Conselho Escolar, Conselho de Classe. 

✔ Considerar as especificidades e diversidade do estudantes , atendendo suas necessidades; 

Objetivos das Aprendizagens 

 

✔ Organizar o trabalho pedagógico contemplando atividades diversificadas e a utilização de 

recursos que adequem às necessidades dos estudantes; 

✔ Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem nas coordenações pedagógicas, elaborando 

instrumentos de avaliação; 

✔ Fortalecer o estudos das Diretrizes do Ciclo bem como a utilização das estratégias de 

intervenções Reagrupamento e Projetos Interventivos.  

✔ Fortalecer a Coordenação coletiva como espaço de estudo, planejamento e avaliação das práticas 

pedagógicas; 

✔ Propor atividades que contemplem os Eixos Integradores Ludicidade, Alfabetização e 

Letramento previsto no Currículo em Movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICO–METODOLÓGICOS 
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Currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo 

que nos tornamos e naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, 

o currículo nos produz. (SILVA, 2003) 

 

 

A Base Nacional Nacional Comum Curricular (2017) direciona que no 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental “a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas 

oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 

desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas 

diversificadas de letramentos” (p. 59).   

Além disso é preciso garantir ao estudante a continuidade e sucesso em sua trajetória, ampliando 

o repertório curricular dentro da perspectiva da educação integral. Isso vem ao encontro da Proposta 

Pedagógica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a educação deve ter como referência a 

educação integral do ser humano e ressalta que:  

 

[...] a educação deve contemplar as diversas dimensões que formam o 

humano, não apenas os aspectos cognitivos. Deve reconhecer que, como 

sujeitos de direitos e deveres, é imprescindível que se oportunize aos 

estudantes o despertar de outras dimensões, entre elas: a ética, a artística, a 

física, a estética e suas inter-relações com a construção social, mental e, 

ambiental e integral do desenvolvimento humano (GDF, 2012, p. 19).  

 

 

A política de ciclos adotada na rede propicia uma reflexão acerca dos tempos e espaços escolares, 

considerando a singularidade dos sujeitos e, dispondo de diferentes estratégias de ensino, ampliando as 

situações didáticas de modo a garantir a apropriação dos estudantes dos saberes escolares.  

Sendo assim, é preciso legitimar a operacionalização dos documentos oficiais da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular. 

Nela são apresentadas as competências gerais que deverão permear a ampliação das concepções 

curriculares da rede.   

O Currículo em Movimento dentro da concepção da integralidade do sujeito considerando o 

contexto social, econômico e cultural tão diverso na rede pública, apresenta em seus pressupostos 

teóricos as teorias e  concepções que definem a intenção e trato com os saberem curriculares, 

direcionando e fundamentando as práticas pedagógicas a serem vivenciadas nos espaços da escola. Na 

Teoria Crítica rompe-se com tradicional modelo de ensino, valorizando as experiencias do cotidiano, 

problematizando e questionando a realidade, oferecendo oportunidades em busca da emancipação. 
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Seguido da Teoria Pós Crítica, onde a construção da subjetividade, permite a socialização e debates de 

diferentes visões de mundo, propondo intervenções sociais com o poder de transformação de sua 

realidade. Com isso, a Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos nessa 

construção da história.  

Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade.  

Na Pedagogia Histórico Crítica que temos Dermeval Salviani um dos principais expoentes, 

propõe a prática docente comprometida com o processo de ensino-aprendizagem rompendo a mera 

reprodução de conteúdos, e promovendo uma formação humana integral. É histórica porque a escola 

assume a complexa tarefa de mediar e transmitir os conhecimentos produzidos historicamente, 

convertendo-os em saberes escolares e tendo como referência a diversidade cultural . Com isso favorece 

o diálogo, levando em conta suas experiências históricas e sociais, sem perder de vista a sistematização 

dos conhecimentos. Assim, o conhecimento se constrói, com base na existência dialógica e social, 

valorizando os sujeitos na construção histórica. Com isso, a prática do professor que possibilitará que 

estas intenções se concretizem. 

Os métodos tradicionais assim como os novos implicam uma 

autonomização da pedagogia em relação à sociedade. Os métodos que 

preconizo mantêm continuamente presente a vinculação entre educação e 

sociedade. Enquanto no primeiro caso professor e alunos são sempre 

considerados em termos individuais, no segundo caso, professor e alunos 

são tomados como agentes sociais. (SAVIANI, 1999, p. 79). 

 

Sendo assim, a proposta do autor apresenta cinco etapas:  

a) prática social inicial; 

 b) problematização;  

c) instrumentalização;  

d) catarse; 

 e) o retorno à prática social.                                                             Currículo em Movimento. p. 34 

 

Já na Psicologia Histórico-Cultural é importante reconhecer que a aprendizagem ocorre na 

atividade humana no contexto social. Lev Vygotsky (896-1934) nos apresenta essa concepção para 

explicar como o ser humano é capaz de produzir cultura. Nesse sentido é preciso unir o sujeito e a 

sociedade e isso perpassa também no ambiente escolar nas relações com o outro.  

Vygostsky afirmava que: “ Através dos outros, nos tornamos nós mesmos” . Ao propor para o 

estudante situações desafiadoras, ativa-se a mobilização de conhecimentos já apropriados e motiva a 
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busca de novas conexões e possibilidades de resolução por meio da interação com o outro ou por objetos 

que possam mobilizar novas possibilidades de desenvolvimento. Esta situação   retrata aszona de 

desenvolvimento real, já adquirido ou formado, que determina o que se o estudante já é capaz de fazer 

por si próprio, e um potencial, ou seja, a capacidade de aprender o que ainda não sabe, por meio da 

mediação. 

Segundo Vygotsky (1984), “O homem é uma pessoa social. Um agregado de relações sociais 

encarnadas num indivíduo”.  

Isso denota que através das interações sociais, a linguagem como ferramenta, os recursos 

culturais presentes no ambiente propiciado num ambiente dialógico e de mediação permite desenvolver 

processos importantes, que irão ao encontro da prática social final, oportunizando o desenvolvimento 

de competências fundamentais para o estudante, .   

Para que se contemple e mais importante, que se concretize os fundamentos apresentados, é 

básico que se pense na AVALIAÇÃO DE E PARA AS APRENDIZAGENS.  

Segundo Luckesi, avaliação é  

 

“um ato rigoroso de acompanhamento da aprendizagem. Permite tomar 

conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar o 

educando para que supere suas dificuldades, na medida em que o que importa é 

aprender. ( 2005) 

 

 

Apresentado o caráter processual da aprendizagem, é fundamental que a ação pedagógica seja 

para promover as aprendizagens; e a avaliação do processo de ensinar e aprender deve ser constante e 

regulador . Ter como elementos o feedback, a autoavaliação e o diagnóstico complementares e 

articulados entre si, a avaliação se torna encorajadora. 

 É capaz de refletir a realidade e a tomada de decisões após a interpretação dos resultados 

diagnósticos para a regulação das ações educativas. 

 Se temos como documentos orientadores uma prática dialógica, é fundamental que a avaliação 

faça farte deste processo.  

A avaliação dentro da perspectiva diagnóstica e formativa permite a tomada de decisões, 

adaptando trajetórias, planejando as intervenções necessárias, e, o mais importante, qualificando as 

mediações para o avanço do estudante em suas aprendizagens. 

A Escola classe 04 de Sobradinho busca fomentar em seus profissionais a compreensão de que 

a aprendizagem significativa, de caráter emancipatório é pautada no diálogo e na interação. O ambiente 
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escolar deve propiciar este desenvolvimento em todos os espaços e tempos.  

É preciso construir e planejar ações que contemplem a todos os envolvidos no contexto escolar, 

incluído a comunidade de forma institucional e democrática. Essa relação dialógica deve ser construída 

coletivamente e com a atuação de todos que fazem parte dessa rede educacional.  

 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do conhecimento significa 

trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de saberes do senso comum, 

escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O trabalho pedagógico assim 

concebido compreende que a transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos 

educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido 

da aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. A SEEDF 

compreende que Educação tem a ver com questões mais amplas, contemporâneas, fundamentais para a 

consolidação da democracia, do Estado de Direito e da preservação do ambiente em que as pessoas 

vivem; e que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores. 

Partindo dessas proposições, é importante projetar a implementação do Currículo em Movimento 

tendo como base uma dinâmica interdisciplinar, garantindo os direitos de aprendizagens, em que as 

habilidades e conteúdos apresentem uma organização pautada nas características e necessidades dos 

sujeitos em cada ano de escolarização. Importante salientar uma proposta de desenvolvimento do 

currículo centrada na realidade concreta e nos saberes dos alunos, organizando-o tendo um foco 

interdisciplinar. Assim, este é um ponto central que será visualizado na organização do trabalho 

pedagógico de nossa escola. 

Para garantir que a função social da escola se concretize de forma qualitativa, cumprindo seu 

papel de socializar os saberes sistematizados, necessário se faz acompanhar as mudanças que se 

processam aceleradamente no contexto social, estabelecendo uma relação entre os conhecimentos e a 

realidade vivida pelos alunos. 

Para o desafio da recomposição curricular após dois anos de ensino remoto/híbrido será mais que 

necessário a reorganização do trabalho pedagógico considerando as 10 competências da BNCC,  

considerar a Organização Curricular apara os Anos Iniciais 2020-2021-2022 e os Temas Transversais 



 

32 
 

do Currículo em Movimento. 

Tendo como foco de estudo e operacionalização por meio do Currículo em Movimento da SEDF, 

é preciso ampliar as concepções acerca das aprendizagens sendo elas sociais, cognitivas, culturais, 

emocionais, física conforme as competências elencadas na BNCC.   

 

Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular 

1. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, 

para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar com a sociedade 

2. Pensamento científico, crítico e criativo -  Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências 

com criticidade e criatividade, para investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas 

e criar soluções 

3. Repertório Cultural -  Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais para fruir e participar 

de práticas diversificadas da produção artístico-cultural 

4. Comunicação -  Utilizar diferentes linguagens para expressar-se e compartilhar informações, 

experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo 

5. Cultura Digital -  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e 

ética para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos e exercer protagonismo e 

autonomia. 

6. Trabalho e projeto de vida -  Entender o mundo e apropriar-se de conhecimentos e experiências 

para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com 

liberdade, autonomia e responsabilidade 

7. Argumentação -  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, 

consciência socioambiental, consumo responsável e ética 

8. Autoconhecimento e Autocuidado- Conhecer-se compreender-se na diversidade humana e apreciar-

se para cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas 

9. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação para 

fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza 

10. Responsabilidade e Autonomia - Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências para 

entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com 
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liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. 

FONTE: https://tutormundi.com/blog/10-competencias-gerais-da-bncc/ 

Diante a essa proposta emancipadora das competências que considera a formação integral do 

estudantes, mais do que necessário que a organização curricular da Escola Classe 04 seja pautada nos 

EIXOS TRANSVERSAIS, buscando o tratar os conteúdos de forma integrada e contextualizada. Para 

isso é preciso criar estratégias pedagógicas diversificadas e planejamento coletivo. É PRECISO 

TORNAR O CURRÍCULO MAIS REFLEXIVO E MENOS NORMATIVO E PRESCRITIVO. 

Perante a contemporaneidade do currículo, fundamental para fortalecer a democracia o direito e 

a preservação do ambiente, e considerando como já citado que a escola é feita de pessoas carregadas de 

valores, crenças, culturas são eleitos como eixos transversais: Educação para Diversidade, Cidadania 

e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Tais temas vem ao 

encontro com as competências elencadas na BNCC. O aluno assume o papel de protagonista, 

exercitando a solução de situações problemas, mobilizando conhecimentos e procedimentos adequados 

em cada realidade. A construção de conceitos pelo aluno torna-o capaz de interagir, construir e expor 

argumentos na tomada de decisões. Os temas transversais promovem diferentes leituras de mundo, 

oportunizando vivencias diversificadas e a construção de saberes integradas e interdisciplinar.  É preciso 

criar estratégias pedagógicas de maneira mais integradora possível e é fundamental fortalecer o coletivo 

da escola para esse fim. 

Por se tratar de um ano de recomposição das aprendizagens, reorganização do trabalho 

pedagógico, a Escola Classe 04 está em processo de elaboração de novos projetos que contemplem o 

documento da Base Nacional Comum Curricular, a Organização Curricular da SEDF. Estamos 

priorizando a formação de temas que farão parte dos projetos bem como o estudo dos documentos que 

nortearão os objetivos dos projetos.  Nesta Unidade Escola contamos com o Programa Educação com 

Movimento. Conforme o diagnóstico apresentado, a ausência das atividades físicas dirigidas e orientadas 

no espaço escolar, comprometeram não só as habilidades motoras mas também as sociais e emocionais. 

Os benefícios da prática esportiva promovem além do bem estar, fortalece o vínculo com a escola, 

ampliam o acesso à cultura e promove a inclusão de todos!  

A formação integral da criança tem como ponto de partida a prática social por 

meio da brincadeira, do jogo e de movimentos básicos, vivenciados em 

atividades orientadas, de iniciação das danças, de ginásticas, de lutas e de jogos 

pré-desportivos, entre outras atividades que, ao oportunizar as aprendizagens, 

favorecem o desenvolvimento geral do estudante. (Educaçao com Movimento- 

SEDF 19) 

A Escola considera a Educação Física primordial para a formação integral do estudante e adota 

https://tutormundi.com/blog/10-competencias-gerais-da-bncc/
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ações de valorização do profissional, dos espaços e tempos de atividades bem como dos recursos 

necessários para o desenvolvimento das estratégias planejadas. Importante salientar que a participação 

efetiva deste profissional nas coordenações coletivas são fundamentais para a articulação dos objetivos 

de aprendizagens promovendo a interdisciplinaridade na proposta planejada.  

