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Partimos do pressuposto de que o Projeto Político Pedagógico da escola tem como 

objetivo central, pensar, discutir e organizar coletivamente o trabalho da escola, de forma 

integrada e participativa, com vistas à construção de uma escola autônoma e de qualidade. 

Desse modo, este Projeto foi construído coletivamente com a participação dos 

profissionais da Educação e demais membros da comunidade escolar. Foram utilizados 

questionários para os pais, desenhos dos alunos, fichas avaliativas, dados do PDDE Interativo, 

relatos e sugestões, Censo Escolar, Atas dos Conselhos de Classe e dados das avaliações 

institucionais. Aconteceram reuniões coletivas com todos os funcionários da escola para 

discussões coletivas, devolutivas de questionários, análise de documentos e momentos de 

discussão da proposta com a comunidade escolar. 

Aqui é possível conhecer um pouco da historicidade de nossa escola, o diagnóstico da 

realidade, a função social, os princípios e concepções que orientam a prática pedagógica, os 

objetivos que almejamos alcançar, a organização do trabalho pedagógico, práticas e estratégias 

de avaliação, a organização curricular, o plano de ação e projetos específicos. Nesse sentido, 

a Projeto Político Pedagógico é instrumento e referência essencial na busca de alternativas que 

promovam avanços na qualidade do processo de ensino aprendizagem e na gestão da escola, 

enfatizando a participação de todos os segmentos da comunidade escolar no processo de 

tomada de decisão e na implementação e avaliação das mesmas. 

Considerando que o atual contexto, ainda marcado pela pandemia COVID-19, que 

acometeu a população mundial, acentuou as desigualdades sociais e enfraqueceu as relações entre 

as pessoas, o tema a ser desenvolvido para este ano letivo é “Empate? Não, aqui é empatia!”, cujo objetivo 

é restabelecer a comunicação harmoniosa entre as pessoas, fortalecer os vínculos sociais e afetivos entre 

os sujeitos que formam a sociedade, disseminar valores indispensáveis para promoção de interações 

benéficas aos seres humanos, criar estratégias que