 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A organização pedagógica da Escola Classe 04, escola pública de Sobradinho é pautada nas 

Orientações Curriculares para os anos Iniciais 2020-2021-2022, Currículo em Movimento, Diretrizes 

Pedagógicas do 2º Ciclo, Diretrizes de Avaliação, documentos de operacionalizações do Serviço 

Especializados, da Sala de Recursos, Orientação Educacional e do Programa de Educação em 

Movimento. Além deles, a Base Nacional Comum Curricular como referência para estudos e 

orientações. 

A escola apresenta sua organização conforme as Diretrizes Pedagógicas para Organização 

Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: 1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) -1º ao 3ª 

ano.  Dentro da perspectiva do ciclo, é fundamental que ambiente escolar ocupe lugar de destaque no 

processo de alfabetização das crianças utilizando-se de tempos, espaços e  metodologias que garantam 

o a apropriação do sistema de Escrita, da construção do Sistema de Numeração Decimal articuladas com 

todas as áreas de conhecimento.  

 Ensinar no ciclo de alfabetização exige atividades que possibilitem o envolvimento efetivo do 

aluno, bem como a produção de sentido no trabalho realizado, com vistas a favorecer o processo de 

construção do conhecimento nas diferentes áreas. Para isso é fundamental o estudo do documento e sua 

operacionalização no espaço escolar. 

A Escola Classe 04 atende atualmente 22 estudantes com necessidades especiais em 11 turmas 

de Integração Inversa permitindo um atendimento qualificado e direcionado às potencialidades de cada 

estudante. Para o acompanhamento destes estudantes a escola conta com 07 Educadores Sociais 

Voluntários que realizam um importante trabalho de suporte na locomoção, higienização e alimentação 

dos nossos estudantes.   

Importante frisar também o atendimento desenvolvido pelo Serviço de Orientação Educacional, 

Serviço de Especializado de Apoio a Aprendizagem -Pedagoga e a Sala de Recurso (atendimento para 

alunos do matutino).  
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A relevância e a qualidade do trabalho desenvolvido da equipe de Apoio merece destaque  nas 

ações da escola.  Buscam oferecer um atendimento humanizado, diferenciado, acolhedor, no qual 

funcionários, alunos e pais possam se sentir valorizados e compreendidos, orientando possibilidades 

para avanços nas aprendizagens, bem como nos aspectos socia e emocionais., possibilitando maiores 

realizações.  

            A Proposta Pedagógica da EC4 de Sobradinho revela a urgência da qualificação dos processos 

educacionais e assume o compromisso com práticas transformadoras que visam a reorganização dos 

tempos e espaços escolares, refletindo sobre os processos de ensinar, do aprender, do avaliar, 

considerando a diversidade de sujeitos e respeitando o desenvolvimento de cada estudante conforme 

suas possibilidades.  

Considerando a Organização do Trabalho Pedagógico como um importante elemento 

constitutivo das Diretrizes do 2º Ciclo, seu objetivo é fazer para aprender. A clareza do entendimento 

do princípio da progressão continuada das aprendizagens com qualidade irá direcionar as metodologias 

adotadas pela escola. Fazem parte das metodologias desenvolvidas:  Sequencias didáticas planejadas 

quinzenalmente nas coletivas, com objetivos específicos e considerando os objetivos de aprendizagens 

dos documentos oficiais; avaliações diagnósticas bimestrais, Avaliação Institucional semestral para o 

acompanhamento das aprendizagens. Temos como atividades permanentes o pátio cultural para a 

divulgação de trabalhos e atividades realizadas pelos estudantes conforme o planejamento coletivo, a 

utilização da Caixa Matemática pelo estudante para favorecer o letramento matemático, leitura 

compartilhada, atividades permanentes de rotina: calendário, quanto somos, desafios envolvendo 

cálculos, jogos semanais envolvendo o Sistema de Escrita e Sistema de Numeração.   Importante também 

ressaltar a proposta do ciclo remete aos eixos integradores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

proposto no Currículo: 

 Alfabetização, Letramentos e Ludicidade, com o 

entendimento de que eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois 

ao mesmo tempo em que articula entre si, é articulador dos objetivos 

e conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem, 

buscando a proficiência leitora e escritora a partir da alfabetização 

e dos letramentos, sem perder de vista a ludicidade. Buscamos no 

planejamento das atividades contemplar esse eixo tao importante 

para a recomposição das aprendizagens. (Diretrizes do Ciclo, p. 34) 

 

Pensando nessa organização que a Escola irá propor intervenções didáticas em atendimento às 

necessidades de aprendizagem dos estudantes, sendo necessário a integração e progressão curricular na 

OTP. 

Conforme já mencionado, a escola está passando por um processo de elaboração de projetos por 
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áreas específicas. No ano de 2022, contamos com o Projeto da Sala de Leitura, Projeto Interventivo, 

Programa Educação em Movimento e dos Serviços de Apoio. Além disso, conforme diagnóstico inicial, 

serão oportunizados os Reagrupamentos.  Nesse processo de elaboração, está sendo considerado pela 

escola , para qualquer ação intencional educativ,a os Temas Transversais e os Eixos Integradores.  

 Segundo as Diretrizes do 2º Ciclo, a Organização do Trabalho perpassa pela Gestão 

democrática, Formação Continuada, Coordenação Pedagógica, Avaliação Formativa e Organização 

Curricular nos eixos integradores. Importante salientar que esses elementos devem estar integrados e 

considerados no mesmo planejamento.  

Como articulador de toda a gestão curricular, o Coordenador pedagógico deve assumir o 

compromisso de  organizar o trabalho pedagógico da escola em função das aprendizagens – preocupação 

com o ensinar e  de como o estudante aprende para garantir as aprendizagens.  Cabe ao Coordenador, 

conforme as Diretrizes do 2º ciclo, p.28: 

• Orientar, acompanhar e avaliar a execução do planejamento pedagógico; 

• Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento e desenvolvimento do PI E Reagrupamento; 

• Viabilizar a vivência do estudante (se for o caso); 

• Planejar momentos de estudos; 

• Planejar, orientar e acompanhar o desempenho dos estudantes. 

Na escola contamos com uma Supervisora e duas coordenadoras pedagógicas.  Ainda temos 

muito a avançar para realmente se fazer cumprir as orientações previstas nas Diretrizes e no Currículo.        

A construção coletiva precisa ser fortalecida e assumida como fundamental para o sucesso das 

aprendizagens. 

Diante o exposto a coordenação pedagógica está assim organizada na escola: 

 

Dia da semana Atividade da Coordenação Pedagógica 

Segunda Coordenação Pedagógica Individual 

Terça Planejamento coletivo entre os anos 

 

Quarta 

Coordenação Pedagógica Coletiva, destinada a Formação continuada, 

Estudos e Planejamento coletivo 

Quinta Coordenação individual 

Elaboração e confecção de material 
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Sexta Coordenação Pedagógica Individual 

 

No 1º Semestre de 2022, foram objetos de estudo:  

• Supervisão Pedagógica  nas coordenações coletiva: Caixa Matemática, Níveis de Escrita e 

Consciência Fonológica, Leitura, Rotina, Orientações para o Rav, A importância da Avaliação 

Diagnóstica; 

• Supervisão Pedagógica SEAA- Adequação Curricular e TEA 

• SOE/SEAA- coordenação coletiva: Apresentação da função dos serviços especializados e 

socialização dos aspectos coletados do questionário sociocultural; 

• Sala de Recurso: Coordenação Coletiva- Transtorno de Espectro Autista- Adequaçao Curricular 

• Formação em Alfabetização e Letramento para os Professores- Coordenação Pedagógica  

• Encontros com a Comunidade:  

✓ Recepção aos pais – Acolhida e níveis de escrita; Supervisão/ Gestao ; 

✓ A Importância do papel da escola e da família na Educação – SOE/SEAA; 

✓ Reunião de Pais para assuntos pedagógicos; 

✓ Reunião com os pais dos estudantes com Necessidades Especiais- Sala de Recurso 

Além dos encontros para formação e estreitamento de parcerias com a Comunidade, 

promovemos também a Festa Junina que, além da importância pedagógica, contribui para o 

fortalecimento da parceria com a comunidade escolar.  

Todas as atividades já realizadas, além de qualificar o planejamento do professor, reflete a 

valorização do profissional oferecendo suporte para qualificar sua prática, considerando suas trajetórias 

e construindo sua autonomia pedagógica. Desta forma, promovemos ações para a permanência e êxito 

escolar do estudante e, consequentemente, à medida que avança em suas aprendizagens num ambiente 

dialógico,  oportunizamos uma educação integral visando uma cultura e convivência de paz. 

Acreditamos que a formação continuada melhora os processo de ensinar, aprender, avaliar e pesquisar 

e valoriza o espaço escolar onde todos ganham. 

Além da garantia desse espaço de formação, a SEEDF oferta cursos, nos dias e horários da 

coordenação pedagógica individual, por meio da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação (EAPE). Todos os profissionais da rede têm acesso às inscrições.  A perspectiva de formação 

assumida por nossa escola contempla o desenvolvimento profissional do docente, e para além de sua 

formação, a valorização profissional e a melhoria das condições de trabalho num continuum que 
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possibilite a revisão das trajetórias de forma crítica e reflexiva. E para ratificar esse pensamento, a 

direção constantemente estimula a participação dos docentes nas formações propostas dentro e fora da 

escola. 

11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES 

E PRÁTICAS 

 

A avaliação do Ensino Fundamental na Secretaria de Estado de Educação é regulamentada pelas 

Diretrizes para Avaliação Educacional – Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (2014-2016).   

Segundo as diretrizes, a avaliação formativa supera as concepções tradicionais onde avaliar 

representa medir, mensurar e estabelece outra ótica da avaliação como instrumento a serviço 

aprendizagem. Portanto é uma aliada indispensável da organização do trabalho pedagógico. Ela possui 

um caráter de valorização e potencialização das aprendizagens não cabendo a exclusão e classificação. 

AVALIAR PARA ENSINAR. 

Em consonância com as Diretrizes de Avaliação, a Escola Classe 04 de Sobradinho propõe uma 

avaliação formativa que ressalta a importância do diagnóstico durante o processo de ensinar e aprender. 

Segundo as Diretrizes, é preciso AVALIAR para as aprendizagens, e isso remete a identificar a situação 

do estudante,  para interpretar os resultados e propor a regulação do trabalho pedagógico. Para tanto a 

diversificação e qualidade dos instrumentos avaliativos, definindo objetivos e critério qualifica o 

processo de avaliação revelando as reais necessidades e potencialidades dos estudantes.  

Segundo Charles Hadji (2001) é preciso ter critérios para a elaboração de diagnóstico e posterior 

regulação de ações. Então, a avaliação inicia no planejamento, na decisão do que e o que ensinar, dentro 

da necessidade dos alunos e como quero que demonstram o que aprenderam. Para ressaltar, o mesmo 

autor afirma que: “Não são os instrumentos que definem a função formativa, mas a intenção do 

avaliador”.(2001). 

Construir instrumentos/procedimentos de avaliação adequados para cada um desses momentos 

requer conhecimentos acerca do que se deseja ensinar. É necessário, ao se optar por uma prática 

avaliativa sistemática, atentar para diferentes cuidados que devem ser tomados nesses processos de 

avaliação, assim como é preciso planejar bem a situação de avaliação e elaborar 

instrumentos/procedimentos de avaliação adequados aos nossos propósitos pedagógicos, e assim 

registrar os resultados das crianças e acompanhar suas aprendizagens também é importante. 

As possibilidades para avaliação são inúmeras e na escola Classe 04, compreendemos como 

concepção pedagógica. Então os instrumentos utilizados são variados: Auto avaliação do estudante, nas 
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brincadeiras e jogos , nas atividades diagnósticas escritas, trabalhos em grupo, desenhos livres, 

autorretrato, Psicogênese da escrita, registros em caderno, participações orais, provas, produções de 

texto, nas participações orais, nas aulas de educação física, nas atividades de leitura nos espaços 

escolares.  

Bimestralmente, os professores realizam a psicogênese para identificar em qual hipótese da escrita 

o aluno se encontra, interpretação e reconto de textos (oral e/ou escrito), cálculos matemáticos e registros 

numéricos. A leitura e reflexão dos Relatórios de Avaliação dos anos anteriores e demais documentos 

dos alunos também são fundamentais, pois instrumentalizam o professor para traçar estratégias 

adequadas, de forma processual e contínua, evitando-se momentos estanques de recuperação. Os 

resultados são analisados e norteiam estratégias como o Reagrupamento e o Projeto Interventivo e o 

Relatório de Avaliação do aluno. 

Todos os instrumentos e a postura formativa do professor poderá revelar com mais segurança  a 

realidade do aluno, reorientando o planejamento para o desenvolvimento do aluno por meio de uma 

mediação qualificada. 

Além da importância das avalições para as aprendizagens, a Escola Classe 04 considera 

fundamental a Avaliação Institucional.  

Neste sentido, a importância do Conselho de Classe e de reuniões com a comunidade, permitem 

além de fortalecer a gestão democrática, legitima sua função social no compromisso de ofertar uma 

educação de qualidade. Para isso é preciso que todos participem desta construção.  

A avaliação dos setores administrativos, de serviços, dos professores e de Direção ocorre por meio 

de rodas de conversa, instrumentos específicos como questionários, formulários para otimizar a 

participação de todos. 

  Avaliação Institucional ocorre bimestralmente já nas reuniões de pais ou em momentos 

específicos conforme a necessidade. 

Semanalmente, nas reuniões coletivas, é aberto espaço para que se discuta sobre pontos que sejam 

necessários para o constante ajuste na organização do trabalho.   

Conforme as Diretrizes de Avaliação, temos como instrumento de Registro de Avaliação(Rav), 

composto do Relatório Descritivo do Aluno e da Ata de Conselho de Classe. Para a construção deste 

relatório foram realizadas formações com o grupo de professores sobre a temática bem como orientações 

específica para o registro das aprendizagens dos estudantes. 

Para elaboração do Relatório descritivo  é preciso que contenha elementos da avaliação diagnóstica 

observados pelo docente e ou pelo Conselho de Classe: as aprendizagens evidenciadas e as dificuldades 
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percebidas devem ser descritas na primeira parte do documento. Em seguida, devem-se apresentar as 

estratégias utilizadas ou as intervenções conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os resultados 

das intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias para que o registro de avaliação cumpra 

sua função formativa. Assina o Registro de Avaliação (Rav) o docente responsável pela turma e a 

coordenadora pedagógica da escola. 

Além disso o Conselho de Classe se constitui como legítimo espaço de avaliação institucional. Ele 

representa um espaço de discussão de metodologias, tomada de decisões para as intervenções 

necessárias em toda a escola, reflexão sobre as aprendizagens, propondo ações que as promovam.  

Por se tratar de uma instancia fundamental, os encaminhamentos pedagógicos, não devem ser  

somente para o estudante mas também para suprir necessidades do grupo de professores. 

A Escola considera o Conselho de Classe um momento de articulação de todas as instancias 

avaliativas para promover a qualificação do trabalho pedagógico realizado e, está em elaboração da 

proposta do Conselho de Classe Participativo .  

O Conselho de Classe acontece uma vez por bimestre, durante três dias, um para cada ano do BIA, 

nos horários de coordenação pedagógica, em dias previamente marcados no calendário escolar e com a 

participação da direção, coordenação, professores, SOE, EEAA e AEE – Sala de Recursos. 

            Nele, cada aluno é avaliado observando-se o seu processo de desenvolvimento. Tal prática 

tem sido muito relevante em nossas avaliações. Assim, por meio da ação coletiva, reavaliamos, 

dinamizamos e fortalecemos os processos escolares promovendo o arranjo das ações de ensinar e 

aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis da produção do saber humano. 

A Secretaria de Educação criou um sistema de avaliação diagnóstica no intuito de acompanhar o 

processo de aprendizagem do todos os estudantes. Com o objetivo  aferir a qualidade da oferta da 

educação, o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal, possui um caráter 

diagnóstico e na Escola Classe 04, conforme apresentado no diagnóstico, apresentou importantes dados 

que serviram para a organização do trabalho pedagógico. 

No que diz respeito ás Avaliações de Larga Escala, a escola, por atender somente do 1º ao 3º ano 

do Bloco Inicial de Alfabetização, não participa do SAEB- Sistema da Avaliação da Educação Básica  

do Ministério da Educação/INEP.  Mesmo assim, consideramos fundamental aferição da qualidade, 

equidade e eficiência, bem como a elaboração, monitoramento e aprimoramento das políticas 

educacionais desenvolvidas em âmbito federal e no Distrito Federal para que realmente se cumpra o 

direito de aprender de todos. 
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12. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

Os planos de ação para a implementação do PPP foram elaborados pela equipe gestora da 

Unidade Escolar – Diretora Aldenice Solano e Vice Diretora Evaide Flores.  

GESTÃO  PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 

Otimizar o trabalho pedagógico e dinamizar situações que estimulem a formação continuada de todos 

os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

METAS 

• Realizar reuniões com o grupo para informes e planejamentos de ações; 

• Organizar o planejamento semanal, por ano, para efetivo trabalho coletivo; 

• Viabilizar o apoio da pedagoga, da orientadora educacional ; 

• Dinamizar o espaço da coordenação pedagógica coletiva como promotor de relações 

dialógicas. 

• Viabilizar o dias de formação continuada, com temas sugeridos pelo grupo; 

• Acompanhar  o planejamento quinzenal e por anos; 

• Disponibilizar e organizar (mecanografia), materiais impressos para subsidiar o 

trabalho pedagógico; 

• Manter a organização da biblioteca com aquisição de livros e itens que possam 

enriquecer o trabalho pedagógico      ; 

• Sensibilizar o grupo para produção de material impresso e sua efetiva utilização com 

intencionalidade pedagógica; 

• Analisar questionário socioeconômico e utilizar os dados como subsidio para conhecer 

o perfil social e econômico dos alunos 

• Propor um momento para a avaliação institucional do trabalho desenvolvido. 

• Desenvolver projetos que possibilitem aprimorar o raciocínio lógico matemático; 

• Estimular construções de atividades diversificadas e inovadoras para a construção de 

competências e habilidades pelo estudante; 

• Estabelecer com o grupo a trajetória pedagógica do trabalho e traçar combinados 

coletivos para efetivação e participação de todos; 
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• Revisitar e construir coletivamente a PPP 

• Prever cronograma de reuniões pedagógicas coletivas 

• Acolher famílias com escuta sensível no sentido de encaminhar os mesmos para as 

possíveis soluções 

• Promover planejamentos com sequencias didáticas que despertem o interesse e o 

envolvimento do aluno na execução.  

 

ESTRATÉGIAS 

 

• Estabelecer combinados coletivos sobre o trabalho da coordenação; 

• Construir uma agenda administrativo-pedagógica, onde fique definido o dia da semana 

referente à coordenação por ano; 

• Acompanhar o desenvolvimento do planejamento  

•  Criar momentos para avaliação do planejamento  

• Fazer um levantamento dos assuntos mais relevantes para o grupo; 

• Sensibilizar o grupo quanto à necessidade do estudo permanente; 

• Estimular a participação de todos os segmentos da escola nos eventos; 

• Discutir, com o corpo docente, a manutenção criação de projetos; 

• Estimular os estudantes ao acesso de tecnologias e o uso de livros didáticos e demais 

materiais produzindos para efetiva aprendizagem 

• Construir  mapeamento disponibilizado em drive para participar com todos as 

informações pertinentes do aluno em tempo real na  busca ativa. 

 

OBJETIVO 

 Conscientizar a  comunidade  Escolar  da  importância  de  participar ativamente da vida escolar  

 

METAS 

• Comunicação, permanente, através de bilhetes por zap; 

• Organização, bimestral, do Conselho de Classe entre professores com registro; 

• Realizar, no mínimo, reuniões de pais e mestres; 

• Organização momentos, para interação de mães e pais na escola (LIVES); 

• Realização de uma festa (Festa Junina e outras) para interação e entretenimento da Comunidade 
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Escolar; 

 

ESTRATÉGIAS 

• Procurar   parcerias   e   apoio   pedagógico   na   implantação   e implementação dos projetos; 

OBJETIVO 
 

 

 Promover a Inclusão com equidade 
 

 
 

METAS 
 

 

• Realizar estudos sobre inclusão, anualmente; 
 

• Garantir a realização da Semana da Inclusão com qualidade; 
 

• Propor práticas pedagógicas inclusivas que traduzam o respeito e o atendimento equitativo a 

todos os alunos independente da origem socioeconômica, gênero, raça, etnia e necessidades 

especiais. 

• Promover reuniões de acolhimento para as famílias sobre a inclusão 

 
 

ESTRATÉGIAS 
 

 

• Convidar pessoas engajadas em movimentos sociais para realizar palestras para todos os 

segmentos da escola; 

• Realizar estudos e momentos de sensibilização de todos os segmentos sobre a importância da 

inclusão para o crescimento pessoal e social; 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO  

Manter e otimizar a convivência harmoniosa e eficiente na escola 

 

METAS 

• Realizar reuniões periódicas para tomada de decisões que envolvam o coletivo; 

• Elaborar Boletins Informativos, periódicos, com informações relevantes para todos os 

segmentos da escola; 
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• Disponibilizar espaço na coletiva para informes, documentos e assuntos administrativos de 

interesse do coletivo; 

• Criar um grupo informativo no zap para divulgação: bilhetes, circulares, cartazes, horários de 

trabalho e funcionamento da escola. 

• Divulgar  coletivamente  o  calendário  administrativo-pedagógico  com datas e atividades para 

organização do grupo 

• Adaptações aos ambientes escolares primando pela segurança e higiene para evitar a propagação 

do vírus e a segurança dos trabalhadores 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 

• Sensibilizar todos os servidores da escola sobre a importância da participação efetiva nas 

decisões coletivas 

• Convidar todos os servidores para as reuniões; 

• Definir com o grupo, por meio da agenda administrativo-pedagógica, todas as ações coletivas 

da escola; 

 

OBJETIVO 

Fortalecer a integração e participação da comunidade na escola 

METAS 

• Realizar projeto Pais na Escola com lives e/ou oficinas online com temas sugeridos no  

questionário sócio econômico cultural; 

• Convidar com antecedência os pais para as reuniões 

ESTRATÉGIAS 

• Selecionar, em conjunto com o corpo docente, textos e dinâmicas a serem utilizados nas 

reuniões bimestrais; 

• Sensibilizar o grupo para a necessidade do envolvimento de todos; 

 

 OBJETIVO 

• Fortalecer o Conselho Escolar. 
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METAS 

• Realizar as reuniões mensais, previstas na lei que criou os Conselhos Escolares; 

• Realizar encontros, para estudar as funções do Conselho Escolar; 

• Apresentar os membros do Conselho Escolar para a comunidade; 

 

ESTRATÉGIAS 

• Convocar os membros do Conselho Escolar para as reuniões, comunicando-os de todas as 

atividades administrativas, pedagógicas e financeiras da escola; 

• Convidar os membros do Conselho Escolar para se apresentarem à Comunidade Escolar; 

 

 

OBJETIVO 

• Promover situações que valorizem o servidor e otimizem as boas relações dentro da escola. 

 

METAS 

• Promover encontros sociais remotos de valorização, com todos os servidores da escola; 

• Realizar, na semana pedagógica  a construção coletiva de acordos éticos e legais para que 

ocorra um clima educativo na escola; 

• Realizar coaching motivacional destinada aos profissionais da Educação proporcionando um 

clima de compromisso ético, cooperativo e solidário. 

ESTRATÉGIAS 

• Realizar comemorações com todos os membros para comemorar datas festivas, 

aniversariantes... 

• Sensibilizar  todos os servidores sobre a participação das atividades propostas 

OBJETIVO 

• Implementar a avaliação institucional na Escola. 

META 

• Realizar avaliações institucionais. 

ESTRATÉGIA 

• Sensibilizar os servidores da Escola sobre a importância da realização da avaliação 

institucional, para o crescimento de todos. 



 

46 
 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVO 

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

administrador público. 

META 

• Captar patrocínio com instituições particulares para promover atividades internas na 

escola 

• Utilizar os recursos adquiridos para compra de itens que auxiliem o trabalho pedagógico 

e organizar momentos de valorização aos servidores.  

• Utilizar os recursos federais, estaduais e de emenda parlamentar para melhoria dos 

espaços escolares e compra de equipamentos para escola. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Realizar  reuniões  com  o  Caixa  Escolar  e  Conselho Escolar, para repasse das informações 

financeiras, discussão e aplicação das verbas; 

• Encaminhar processos via Sei com orçamentos para a aprovação do gasto das  Emendas 

parlamentares 

• Montar planilhas com valores atualizados dos recursos e a sua possível aplicação; 

                 

OBJETIVO 

• Usar devidamente os recursos captados em benefício do espaço escolar tais como reforma do 

banheiro, cozinha, biblioteca e sala dos professores. 

METAS 

• Realizar reuniões para tomada de decisões que envolvam o coletivo; 

• Elaborar Boletins Informativos, periódicos, com informações relevantes para todos os 

segmentos da escola; 

 

ESTRATÉGIAS 

• Sensibilizar todos os servidores da escola sobre a importância da participação efetiva nas 
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decisões coletivas; 

• Convidar todos os servidores para as reuniões; 

• Definir com o grupo, todas as ações coletivas da escola; 

 

 

13.  PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 

• PLANO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – elaborado pelas Coordenadoras Elis 

Mundin e Luciana Correa 

É fundamental o papel do coordenador pedagógico, pois ele é o responsável pelo planejamento 

e a execução da dinâmica pedagógica na escola. Além disso, atua como formador, orientando o trabalho 

coletivo no ambiente escolar. É um profissional que atua entre a direção e os educadores com papel 

estratégico na mediação entre as diferentes instâncias educacionais, exercendo funções de articulação e 

formação.  

Por meio dessas ações, o objetivo principal da ações do coordenador pedagógico é oferecer o 

suporte requerido para que os professores atendam os estudantes da melhor maneira possível. Para 

melhor acompanhamento das atividades da coordenação pedagógica, foi formulado um plano de ação 

para o ano letivo de 2022, conforme a seguir: 

Metas Ações Período Responsáveis 

Orientar, acompanhar e 

avaliar a elaboração e a 

execução do planejamento 

pedagógico desenvolvido 

pelos professores. 

Participar do planejamento coletivo 

e individual dos professores. 

Ano letivo de 

2022 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Dar suporte técnico- 

pedagógico ao planejamento, 

desenvolvimento e  avaliação 

do Projeto Interventivo e do 

Reagrupamento.  

.Organizar momentos de 

acompanhamento do 

desenvolvimento dos projetos. 

.Construir, implementar e avaliar o 
projeto interventivo e os 
reagrupamentos. 

Ano letivo de 

2022 

Coordenação, 

professores e 

direção 
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Planejar momentos de estudos 
relacionados ao 
aprimoramento das estratégias 
pedagógicas utilizadas pelos 
professores 

.Organizar o plano de formação 
continuada da escola; 
.Reservar momentos de estudo para 

aprofundamento teórico das 

temáticas a serem trabalhadas. 

.Elaborar pautas de formações. 

.Executar e  avaliar  o processo 

formativo desenvolvido. 

.Reservar momentos de estudo 
pessoal; 

Ano letivo de 

2022 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Planejar, orientar e 

acompanhar a análise do 

desempenho dos estudantes a 

partir da avaliação realizada 

em seus três níveis (da 

aprendizagem, institucional e 

larga escala). 

.Planejar, em parceria com os 

professores, instrumentos de 

avaliação diagnóstica; 

.Discutir os resultados das 

avaliações; 

.Pautar os momentos de 

planejamento nos resultados da 

avaliação; 

.Realizar estudos relacionados a  

práticas avaliativas;  ..Propor 

estudos sobre estratégias de ensino 

considerando a natureza e as 

modalidades organizativas de 

conteúdos. 

Ano letivo de 

2022 

Coordenação, 

professores e 

direção 

 

Entendemos que o espaço da coordenação pedagógica deve ser marcado pelo constante diálogo 

entre os pares, favorecendo a construção de estratégias pedagógicas que possa redimensionar todo o 

processo de ensino-aprendizagem, para tanto buscamos desenvolver um trabalho no espaço da 

coordenação priorizando: 

 

• Coordenação com foco do planejamento curricular, 

• Coordenação com discussão nos Projetos da escola, 

• Coordenação para troca de experiência e compartilhamento docente 

• Coordenação Propositiva 

• Coordenação Pedagógica com foco no Processo de Avaliação Contínua 

         

A ênfase no caráter dialógico dos espaços sociais promove o desenvolvimento da coordenação 

pedagógica de forma permanente, caracterizando-a como um processo contínuo. É o diálogo como 

promotor de reflexão que provoca mudanças, rupturas e o emergir de contradições.  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 

 
 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:    TATIANE LIMA OLIVEIRA              Matrícula:      221457-1         Turno:    DIURNO            

Unidade escolar: ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 

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

equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em 

e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento 

integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A 

atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta 

Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

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

 

 

 
 
 



 

50 
 

METAS: 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional (p.59), define-se as metas a seguir: 

- Análise da realidade para o mapeamento e caracterização da comunidade escolar. 

- Integração família-escola visando o fortalecimento da parceria. 

- Mediação das situações-problemas/desafios apresentados. 

- Ações educativas no coletivo para promover reflexões e discussões sobre os pressupostos teóricos, documentos norteadores da SEE e práticas 

educativas. 

- Apoio pedagógico individual e coletivo (professores, estudantes, família). 

- Intervenções e acompanhamento junto à comunidade escolar de acordo com as demandas detectadas. 

- Parceria junto a rede de proteção social para assegurar o atendimento e proteção dos estudantes em situação de risco e vulnerabilidade social. 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 EIXO DE AÇÃO 
PERÍODO 

DE 
EXECUÇÃO 

Educação      
em 

Cidadania 
DH 

Educação  
em 

 Diversidade 

Educação  
em 

Sustentabilidade 

Acolhimento   X 

- Escuta sensível em rodas de conversa e/ou 
atendimentos individuais. 

Ação junto aos 
professores,  

estudantes e famílias. Ao longo do 
ano letivo e 
de acordo 

com o 
calendário 

escolar 

- Reunião individualizada com família de estudantes 
ANEEs para acolher, conhecer o estudante e sua 
dinâmica familiar. 

Ação junto às 
famílias. 

- Momento individual com professores recém-
chegados à escola para acolher e apresentar a 
estrutura e dinâmica da Unidade Escolar. 

Ação junto aos 
professores,  

estudantes e famílias. 
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- Disponibilização de horários para atender 
professores, estudantes e famílias de acordo com 
a necessidade destes. 

Ação junto às 
famílias, 

aos estudantes e 
aos professores. 

- Acolhimento, nas coordenações coletivas, aos 
professores por meio de mensagens, músicas e 
vídeos. 

Ação junto aos 
professores. 

Autoestima   X 

- Momentos para fortalecimento da autoestima 
positiva (conversas individuais, reflexões nos 
Conselhos de Classe e palestras junto aos 
parceiros/rede de apoio). 

Ação junto aos 
professores,  

estudantes e famílias. 

Ao longo do 
ano letivo 

 - Promoção de palestras junto aos parceiros/redes 
de apoio, de acordo com temas pertinentes a 
realidade da comunidade escolar. 

Inclusão de 
Diversidades 

 X  

- Promoção e conscientização sobre educação 
inclusiva e respeito à dignidade humana. 

Ação junto às 
famílias, aos 

estudantes e aos 
professores 

Ao longo do 
ano letivo e 
de acordo 

com o 
calendário 

escolar 
 

- Oportunizar momentos de estudo sobre a 
temática durante a coordenação coletiva.  

Ação junto aos 
professores 

- Promover momentos de reflexão e 
conscientização por meio de contação de história. 

Ação junto aos 
estudantes. 

 

Desenvolvimento 
das Competências 
Socioemocionais 

  X 

- Ações que promovam o fortalecimento das 
habilidades socioemocionais.  

- Buscar parceria família x escola com momento de 
reflexão direcionado pelo Marcos Paulo – 
especialista em inteligência emocional.  

Ação junto aos 
professores, 

estudantes e famílias. 

Ao longo 
do ano 

letivo e de 
acordo 
com o 

calendário 
escolar 

- Fortalecimento das relações interpessoais. 

- Vídeos, folders e músicas que proporcionem   
atenção plena e momentos de reflexão. 
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- Atendimento aos estudantes: roda de conversa, 
atendimento individual, escuta sensível e ativa, 
conversa qualificada, vídeos e mensagens que 
favoreçam o desenvolvimento das competências 
socioemocionais. 

Ação junto aos 
estudantes. 

- Elaboração de ações referentes a temáticas 
relevantes, destacadas no Calendário Escolar 
(Promoção da Educação Inclusiva, Maio Laranja, 
Setembro Amarelo e outros). 

Ação junto aos 
professores,  

estudantes e famílias. 

Saúde   X 

- Promoção de práticas de prevenção de saúde como 
higiene, alimentação saudável, saúde mental 
(qualidade de vida) e autocuidado. Ação junto às famílias, 

aos estudantes e aos 
professores 

Ao longo 
do ano 

letivo e de 
acordo 
com o 

calendário 
escolar 

- Ações em parceria com a rede de apoio (UBS), 
visando prevenção à dengue e à covid. Alimentação 
saudável e saúde bucal. 

- Articulação com a Rede de Saúde e Social, por meio 
do sistema SEI e por telefone, para agendar 
estudantes que necessitam de atendimento e 
acompanhamento médico. 

Ação junto às famílias, 
aos estudantes e à 

rede de apoio. 

Cultura de Paz X X X 

- Promoção do respeito à vida, aos direitos humanos 
e às diversidades, por meio de reuniões, palestras e 
debates com o apoio da rede de apoio. 

- Trabalhar as regras de convivência em sala e 
ambiente escolar;  

-  Conscientizar sobre a importância do respeito ao 
próximo e prática do Bullying.  

-  Diminuir as queixas em relação a comportamentos 
indevidos em sala de aula e na escola. 

- As ações serão realizadas em todas as turmas da 
escola, com a leitura do livro “Perigoso”, com  

Ação junto às famílias, 
aos estudantes e aos 

professores 

Ao longo 
do  

ano letivo 
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conversa sobre bullying, comportamentos e 
combinados. 

- Desenvolvimento das ações elencadas no “Caderno 
Orientador – Convivência Escolar e Cultura de Paz”. 

 

Mediação de 
Conflitos 

X X X 

- Utilização de estratégias como a escuta sensível e a 
mediação de conflitos para superação dos desafios e 
fortalecimento da parceria entre família e escola. 

Ação junto às famílias, 
aos estudantes e aos 

professores 

Ao longo 
do  

ano 
letivo - Promoção de ações que fortaleçam o diálogo em prol 

de uma convivência mais pacífica e respeitosa. 

Ensino-
Aprendizagem 

X   

- Participação na Jornada Pedagógica da Orientação 
Educacional. 

OE Início do  
Ano 

Letivo - Apresentação do serviço aos professores 
Ação junto aos 

professores 

- Participação na elaboração dos planejamentos 
pedagógicos. Ação junto aos 

estudantes e aos 
professores 

Ao longo 
do  

Ano 
Letivo 

- Participação e intervenção nos Conselhos de Classe. 

- Promoção de momentos de estudo/formação junto 
aos professores, com temas que favoreçam o 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Ação junto aos 
professores 

- Participação com sugestões no Projeto Interventivo.  
Ação junto aos 

estudantes - Atendimento aos estudantes de acordo com a 
demanda apresentada. 
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- Elaboração de estratégias para auxiliar a 
comunidade escolar quanto a organização de rotina, 
promoção de autonomia e independência para 
realização das atividades. 

Ação junto às famílias, 
aos estudantes, aos 
professores e CRE 

- Acompanhamento do desenvolvimento dos 
estudantes NEE’s.  

- Realizar estudos de casos quando houver previsão 
de mudanças no tipo de enturmação e/ou para casos 
omissos, além de outras demandas específicas da 
unidade escolar; 

- Atendimento aos professores, familiares e 
estudantes no desenvolvimento de estratégias para 
autonomia nos estudos (rotina de estudos e 
preparação de ambiente adequado). 

-  

Ação junto às famílias, 
aos estudantes e aos 

professores 
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Ensino-
Aprendizagem 

X   

- Roda de Conversa com os professores, 
promovendo diálogo e análise reflexiva sobre 
as vivências neste novo contexto escolar 
(perfil da turma, adequação dos conteúdos, 
flexibilização de objetivos e tempo de acordo 
com a necessidade de cada 
estudante/família, e outros). 

Ação junto aos 
professores 

Ao longo do  
Ano Letivo 

- Atendimento aos professores e familiares 
para contribuir com sugestões e informações 
sobre estratégias pedagógicas. 

Ação junto às 
famílias, aos 
professores 

- Participar da realização dos estudos de caso e 
dos casos omissos dos estudantes em 
conjunto com o Serviço Especializado de Apoio 
à Aprendizagem (psicólogo e pedagogo). 

Ação junto aos 
estudantes, aos 

professores e à rede. 

De acordo com o 
calendário escolar 

Integração 
Família-Escola 

X  X 

- Contato junto aos responsáveis dos estudantes 
faltosos ou infrequentes, buscando evitar a 
evasão escolar. 

Ação junto às 
famílias e aos 

estudantes 

Ao longo do  
Ano Letivo 

- Intervenção junto às famílias dos estudantes 
que estão em processo de adaptação ao 
ambiente escolar. 

Ação junto às 
famílias 

- Orientação quanto a importância da rotina de 
estudo no ambiente familiar e sua 
implementação. 

Ação junto às 
famílias e aos 

estudantes 

- Realização de reuniões com as famílias, 
buscando fortalecer a parceria escola/família. 

 

Ação junto às 
famílias 

- Acolhimento às famílias para fortalecimento 
de papéis (pai e mãe) na vida e no 
desenvolvimento dos filhos. 

Ação junto às 
famílias 

- Mapeamento institucional e socioeconômico. Ação intitucional 

Sexualidade X X  

- Promoção e conscientização sobre prevenção 
ao abuso sexual de crianças e adolescentes, 
por meio de diálogo, palestras e vídeos 
informativos em parceria com a rede de apoio. 

Ação junto às 
famílias, aos 

estudantes e aos 
professores 

Ao longo do ano letivo 
e de acordo com o 
calendário escolar 



 

56 
 

 

 
 

Transição X  X 

- Acolhimento, promoção da adaptação, 
planejamento de ações e avaliação, permeando 
toda vida escolar dos estudantes e das famílias, 
valorizando suas diversas linguagens, sentimentos 
e emoções; visando sua autonomia e o 
protagonismo estudantil. 

Ação junto às famílias, 
aos estudantes e aos 

professores 

4º 
Bimestre 
do Ano 
Letivo 

- Reunião com os profissionais das equipes que têm 
nossa escola como sequencial para planejarmos 
ações de acolhimento aos estudantes. 

Ação junto aos 
professores e à rede 

- Acolhimento aos estudantes advindos da 
Educação infantil com apresentação da estrutura 
física da escola. 

Ação junto aos 
estudantes e à rede 

- Visita dos estudantes à escola sequencial para 
conhecimento da estrutura física, organização 
pedagógica da escola e dos profissionais aos 
estudantes. 

Ação junto aos 
estudantes, aos 

professores e à rede. 

 
 

-  Conscientizar as crianças sobre o abuso sexual 
de crianças.  

-  Reconhecer situações de perigo envolvendo 
pessoas desconhecidas ou do convívio. 

-  Sensibilizar sobre o autocuidado. 

- Trabalhar a história: O segredo de Tartanina, 
conversar sobre a data do dia 18 de maio, 
conscientizar sobre o semáforo do toque e 
trabalhar as músicas: “o meu corpo é um 
tesourinho” e “nisso naquilo”. 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

- Avaliação institucional. 

- Conselho de Classe. 

- Elaboração de instrumentos como questionários, formulários. 

- Registros escritos e relatos orais da comunidade escolar. 

- Reuniões de avaliação com a equipe gestora, discussões com o corpo docente e a comunidade escolar. 

- Mapeamento institucional. 

- Dados levantados a partir dos instrumentos de sondagem da aprendizagem. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

Escola Classe 04 de Sobradinho 

PLANO DE AÇÃO 2022 

UE: ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO Telefone: 6195871501 

Diretor(a): ALDENICE SOUZA DA COSTA SOLINO Vice-diretor(a): EVAÍDE FLORES CAMPOS 

Quantitativo de estudantes: 380 ALUNOS Nº de turmas: 18 Etapas/modalidades: BIA/ ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( X ) Orientação Educacional (  X ) Sala de Apoio à Aprendizagem ( ) Outro: 

EEAA: Pedagoga(o) KATE LOYANE ROCHA DOS SANTOS 

 

 

 

Eixo: Coordenação Coletiva e planejamento 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

  

• Incentivar os(as) 

professores(as)  a 

privilegiarem instrumentos 
/procedimentos que 

Combinar com a    

• Participação
 das Coordenações 
Pedagógicas/Planejame
nt os da unidade 
escolar, de 

professora a 

intervenção; 

interagir com os 
professores; 

Todas as 

quartas feiras, 

durante o ano 
letivo 

 

EEAA/OE/ Equipe 

Gestora e Professores 

Será realizada após cada 

encontro, verbalmente e 

registrados pela equipe. 

forma propositiva. registrar as    
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• Cooperação com a 

elaboração

de 

instrumentos e 

procedimentos nas 

intervenções didático- 

metodológicas que 

auxiliem no processo 

de ensino e 

aprendizagem. 

potencializam práticas de 

Avaliação Formativa. 

 

• Fomentar a formação 

continuada  dos 

profissionais da educação a 

fim de dar suporte 

pedagógico e aprofundar 

seus conhecimentos 

relativos ao processo de 

ensino-aprendizagem, a 

partir das suas demandas. 

• Sugerir ou propor 

atividades auxiliando o 

planejamento semanal/ 

mensal a fim de responder 

as demandas e queixas 

apresentadas pelo coletivo. 

• Participar e acompanhar as 

coordenações 

semanalmente 

observações    

59 



 

3 
 

Eixo: Observação em sala de aula 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

 

 

 

• Observação da 

participação dos 

estudantes 
encaminhados e dos 

demais. 

• Propor a observação da 

dinâmica da sala de aula aos 

professores a fim de perceber 

os alunos na sua 

integralidade, de acordo com

todo contexto escolar. 

 

• Orientar e acompanhar a 

prática pedagógica dos 

professores que buscam 

suporte para o 

desenvolvimento do 

trabalho com os estudantes. 

• Realizar processos 

avaliativos e interventivos na 

perspectiva da avaliação 

formativa com vistas às 

adequações p edagógicas e/ou 

atendimentos complementares 

 

 

 

 

 

Planejar junto aos 

professores o dia e 

entrada na sala de 

aula. 

 

Realizar anotações 

pertinentes; dar 

devolutiva dos 

procedimentos e 

resultados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o 

ano  

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA/OE/ Equipe 

Gestora e Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros escritos a respeito da 

observação 
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Eixo: Observação do contexto escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

• Observação do contexto 

escolar em todos os 

ambientes:

 parque, educação física, 

recreio, sala de aula, 

biblioteca. 

 

• Analisar o contexto da 

comunidade

escolar, objetivando a 

intervenção e o 

acompanhamento das queixas 

escolares. 

Participar das ações 

escolares, buscando 

entender a dinâmica 

escolar, para 

intervir ou criar 

estratégias que 

visem a garantia do 

processo ensino 

aprendizagem. 

 

 

 

diariamente 

 

 

 

EEAA/OE/ Equipe 

Gestora e Professores 

 

 

Será realizada logo após as 

observações, verbalmente e 

registrados pela equipe. 

Eixo: Formação continuadas de professores 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

• Participação da 

elaboração

 

e implementação das 

ações   de   formação 

• Propor roda de conversa, 

oficinas temáticas com 

demandas específicas, 

sugeridas pelos professores. 

• Proporcionar um espaço de  

Fazer o 

levantamento        de 

demanda, em 

parceria com a 

comunidade escolar. 

 

Durante o ano 

letivo 

 

EEAA/OE/ Equipe 

Gestora e professores 

Será realizada após os 

encontros, verbalmente 

e registrados pela equipe. 

Autoavaliação e Sugestões 

da comunidade escolar 
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continuada, com 

vistas  à 

ressignificação das 

práticas pedagógicas; 

escuta e fala onde os 

professores possam 

trabalhar o autocuidado e 

prevenir contra o 

adoecimento diante da 

realidade pós COVID-19, 

dificuldade  nas 

aprendizagens e demais 

incertezas. 

• Incentivar e promover a 

participação da comunidade 

em cursos e oficinas 

oferecidas pela EAPE e 

outras instituições que 

ofereçam formação 

continuada. 

• Articular com a Equipe 

Pedagógica da UE 

encontros de formação com 

os docentes para 

atualização das práticas 

pedagógicas e revisitação 

das referências teóricas e 

documentos norteadores da 

SEEDF. 
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Reunião EEAA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participação nos 

Encontros  de 

Articulação do SEAA 

 

• Aprender e contribuir a cada 

dia com as equipes de outras 

UE`s e trocar 

conhecimentos, informes, 

práticas e formações 

continuadas do nosso 

serviço. 

• Participar dos encontros de 

articulação na CRE, 

conforme planejamento 

conjunto com a 

Coordenação Intermediária. 

• Participar palestras, fóruns 

voltados à formação 

continuada da EEAA. 

 

 

 

 

 

 

Interagir, observar e 

participar dos 

Encontros 

Articuladores, 

visando a unidade, 

aprendizado   e 

fortalecimento  do 

Serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as 

Sextas – feiras, 

durante o ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAA/ Coordenação 

Intermediária EEAA e 

SAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será realizada logo após cada 

os encontros, verbalmente e 

registrados pela equipe. 

63 



 

7 
 

 

Eixo: Estudos de caso 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

• Investigação do 

processo de 
aprendizagem do 
estudante conforme 
necessidade. 

 

• Realizar estudos de casos 

quando houver previsão de 

mudanças no tipo de 

enturmarão e/ou para casos 

omissos, além de outras 

demandas específicas da 

unidade escolar; 

 

• Realizar reuniões 

com a família e 

professores e  o 

acompanhamento/ 

observação  com 

avaliação    do 

estudante. 

 

 

 

A definir 

 

 

EEAA/OE/ 

Professores/ Sala de 

Recursos Generalista/ 

Coordenação individual 

SEAA 

 

 

Será realizada após cada estudo 

de caso, verbalmente e 

registrados pela equipe em 

formulário próprio. 

Eixo: Conselhos de Classe 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

• Realização de 

Conselho de Classe 

Participativo 

• Demandas e queixas 

relacionadas a cada 

turma. 

• Participar, efetivamente, dos 

Conselhos de Classe, 

promovendo reflexões sobre 

o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos 

estudantes, bem como sobre 

as propostas e práticas 

pedagógicas. 

Combinar  com  a 

Equipe Gestora  e 

Equipe Pedagógica 

o modelo de 

Conselho de Classe; 

interagir  com os 

professores; 

registrar    as 

 

 

 

bimestralmente 

 

 

 

EEAA/OE/ Equipe 

Gestora e Professores 

 

 

Será realizada durante os 

conselhos de cada turma 

verbalmente e registrados pela 

equipe. 
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 • Levantar as demandas do 

grupo 

• Intervenções e devolutivas 

durante o Conselho 

• Conhecer o 

desenvolvimento 

pedagógico. 

• Possibilitar reflexão sobre a 

prática 

observações.    

Eixo: Ações voltadas à relação família/ escola 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

• Encontros com  as 

Famílias, 

individualmente, em 

ações ou reuniões. 

• Realizar escuta e 

acolhimentos das famílias dos 

estudantes; 

• Desenvolver ações junto às 

famílias, em parceria com os 

demais profissionais da 

unidade escolar, com vistas à 

corresponsabilização

do processo de 

desenvolvimento dos 

estudantes. 

• Auxiliar a família a respeito 
de uma aprendizagem mais 
eficaz 

Os encontros serão 

presencialmente, 

durante    reunião 

bimestral ou em um 

horário determinado 

pela  equipe  e 

família, além de ser 

feito durante ações 

ou rodas  de 

conversa com as 

Famílias. 

 

 

 

Bimestralment 

e ou sempre 

que  for 

necessário. 

 

 

 

EEAA/OE/ Equipe 

Gestora e Professores 

 

 

 

Será realizada logo após cada 

os encontros, verbalmente e 

registrados pela equipe. 
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Eixo: Assessoria à Gestão Escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliaçã

o 

  

 

 

 

 

 

• Atualizar os serviços e a 

gestão sobre as principais 

demandas e ações a serem 

desenvolvidas 

mensalmente. 

Participar da 

elaboração, 

atualização e 

  Será realizada logo após cada 

os encontros, verbalmente e 

registrados pela equipe. 

 implementação do    

 Projeto Pedagógico    

• Encontros com a 

Equipe Gestora 

/Equipe Pedagógica, 

assessorando na 

elaboração do Projeto 

Político Pedagógica e 

Plano de Ação. 

• Planejamento de 

demandas e ações. 

da Unidade Escolar; 

Elaborar/atualizar o 

Plano de Ação a ser 

integrado ao Projeto 

Pedagógico da 

Unidade Escolar; 

Contribuir para o 

desenvolvimento do 

 

 

 

Mensal/ 

semanal 

 

 

EEAA/OE e 

Coordenação 

Pedagógica e Equipe 

Gestora. 

 

 trabalho articulado    

 entre todos os    

 profissionais da    

 Unidade Escolar.    
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Eixo: Planejamento SEAA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

 

• Planejamento de 

demandas e ações 

• Analisar semanalmente ou 

quinzenalmente o contexto 

escolar (demandas, o que 

foi realizado ou não) 

priorizando e direcionando 

as ações. 

• Planejar as ações 

priorizadas, estipulando 

prazos e incluindo 

referencial teórico, se 

necessário. 

 

 

 

 

Planejar as ações e 

demandas da 

semana. 

 

 

 

 

 

semanalmente 

 

 

 

 

EEAA/OE 

 

 

 

 

Será realizado verbalmente e 

registrados pela equipe 

Eixo: Eventos 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 

• Participação e 

organização dos 

eventos em ambiente 

escolar 

• Participar e contribuir nos 

eventos realizados na I.E . 
• Organizar e propor ações 

em eventos específicos, de 

acordo com a demanda 

escolar, relacionados aos 

processos de ensino e 

aprendizagem. 

• Participar         dos 

eventos em 

ambiente escolar 

como: festa junina, 

festa da família e 

oficinas. 
• Organizar eventos 

específicos como: a      

semana      de 

educação         para 

vida,      mês      de 

combate ao 

bullying e abuso 

infantil 

 

 

Durante o ano 

 

EEAA/OE/ 

professores/ equipe 

gestora e comunidade 

escolar 

 

 

Será realizado verbalmente e 

registrados pela equipe 
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Eixo: Projetos e Ações Institucionais 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

 

 

Projeto – 18 de maio – 

mês da Consciência 

contra o Abuso 

infantil 

 

• Conscientizar as 

crianças sobre o 

abuso sexual de 

crianças. 

• Reconhecer situações 

de perigo envolvendo 

pessoas 

desconhecidas ou do 

convívio. 

• Sensibilizar sobre o 

autocuidado. 

Trabalhar a história: 

O segredo de 

Tartanina, conversar 

sobre a  data do dia 

18 de maio, 

conscientizar sobre o 

semáforo do toque e 

trabalhar as músicas: 

“o meu corpo é um 

tesourinho” e “nisso 

naquilo” 

 

 

 

 

 

Maio 

 

 

 

 

 

EEAA/OE- Professores 

 

 

 

 

Será realizada logo após cada 

os encontros, verbalmente e 

registrados pela equipe. 

 

 Ações/Deman

das 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

 

 

 

Projeto – 

Bullying 

• Trabalhar as regras de 

convivência em sala e 

ambiente escolar; 

• Conscientizar sobre a 

importância do respeito ao 

próximo e prática do 

Bullying. 

• Diminuir as queixas em 

relação a comportamentos 

indevidos em sala de aula 

e na escola. 

As ações serão 

realizadas em todas as 

turmas da escola, 

com a leitura do livro 

“Perigoso”, com a 

conversa sobre

 bullying, 

comportamentos e 

combinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril – Junho 

 

 

 

 

EEAA/SOE- 

Professores 

 

Será realizada logo após cada 

os encontros, verbalmente e 

registrados pela equipe. 

Montando as “etiquetas da 

turma” para posteriormente, 

verificar se as crianças estão 

cumprindo os combinados e se 

a agressividade e problemas 

comportamentais diminuíram. 
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Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

Projeto – Roda de 

conversas com a 

comunidade 

escolar 

• Fomentar a participação da 

família no processo de 

ensino e aprendizagem dos 

filhos. 

 

• Incentivar o trabalho em 

conjunto da família e 

escola, buscando uma 

aprendizagem efizaz. 

O projeto  se 

constituirá  em um 

espaço de conversas, 

diálogos, debates, e 

palestras entre   a 

Equipe 

Especializada da Ec 

04, professores pais 
e   responsáveis   dos 
nosso estudantes. Ela 
está estruturada 
emencontros mensais 
que ocorrerão ao 
longo do ano letivo, 
com duração de uma 
hora e meia  cada 
encontro,  
presencialmente, em 
dia e data 
previamente agendada
 com  a 
equipegestora, 
oordenação 
pedagógica e EEAA. 

 

 

 

mensalmente 

 

 

EEAA/SOE, Equipe 

Gestora, Família, 

Professores e 

profissionais 

convidados. 

 

 

Será realizada logo após cada 

encontro, verbalmente e 

registrados pela equipe. 
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Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 
 

Projeto – Transição Cef 

04 

• Realizar a transição do 3º 

ano do Ensino 

Fundamental, de maneira 

mais harmônica para o 

próximo segmento. 

• Acompanhar o processo de 

transição dos estudantes 

do 3º ano, apoiando todos 

os atores envolvidos no 

processo: pais, estudantes 

e professores. 

O trabalho será 

realizado durante o 

último bimestre do 

ano, por meio de 

encontros com as 

turmas   do   3º   ano. 
Nesses      encontros 
serão realizados um 
levantamento       das 
expectativas        dos 
estudantes em 
relação à nova escola e 
lista de metas para o 
próximo ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Novembro 

 

 
EEAA/ OE, Família e 

Professores 

 
Será realizada logo após cada 

o encontro, verbalmente e 

registrados pela equipe. 
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Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

 

 
Projeto – A 

importância da 

Ludicidade na 

alfabetização 

 

 

• Enriquecer o vocabulário, 

aumentar o raciocínio e 

levar a criança a avançar 

na hipótese de escrita. 

• Auxiliar o processo de 

aprendizagem 

• Estimular a criatividade e 

ludicidade, buscando uma 

alfabetização mais 

interessante e atrativa. 

O trabalho será 

realizado em cada 

turma, através de 

jogos que estimulem 

a aprendizagem e 

alfabetização. Os 

jogos e brincadeiras 

serão baseados no 

conteúdo ou tema 

que está sendo 

trabalhado pelos 

professores durante as 

aulas. 

 

 

 

 

 
 

Agosto - 

outubro 

 

 

 

 

 

 
EEAA/ OE 

 

 

 

 
 

Será realizada logo após cada 

o encontro, verbalmente e 

registrados pela equipe. 

71 



 

15 
 

 
 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 

 

 

 

 
 

Projeto – Interventivo 

com o 3º ano 

 

 

 
• Fazer sondagem e elaborar 

um planejamento que 

atenda o conhecimento 

prévio dela; 

• Trabalhar consciência 

fonológica; 

• Fortalecer a aprendizagem 

e avançar na hipótese da 

escrita pré-silábica; 

O trabalho será 

realizado durante 4 

meses com 

estudantes do 3º ano 

que estão na hipótese 

pré-silábica da 

escrita. Os encontros 

serão realizados 2 

vezes por semana 

com atividades que 

fortaleçam  a 

aprendizagem         e 

avancem os 

estudantes que estão 

nessa determinada 

hipótese da escrita. 

 

 

 

 

 

 
Agosto - 

novembro 

 

 

 

 

 

EEAA/ OE, Família, 

Professores, 

Coordenação e 

Supervisão 

 

 

 

 

 

Será realizada logo 

após cada o 

encontro, 

verbalmente e 

registrados pela 

equipe. 
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PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO 

Responsável: Professor Ricardo 

  

O PECM (Projeto Educação com Movimento), programa de inserção do professor de educação 

física no ensino infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Justificativa: A educação psicomotora é fundamental na vida da criança, e está refletida no 

histórico de vida do sujeito, podendo observar-se a partir dela, o desenvolvimento da criança, o seu 

relacionamento com o mundo, a sua interação com as pessoas, a forma como pensa e como atua, 

expressando as suas sensações e sentimentos, e utilizando o corpo como instrumento rico e significativo 

para a comunicação.  

O desenvolvimento das estruturas psicomotoras permite à criança uma melhora da postura, da 

dissociação dos movimentos, da coordenação global dos movimentos, da motricidade fina, do ritmo de 

discriminação táctil, visual e auditivo, da integração das estruturas espaciais e temporais, do aumento 

da capacidade de atenção e concentração.  

É importante destacar que, conforme observado nas primeiras semanas de aula, os alunos, em 

maioria, chegam à escola com alguns problemas de coordenação motora, isso devido a não participação 

em atividades desportivas no horário contrário à aula, o que acarreta grande prejuízo na aquisição de 

outras habilidades, como por exemplo, de leitura e escrita. 

Objetivo geral: ampliar as experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre a professora de atividades e o professor de educação física 

na perspectiva de educação integral, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação 

Básica do Distrito Federal. Desenvolver em nossa escola o Programa Educação com Movimento 

ampliando as experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o professor de atividades e o professor de Educação Física na perspectiva da 

Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal 

Os objetivos específicos são: explorar práticas corporais  diversas, estimular a interdisciplinaridade, 

fortalecer o vínculo estudante-escola e contribuir para o desenvolvimento do bem-estar social dos 

estudantes. Serão priorizados objetivos e conteúdos com predominância para jogos e brincadeiras, 

devido às características do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes dessa faixa etária, mas 

que também se relacionam com outras práticas corporais como: esportes, ginásticas, lutas, danças, 

atividades rítmico-expressivas e conhecimento sobre o corpo. 
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2- Metas a serem alcançadas 

✔ Trabalhar a relação entre corpo e mente de forma articulada por meio da psicomotricidade, 

levando a vivências significativas tanto motoras quanto cognitivas; 

✔ Fortalecer e enriquecer o trabalho educativo com a criança; 

✔ Unir a Educação física e a pedagogia, compartilhando conhecimentos e espaços que têm muito 

a serem explorados; 

✔ Explorar os conteúdos da cultura corporal do movimento presentes na Educação Física, tais 

como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre o 

corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e conteúdos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; 

 

✔ Motivar a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e o exterior 

(o outro e as coisas); 

✔ Cultivar a capacidade perceptiva através do conhecimento dos movimentos e da resposta 

corporal; 

✔ Organizar a capacidade dos movimentos representados ou expressos através de sinais, 

símbolos, e da utilização de objetos reais e imaginários; 

✔ Fazer com que as crianças possam descobrir e expressar suas capacidades, através da 

ação criativa e da expressão da emoção; 

✔ Ampliar e valorizar a identidade própria e a autoestima dentro da pluralidade grupal; 

✔ Criar segurança e expressar-se através de diversas formas como um ser valioso, único e 

exclusivo; 

✔ Criar uma consciência e um respeito à presença e ao espaço dos demais. 

 

3- Fundamentação Teórica 

 

 

A Psicomotricidade no processo de ensino-aprendizagem visa contribuir de forma pedagógica 

para o desenvolvimento integral da criança, tendo em vista o aspecto mental, psicológico, social, cultural 

e físico. Assim, garantir o trabalho com a psicomotricidade na infância auxilia na aprendizagem do 

aluno, principalmente na fase da alfabetização, pois o aprender não se restringe apenas a atividades 

isoladas e precisa haver objetivos a serem alcançados pelos professores, para que a partir daí, os alunos 

possam criar e se expressar no ambiente escolar. 

Como ciência da educação, a psicomotricidade busca entender os movimentos corporais tendo 
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uma ligação com o desenvolvimento cognitivo. O objetivo psicomotor é a possibilidade de o aluno 

desenvolver as ações do corpo e expressar-se por meio dele para que ele se desenvolva. Cabe ao 

profissional trabalhar a parte psicomotora da criança não somente quando esta apresentar dificuldade na 

alfabetização, mas também com todos os alunos, pois poderá evitar que futuramente uma ou mais 

crianças venham a desenvolver alguma dificuldade mais grave na aprendizagem. 

A psicomotricidade a fim de eliminar as dificuldades de aprendizagem dá ênfase a exercícios 

que envolvem a fala e o esquema corporal, e é no momento da aula de Educação Física que se garante o 

desenvolvimento da parte psicomotora nos alunos. 

A Educação Física passa ser mais que um suporte considerável e relevante para o trabalho 

realizado na sala de aula, conferindo significado à leitura e à escrita, motivando a todos para a utilização 

da ludicidade e do movimento, tão importantes nessa faixa etária. 

As crianças se movimentam desde o nascimento, faz parte da natureza humana expressar 

sentimentos, emoções e pensamentos através de gestos e posturas corporais. Por isso o movimento 

humano constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre seu meio físico e atuarem 

sobre o ambiente humano. 

Através desse movimento a criança conhece uma forma de comunicação. Em contato com o 

meio e com os amigos, a criança recorre a temas e questões de seu interesse, além de aprender sobre o 

mundo e si mesma pela linguagem corporal por meio das explorações que faz. Segundo Tisi (2004) “o 

objetivo geral da educação pelo movimento é contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança, 

do qual depende, ao mesmo tempo, a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar”. Através do 

movimento e da Educação Física especificamente voltada para a alfabetização e seu interesse, é possível 

adequar um aprendizado de leitura e escrita de forma lúdica e natural.  

Molinari e Sens (2002) falam que a educação psicomotora nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental atua como prevenção. Com ela podem ser evitados vários problemas como a má 

concentração, confusão no reconhecimento de palavras, confusão com letras e sílabas e outras 

dificuldades relacionadas à alfabetização.  

De acordo com Le Boulch (1987), os argumentos geralmente invocados para justificar a 

educação psicomotora na escola primária colocam em evidência seu papel na prevenção das dificuldades 

escolares. Menosprezar a influência de um bom desenvolvimento psicomotor seria limitar a importância 

da educação do corpo e recair numa atitude intelectualista. Atualmente, ao inverso dessa atitude, é de 

bom tom conferir à educação psicomotora todas as virtudes no “desenvolvimento total” da pessoa. 
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O ser humano é um ser todo, único, integrado e global. Porém para efeitos de estudo, seu 

desenvolvimento é dividido em áreas ou aspectos. O corpo, a mente e a afetividade estão interligadas, o 

que a pessoa faz envolve-a como um todo e influi no seu ser completo. Portanto, devemos lembrar que 

o papel da escola não é somente a alfabetização, mas a estimulação das funções psicomotoras necessárias 

para o aprendizado formal. 

Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de Educação Física, 

por meio de planejamento e atuação integrada ao trabalho do professor de atividades, em consonância 

com a Proposta Pedagógica da escola e com o Currículo da Educação Básica; 

PLANEJAMENTO ANUAL/2022. 

• 1º bimestre: jogos e brincadeiras diversas, noções de esportes com bola e medição do IMC 

(Índice de Massa Corporal) de todos os anos. 

• 2º bimestre: jogos e brincadeiras diversas e noções de esportes de rede. 

• 3º bimestre: jogos e brincadeiras diversas e noções de esportes de precisão. 

• 4º bimestre: jogos e brincadeiras diversas e noções de esportes de marca. 

• Objetivos de conhecimento 

 

o Experimentar, desenvolver e ampliar o repertório motor em contexto de jogos e 

brincadeiras que exijam a utilização e combinação de habilidades motoras fundamentais; 

o Vivenciar, desenvolver e aprimorar as habilidades perceptivomotoras por meio de 

brincadeiras e jogos; 

o Desenvolver as habilidades perceptivomotoras por meio de jogos e brincadeiras. 

o Conhecer, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto do estudante; 

o Vivenciar e ampliar o conhecimento de diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

que propiciem a convivência coletiva com outras crianças e o uso de diversas linguagens 

de modo a valorizar a diversidade cultural do contexto comunitário, regional e nacional; 

o Participar e compreender situações problemas de ordem corporal em diferentes 

contextos com o uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações que 

promovam o desenvolvimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e 
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a autoconfiança; 

o Experimentar e conhecer jogos de tabuleiro tradicionais e compreender suas regras; 

o Experimentar e fruir diferentes atividades rítmicas ampliando as possibilidades de 

expressão corporal de forma lúdica e prazerosa; 

o Conhecer algumas características gerais do corpo humano percebendo e reconhecendo 

as diferenças individuais. 

o Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da criança 

de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didático- metodológicas da 

Educação Física na organização do trabalho pedagógico da escola; 

o Contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de intervenções corporais 

pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em valores, tais como: respeito às 

diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, perseverança, 

responsabilidade, tolerância, dentre outros, que constituem alicerces da vida em 

sociedade e do bem-estar social; 

o Estimular o conhecimento e vivência das estruturas psicomotoras: lateralidade, espaço-

temporal, ritmo, equilíbrio, esquema corporal, expressão corporal e coordenação motora; 

o Ampliar as bases psicomotoras da aprendizagem da leitura e escrita; 

o Experimentar diversas atividades psicomotoras de forma criativa; 

o Desenvolver o raciocínio lógico por meio de jogos; 

o Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de 

atividades de inclusão; 

o Reconhecer o próprio corpo, suas partes e funções motoras; 

o Explorar diversas possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se em 

brincadeiras e outras interações; 

o Adquirir por meio de vivências psicomotoras diversas, segurança e confiança em seu 

próprio corpo; 

o Ampliar as possibilidades de expressão do próprio movimento para utilizações em 

situações diversas. 
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• Metodologia 

 

Primeiramente, será realizada uma aula inicial de diagnóstico com todas as turmas para em 

seguida, fazer o planejamento das atividades e a organização de materiais baseado no diagnóstico. 

É importante ressaltar que esse planejamento e a intervenção pedagógica devem ser feitos em 

parceria com os professores regentes e deverão assegurar o trabalho interdisciplinar. Com isso, 

estabeleceremos as rotinas de regência dos professores em um dos turnos, garantindo o outro para 

a realização das coordenações pedagógicas, cursos de formação continuada e realização das 

reuniões pedagógicas do projeto. 

Salienta-se que a organização proposta pela escola para o Programa Educação com Movimento 

faz referência ao atendimento em regime de jornada ampliada de 40 horas semanais dos professores de 

Educação Física, exigindo adaptações para o cumprimento dos princípios do projeto, no caso da atuação 

de professores em regime de 20h/20h ou 20h. Serão nove turmas atendidas pela manhã e nove à tarde. 

Os professores de Educação Física ministrarão cada um, nove aulas por semana, de acordo com o turno. 

 

Em princípio, as aulas serão desenvolvidas uma vez por semana para cada turma, com duração 

de 50 minutos.  

Os espaços a serem utilizados serão a quadra da escola e o espaço de psicomotricidade e as 

atividades serão realizadas de forma lenta e integradas aos exercícios respiratórios, bem como adequados 

às necessidades e capacidades de cada indivíduo. Controlados pelo ritmo individual, sem esforço, os 

exercícios devem obedecer à execução máxima de cinco vezes cada, com intervalo de um para outro, 

aumentando gradativamente, de acordo com as possibilidades individuais. 

Serão desenvolvidas atividades nas áreas motora e perceptivo-cognitivo, de socialização, 

lateralidade, estruturação e organização temporal, equilíbrio, postura e tônus, coordenação dinâmica 

manual/visual, com a utilização de materiais como bambolês, cordas, bolas, cones, discos, músicas, etc. 

Nessas atividades, o estudante participará de circuitos para explorar movimentos como pular 

com os pés juntos e alternando os pés; andar devagar e depois depressa, de uma extremidade à outra; 

bater bola e pular corda, devagar e depressa; permanecer num pé só até contar 10, depois trocar de pé; 

andar acompanhando o ritmo de palmas (lento, rápido), fazer a criança conhecer o seu próprio ritmo 

(andando, jogando bola, pulando), utilizando um tambor a criança é convidada a produzir sons fortes e 
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fracos, rápidos e lentos; arremessar uma bola contra um alvo, obedecendo a ordem: “ com a mão direita 

e com a mão esquerda”; erguer a mão direita, abrindo e fechando os dedos, depois com a mão esquerda; 

jogar uma bola ou bexiga para o alto, com a mão esquerda e depois com a mão direita; dar um passo à 

direita e bater duas vezes a bola no chão com a mão esquerda; bater a bola do lado direito e dar dois 

passos para o lado esquerdo; saltar para a direita, para frente, para trás, para a esquerda; correr até um 

alvo visual, contorná-lo e voltar ao ponto de partida pela direita e pela esquerda. 

Serão desenvolvidas atividades nas áreas motora e perceptivo-cognitivo de socialização, 

lateralidade, orientação espacial e temporal, equilíbrio, raciocínio, concentração, atenção, memória e 

ritmo. Coordenação dinâmica manual/visual, com a utilização de materiais como bambolês, cordas, 

bolas, cones e músicas. As atividades serão adequadas as necessidades e capacidades individuais. Além 

disso, será promovido ao aluno: 

o A participação em diversos jogos, brincadeiras e circuitos; 

o Explicação e demonstração de brincadeiras 

aprendidas em contextos extraescolares; 

o Participação e apreciação de brincadeiras ensinadas pelos colegas; 

o Resolução de situações de conflito por meio do diálogo, com a ajuda do professor; 

o Discussão e criação de regras de jogos; 

o Identificação e resolução de problemas corporais individuais; 

o Avaliação do próprio desempenho e estabelecimento de metas com o auxílio do 

professor; 

o Participação em brincadeiras cantadas; 

o Acompanhamento de uma dada estrutura rítmica com diferentes partes do corpo; 

o Atividades rítmicas e expressivas; 

o Utilização e recriação de circuitos; 

o Utilização de habilidades (correr, saltar, arremessar, rolar, bater, rebater, receber, 

amortecer, chutar, girar) durante os jogos, brincadeiras e danças; 

o Introdução a alguns jogos, de forma teórica e prática; 

o Competições internas. 
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PROJETO INTERVENTIVO E REAGRUPAMENTO 

 O Projeto Interventivo se destaca como estratégia pedagógica de intervenção, feito para atender 

às dificuldades específicas dos estudantes nas diversas áreas do conhecimento e é realizado pelas 

professoras regentes, com participação excepcional do SEAA. A partir dos dados coletados nos 

diagnósticos, no perfil das turmas e no conselho de classe do 1º bimestre, O SEAA faz o levantamento 

dos alunos que necessitarão do Projeto Interventivo. 

 Realizamos reagrupamentos intraclasse e interclasse que visam garantir os direitos de 

aprendizagem. Nessa atividade, os alunos são organizados por de hipótese da psicogênese da escrita. 

           Os reagrupamentos são pensados e organizados de modo a incluir todos os alunos. Sempre que 

são realizados, é feita a avaliação dos resultados, das potencialidades e fragilidades da ação, no intuito 

de reorganizar e melhorar nas próximas vezes em que forem desenvolvidos. Acontece de acordo com a 

necessidade dos alunos e devem ser lançados no diário de classe.  

 .No movimento de intervenção e acompanhamento pedagógico da aprendizagem do aluno na 

escola, temos também os Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem (SEAA), compostos pela 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA), e pelo Serviço de Orientação Educacional 

(SOE).  

 A SEAA é composto pela pedagoga e Serviço de Orientação Educacional que atuam de forma 

integrada e multidisciplinar na promoção da melhoria da qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com e sem necessidades educacionais especiais, por meio de ações 

institucionais, preventivas e interventivas, com vistas ao sucesso escolar.  

 O SOE conta com a atuação da orientadora que contribui no contexto escolar e na perspectiva de 

identificação, prevenção e redução da evasão escolar, bem como interage na permanente articulação e 

mediação entre, a cultura escolar, a realidade social e o contexto socioeconômico em que os alunos estão 

inseridos. 
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PROJETO INTERVENTIVO DA ESCOLA CLASSE 04 

Elaborado pela Coordenadoras Elisangela Mundim e Luciana Correa 

 
Justificativa 

 
   Quando pensamos na pandemia da COVID-19, é instantâneo considerar os reflexos 

negativos que ela causou, inclusive, no processo de alfabetização.  Esses impactos são preocupantes não 

somente em relação à aprendizagem, mas, também, quanto ao número de crianças e jovens que 

atualmente apresentam dificuldades na fluência leitora e na compreensão, além de apresentarem 

problemas como vocabulário precário, reduzido e informal, poucas produções significativas e pouca 

leitura de mundo, o que influenciam diretamente na qualidade do aprendizado. 

    Portanto, diante desse cenário, faz-se necessário inserir um projeto interventivo na rotina da 

nossa escola, propondo atividades de caráter lúdico e interativo em que os alunos possam ter acesso aos 

mais variados tipos e gêneros textuais, com vistas a desenvolver a competência leitora e escritora, para 

que a escola cumpra seu papel social no resgate do valor da alfabetização e letramento, como ato de 

prazer e requisito para emancipação social e promoção da cidadania.   

      Ademais, tendo em vista o que diz o Currículo em Movimento sobre o ensino de Língua 

Portuguesa, as práticas de leitura são oportunidades que o aluno tem de ampliação de mundo e de se 

formar-se um leitor competente e literário. Ainda, elas facilitam o processo de alfabetização. E para isso, 

a utilização de variados espaços e recursos, por exemplo, a biblioteca como espaço de leitura e de 

construção do encanto pelo ato de ler, facilita a expansão de atividades e promove o engajamento dos 

educandos no processo alfabetizador. 

 

Objetivos 

• Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas 

ortográficas;  

• Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno;  

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

alfabetização e letramento;  

• Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens;  

• Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes 

pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora. 
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Recursos  

• Recursos humanos: disponibilizaremos para a realização do plano de ação a participação ativa 

dos alunos, dos professores, da colaboração da direção e de toda a equipe pedagógica.  

• Recursos materiais: textos diversos, livros, revistas, jornais, periódicos, cartolina, papel sulfite, 

pincel atômico, etc 

Atividades 

O projeto de acompanhamento da escrita e leitura será desenvolvido diante do interesse da 

verificação e diagnóstico da aprendizagem do processo de escrita e de leitura das crianças pelos 

professores, seguido do interesse posterior de acompanhá-los nessas aprendizagens. Os alunos serão 

acompanhados periodicamente através de um diagnóstico de escrita feita pelas professoras em aula e 

pela coordenação pedagógica.  

Assim, o projeto visa desenvolver uma maior aprendizagem na alfabetização e no letramento 

de maneira significativa. Através dos métodos lúdicos e recursos visuais para que a avaliação se torne 

mais eficaz. De posse de um conhecimento mais individualizado das hipóteses das crianças quanto a 

escrita, os professores alfabetizadores traçam suas futuras intervenções pedagógicas para superação dos 

níveis hipotéticos já construídos do sistema de escrita alfabética. A coordenação e professores, 

conjuntamente, tratam as informações para reorganizar a formação pedagógica. 

Tendo em vista os resultados do diagnóstico das turmas, num primeiro momento, será definido o plano 

de trabalho com atividades a serem desenvolvidas durante o projeto. Dessa forma, serão definidas 

também ações e atividades tendo por base as competências necessárias que devem ser garantidas no 

processo inicial de alfabetização. As atividades serão agrupadas em pasta individuais . 

• Musicalidade e alfabetização: explorar cantigas de roda, a fim de desenvolver a 

consciência fonológica para a efetivação da alfabetização; 

• Estante mágica: visita à biblioteca para escolha de um livro por grupo de alunos, a fim 

de trabalhar sílabas, palavras, frases, texto, explorando a ilustração de cada livro; 

•   Jogos e/ou brincadeiras que contribuem no desenvolvimento da leitura e escrita;  

• Atividades de escrita de palavras do texto com uso de preguicinha, cartazes, figuras; 

 

Resultados esperados 

Espera-se que os alunos participantes do projeto desenvolvam o sistema de escrita alfabética e 
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produção autoral de cada criança no que se refere a oralidade, leitura e escrita de textos dos diversos 

gêneros textuais.  

 

Avaliação  

Os processos de leitura, escrita e produção textual serão avaliados a partir da participação dos 

alunos em todos os momentos de desenvolvimento do projeto, nesse sentido serão observadas as 

singularidades de cada aluno visando a avaliação formativa e processual. Observaremos também a 

produção autoral de cada criança no que se refere a oralidade, leitura e escrita de textos dos diversos 

gêneros textuais. 

 

14. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

BIBLIOTECA CIRANDA DA LEITURA 

 

“Ler é mais importante que estudar!” 

Ziraldo 

1- Justificativa 

 

Em tempos de tecnologia avançada e cada vez mais acessível, é difícil encontrar tempo e 

interesse para se dedicar a leitura de um bom livro, seja ele físico ou até mesmo virtual. O uso de 

celulares, computadores, videogames, TV, acesso restrito e pouco incentivo à leitura no núcleo 

familiar, vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. Por consequência, é comum que 

os alunos demonstrem pouco interesse pela leitura, o que acarreta dificuldades na fluência leitora e na 

compreensão, ale de apresentarem problemas como vocabulário precário, reduzido e informal, poucas 

produções significativas e pouca leitura de mundo, o que influenciam diretamente na qualidade do 

aprendizado. 

Portanto, diante desse cenário, faz-se necessário inserir esse projeto de leitura na rotina da 

nossa escola, propondo atividades de caráter lúdico e interativo em que os alunos possam ter acesso 

aos mais variados tipos e gêneros textuais, com vistas a desenvolver a competência leitora em nossos 

alunos e para que a escola cumpra seu papel social no resgate do valor da leitura, como ato de prazer 

e requisito para emancipação social e promoção da cidadania. 
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Nesse sentido, é dever da escola propiciar aos educandos momentos que possam despertá-los 

para o gosto da leitura, para o amor ao livro e para a consciência da importância de se adquirir o hábito 

de ler. Proporcionando esses momentos, a escola fará com que o aluno perceba que a leitura é o 

instrumento chave para alcançar as competências necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e 

com realização, e que através da leitura consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, 

decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Além de 

vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo 

de aprendizagem.  

Ademais, tendo em vista o que diz o Currículo em Movimento sobre o ensino de Língua 

Portuguesa, as práticas de leitura são oportunidades que o aluno tem de ampliação de mundo e de se 

formar-se um leitor competente e literário. Ainda, elas facilitam o processo de alfabetização. E para 

isso, a utilização de variados espaços e recursos, por exemplo, a biblioteca como espaço de leitura e 

de construção do encanto pelo ato de ler, facilita a expansão de atividades e promove o engajamento 

dos educandos nesse processo. 

 

2- Fundamentação Teórica 

 
“Em relação à leitura/escuta, para o alcance de proficiência, evidencia-se a necessidade 

de ações como interpretar ideias; fazer analogias; perceber o aspecto polissêmico da 

língua; construir inferências; combinar conhecimentos prévios com informação textual; 

perceber intertextualidade presente em textos; fazer previsões iniciais e alterá-las durante 

a leitura; refletir sobre o que foi lido, sendo capaz de tirar conclusões e fazer julgamentos 

sobre ideias expostas. Nesse nível de leitura, observados os propósitos do autor, o sujeito 

adentrará, letra por letra, em um mergulho no enredo lido, permitindo-se avançar, 

esclarecer e validar suposições. Acredita-se, então, que esse mesmo leitor seja capaz de 

processar, criticar, contradizer e avaliar as informações que estão diante dele, aprumando 

o significado obtido.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2018, p. 18). 

 

Sabemos que, do hábito da leitura dependem outros elos no processo de alfabetização. Sem ler, 

o aluno apresenta dificuldades em pesquisar, resgatar a idéia principal do texto, analisar, criticar, 

julgar, posicionar-se.  

O ato de ler faz com que o leitor tenha respostas para o mundo e para o que está acontecendo 

ao seu redor. Quando lê, ele passa a ter uma nova opinião sobre o tema lido. Dessa forma, se a criança 

é estimulada a ler desde pequena com certeza será uma pessoa mais questionadora e crítica.  

Segundo Freire (2008), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente”. Essa citação sintetiza que a leitura gráfica, ou seja, dos livros, revistas, 

jornais é precedida pela leitura da vida. Cada ser tem vivências e experiências diferenciadas, portanto, 

84 



 

13 
 

cada um tem uma forma de interpretar uma determinada situação, conforme os padrões da construção 

de 88d88m88s em que foi inserido.  

Nesse contexto, a leitura pode proporcionar a descoberta de um mundo novo e fascinante. Para 

tanto, a apresentação da leitura para as crianças deve ser feita de uma maneira diferenciada e atrativa, 

para que assim elas possam ter uma visão prazerosa a respeito do ato de ler, de modo que seja um 

prazer e um hábito que ela acrescentará em sua vida sem que seja visto como algo obrigatório e 

enfadonho.  

As atividades de leitura para fluência não se relacionam a atividades em que os alunos precisam 

decorar textos. A intenção é garantir fluidez na leitura e não avaliar a capacidade do aluno de decorar 

com facilidade. A leitura deve ser a atividade central dessa proposta, ou seja, a atividade central no 

processo de alfabetização.  

O trabalho com fluência leitora em nossa escola deve ganhar um novo olhar por parte dos 

professores, pois deverá promover momentos e atividades variadas a depender da turma, da 

experiência leitora e da faixa etária dos alunos. É preciso contar com propósitos claros e objetivos 

definidos para os anos.  

Levando em consideração que a leitura é a base do processo de alfabetização, as atividades de 

leitura devem ser desenvolvidas de modo a fazer com que a criança aprenda se divertindo. Trabalhar 

os temas e conteúdos por meio de práticas de leitura que facilitarão o desenvolvimento da expressão 

oral e da argumentação, experimentando vivências e sensações que muito estimulam a imaginação e 

contribuem para a formação integral do aluno.  

É extremamente importante que já nos primeiros contatos com as letras, ou seja, durante a 

alfabetização, a criança seja inserida no mundo da leitura e desperte interesse e prazer pela mesma, 

podendo assim construir uma base sólida de seu conhecimento e que mantenha esse valoroso hábito 

por toda a vida. 

 

A leitura não pode ser uma atividade secundária na sala de aula ou na vida, uma atividade 

para qual a professora e a escola não dediquem mais que uns míseros minutos, na ânsia 

de retornar aos problemas de escrita, julgados mais importantes. Há um descaso enorme 

pela leitura, pelos textos, pela programação dessa atividade na escola, no entanto, a 

leitura deveria ser a maior herança legada pela escola aos alunos, pois ela, e não a escrita, 

será a fonte perene de educação, com ou sem escola. (CAGLIARI, 2002, p.173). 

 

   Durante esse processo de construção do conhecimento, o professor tem um papel muito 

importante dentro de sala de aula, por isso a necessidade de ser criativo e usar de sua experiência para 

elaborar estratégias que instiguem nas crianças a busca pela leitura. Esse profissional que também 
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acompanhou as transformações da educação teve seu papel modificado, desempenhando uma postura 

não mais vertical. Na nova configuração de mediador, o professor deve desempenhar um papel 

motivador, ser capaz de provocar nos educandos questionamentos através de sua interação com os 

mesmos e estar apto a aberturas e proposições de novas metodologias de trabalho.  

Da mesma forma, a instituição escolar como parte fundamental da formação leitora do aluno 

deve dispor de uma estrutura de qualidade: livros atuais e em bom estado de uso, usufruir de uma 

infraestrutura sólida, com ambientes bem projetados e bibliotecas conservadas. E esse é o grande desafio 

para nossa escola: garantir esses espaços.  

Conforme Freire (2008): “A compreensão crítica da alfabetização, que envolve a compreensão 

igualmente crítica da leitura, demanda a compreensão crítica da biblioteca”. Assim, quando a escola 

investe na biblioteca, tanto na parte física, disponibilizando um ambiente confortável onde o aluno se 

sinta bem e incentivado a ler um livro tranquilamente, quanto na parte motivacional, exercendo e 

empregando a cultura da leitura, onde os professores incentivem a ida à biblioteca, a escola, assim, 

cumprirá seu dever social de garantir a cultura da leitura, e assim formar cidadãos capazes de 

compreender melhor o contexto do mundo em que estão inseridos e de lidar com questões sociais, 

emocionais, afetivas e psicológicas.  

As idas à biblioteca e a participação efetiva das crianças no processo de interação com livros, 

revistas, jornais, almanaques, gibis, entre outros, é um aspecto que pode ser adotado pelo professor no 

intuito de induzir o educando a aprender explorar este espaço, colaborando com a autonomia do mesmo 

nesta atividade que, pelo auxílio do professor, tornar-se-á rotineira para a criança.  

A biblioteca vai muito além de local onde se armazenam livros. É um espaço de aprendizagem 

que propicia e estimula conexões entre saberes e saberes. As crianças, por sua vez, devem gozar desse 

espaço, desfrutando do que lhes pode ser oferecido e, com isso, empreender seu papel não só de leitor, 

mas também de cidadão. 

 

 3. Objetivos Gerais 

 

✔ Incentivar o gosto por  livros e pela leitura 

✔ Proporcionar o acesso a diferentes generos textuais e estimular a leitura e manuseio de livros 

✔ Proporcionar rotinas de leitura e facilitar o acesso, desenvolver autonomia e promover cuidado 

e responsabilidade com livros 
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 Objetivos  

 

✔ Formar leitores; 

✔ Estimular o prazer pela leitura;  

✔ Aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

✔ Oferecer o contato com os diversos portadores de texto; 

✔ Estimular o uso da biblioteca; 

✔ Estimular o desejo para novas leituras; 

✔ Atender às necessidades de leitura dos alunos e professores oferecendo meios de 

contato com a parte lúdica da literatura infantil e com a parte prática da leitura alinhada 

ao contexto ensino-aprendizagem em sala de aula; 

✔ Contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem e da criatividade; 

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

✔ Incentivar a leitura por meio de contação e dramatização de histórias com uso de 

materiais diversos; 

✔ Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 

✔ Oportunizar práticas de leitura para ampliação dos horizontes pessoais e culturais, 

garantindo a sua formação crítica e emancipadora; 

✔ Promover a participação dos alunos em eventos literários; 

✔ Promover encontros com escritores, dentro ou fora da escola; 

✔ Possibilitar o empréstimo de livros; 

✔ Disponibilizar acervo literário para cada turma (caixa de livros); 

✔ Aprimorar as habilidades de inferência e interpretação; 

✔ Aperfeiçoar a competência leitora dos alunos; 

✔ Equipar a biblioteca com mobiliário adequado; 

✔ Comprar materiais de consulta e pesquisa; 

✔ Estimular a participação de toda a comunidade escolar no projeto. 

 

 

Objetivos de Conhecimento 

 

✔ Recontar, descrever e reconstruir contos de fadas, lendas que conhece e textos que se 

sabe de memória; 

✔ Perceber, compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com 
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autonomia ou por outros leitores; 

✔ Ler e interpretar, em colaboração com os colegas e o professor ou com autonomia, 

textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, 

inferência, seleção e verificação para compreensão do texto lido; 

✔ Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o 

objetivo da leitura; 

✔ Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a compreensão de textos 

lidos; 

✔ Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios, construindo 

significados; 

✔ Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de 

acordo com o conteúdo de uso/circulação; 

✔ Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a leitura, feita por outros 

leitores ou com autonomia; 

✔ Antecipar e inferir assuntos de textos a serem lidos em função de seu suporte, gênero 

e contextualização; 

✔ Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o 

objetivo da leitura; 

✔ Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso; 

✔ Fazer e formular inferências para perceber informações implícitas no texto; 

✔ Retomar informações explícitas e implícitas de textos lidos, por meio de perguntas 

mediadas pelo professor; 

✔ Estabelecer, com ou sem a mediação do professor, a intertextualidade presente em 

textos lidos e produzidos oralmente ou por escrito; 

✔ Vivenciar por meio da literatura o exercício da fantasia e da imaginação; 

✔ Apreciar e experimentar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com 

prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente; 

✔ Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de textos literários; 

✔ Desenvolver o gosto pela leitura e pelas artes por meio da literatura; 

✔ Reconhecer e compreender a especificidade da autoria, a relação intrínseca entre autor 
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e obra; 

✔ Perceber que os textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se; 

✔ Experimentar diferentes formas de expressão artística; 

✔ Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a 

ação criadora; 

✔ Experimentar  processos de criação, explorando  

pensamentos, emoções e percepções; 

✔ Exercitar a criatividade, criar cenas dramáticas por meio do faz de conta e imitação 

utilizando o corpo; 

✔ Expressar-se cenicamente por meio do corpo, visando criar hábitos sociais, organizar 

ideias e pensamentos; 

✔ Utilizar-se de modalidades teatrais para desenvolver a confiança em si mesmo, criar 

e interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a autocrítica, o senso 

estético e desenvolver a autodisciplina e liberdade de autoexpressão; 

✔ Interpretar narrativas infantis; 

✔ Dramatizar cenas explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano 

até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 4.Metodologia 

 

O projeto se inicia com o planejamento das ações a serem desenvolvidas no ano letivo com a 

participação da direção, coordenação, corpo docente e atuantes da biblioteca escolar. Haverá a 

separação e organização do acervo das caixas de livros das turmas que serão utilizadas pelo professor 

regente durante o ano. O acervo das caixas será trocado semestralmente. 

No início do ano letivo, será realizada a abertura do projeto com a contação de história no pátio 

para tratar da importância da leitura e da conservação dos livros e a criaçao de uma sacola com 

logotipo do projeto para ajudar nessa conservaçao ao levar pra casa. A organização será de 

responsabilidade das professoras e atuantes da biblioteca escolar. 

 

Será feita também a visitação dos alunos à biblioteca para que se familiarizem e conheçam as 

regras para uso desse ambiente, além da conhecerem a dinâmica do projeto. 
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Em princípio, os alunos irão uma vez por semana à biblioteca em horários previamente 

organizados pela direção, de modo que cada turma terá um horário de 50 minutos. Nesse horário, 

haverá contação/leitura de história e depois os alunos poderão escolher livros de sua preferência para 

leitura na biblioteca. Os alunos poderão ler em voz alta ou fazer o reconto oral da história, que pode 

ser contextualizada por meio de música, teatro, fantoches ou outros meios escolhidos pelo aluno. 

 

Paralelamente, cada turma receberá uma caixa contendo livros de literatura infantil, adequados 

à faixa etária e ao processo de alfabetização, previamente selecionados pelos professores do projeto, 

professores regentes e atuantes da biblioteca escolar, que deverá ser utilizada diariamente em sala de 

aula para incentivar o hábito da leitura e desenvolver atividades específicas. Nessas caixas, os 

professores contarão com livros de vários gêneros e que abordam vários temas. Outras práticas de 

linguagem poderão ser desenvolvidas em sala de aula, a partir da leitura de um ou mais livros escolhidos 

da caixa da turma, conforme planejamento e de acordo com cada ano, tais como: fichas literárias, 

biografia do autor, recontos orais e escritos, desenhos, releituras e criações dos alunos. 

De acordo com o planejamento coletivo, as histórias selecionados poderão ser iniciados por 

meio de contação de histórias. 

Além disso, às sextas-feiras, após o recreio no turno matutino, e após o lanche, no vespertino, 

toda a escola fará o momento “Blitz da Leitura”. Nesse momento, todos na escola param por 30 minutos 

suas atividades habituais para ler um livro de seu interesse. Os alunos e professoras regentes pegarão os 

livros selecionados pela professora do projeto que estarão organizados em estantes ou caixas específicas 

no pátio da escola para esse momento. A conferência dos livros no momento da devolução será 

responsabilidade dos professores do projeto com o auxílio das professoras regentes. O acervo da 

biblioteca escolar estará aberto a alunos, professores e demais servidores para que possam ler, e ler 

muito! 

Ainda serão realizadas atividades que favoreçam o trabalho com a fluência leitora, como sarau 

literário, teatro lido ou leitura dramática de textos; clube de leitura para que se façam comentários sobre 

determinados livros, mesa redonda após leitura de um livro, criação de propaganda publicitária sobre 

livros que gostaram; debate, projeções de filmes, palestra sobre temas variados, sempre ligados aos 

livros lidos; concursos: de poesia, de ficção, crônicas, cartazes; produção de textos ou desenhos (a partir 

de outros textos, livros, canções, gravuras); dramatizações e apresentações teatrais e musicais; teatro de 

fantoches; concursos (de livros lidos, obras de arte, literatura, trabalhos manuais, histórias, etc.). As 
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atividades devem estar vinculadas ao planejamento coletivo. 

Haverá ainda uma premiação intitulada “Aluno Leitor” que consiste no reconhecimento para 

aqueles alunos que mais se dedicaram à leitura, com entrega de certificado, faixa e brindes que 

incentivem o aluno a continuar desenvolvendo o gosto pela leitura, como livros, gibis, etc. A atividade 

será realizada no pátio da escola, onde o aluno poderá compartilhar com os colegas informações como: 

quem o motivou a ler, qual/quais obras ele mais gostou de ler, entre outras.  

A cada bimestre, o professor do projeto se reunirá com os professores regentes para selecionar 

os autores que serão trabalhados por ano, e a cada semestre, um desses autores será convidado a estar 

presente na escola para interação com os alunos. Sendo assim, uma vez por semestre, escritores de livros 

visitarão a escola para apresentar seus livros e contar histórias. Essas visitas poderão ser custeadas com 

recursos de verbas públicas ou próprios. 

Além disso, a escola propiciará a participação dos alunos em eventos como feiras de livros e 

jornadas literárias. As obras dos escritores que estarão presentes nesses eventos poderão ser trabalhadas 

concomitantemente com as obras e autores selecionados pela escola e dentro do projeto. O transporte 

poderá ser custeado com recursos de verbas públicas ou próprios. 

A ampliação do acervo da biblioteca será garantida por meio do Programa Nacional Biblioteca 

da Escola (PNBE), programa do governo federal que incentiva o hábito da leitura e a formação de alunos 

e professores leitores, enviando à escola livros de literatura, de pesquisa e de outros materiais relativos 

ao currículo nas áreas de conhecimento da educação básica. Também poderão ser adquiridos livros 

literários a partir de recursos financeiros do PDAF enviados pelo GDF, como é o caso da Feira do Livro 

realizada anualmente. Além disso, poderão ser realizadas campanhas de arrecadação de livros literários. 

A escola se cadastrará em projetos de instituições como o banco Itaú. A análise sobre o desenvolvimento 

da competência leitora dos alunos será feita com base nas avaliações diagnósticas institucionais, de 

modo a verificar o crescimento dos índices de leitura nessas avaliações. 

 

5.Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

 

Não se concebe que a organização e os procedimentos empregados para um trabalho de leitura 

sejam testados a partir de erros cometidos pelos alunos. Não se pode, no entanto, tratar de uma avaliação 

no sentido quantitativo, de acertos e erros, mas sim de uma avaliação que prioriza o comportamento e 

as mudanças pelas quais os alunos vão passando, sua maturidade, a capacidade de vencer desafios, de 

consolidar suas hipóteses e de confrontá-las.  
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Por isso, o acompanhamento e a avaliação desse projeto acontecerão ao longo de sua execução 

e na observação diária da participação dos alunos nas práticas de leitura desenvolvidas na escola, bem 

como na transformação de sua atitude de leitor.  

Ao final do ano, serão realizadas pesquisas entre os alunos para saber se gostaram do projeto 

e com as famílias para saber das impressões e mudanças que perceberam nas crianças em relação aos 

objetivos traçados e do desenvolvimento da competência leitora.  

Ainda será realizada ao final do ano uma avaliação com toda a comunidade escolar sobre a 

efetividade do projeto de modo a elencar os pontos positivos e negativos, as dificuldades e 

potencialidades, o envolvimento dos alunos e da comunidade escolar, para saber se os objetivos e metas 

foram alcançados.  

Os registros das avaliações serão feitos em ata e farão parte da Proposta Pedagógica e deverão 

constar as mudanças observadas em relação aos alunos no contexto escolar, levando em consideração 

os resultados das avaliações diagnósticas e o desenvolvimento da competência leitora dos alunos. 

 

15 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 04 de Sobradinho será avaliado ao longo do 

ano letivo, pincipalmente nos espaços coletivos de discussão.  O fortalecimento das coordenações 

coletivas, Conselhos de Classe, reuniões com a comunidade são momentos ricos para a avaliação 

institucional . Os registros por meio de atas tornam legítimos o encaminhamento e sugestões para 

aprimorar o Projeto da escola. 

 Por ter um caráter processual, novos elementos podem ser acrescidos no presente documento.  
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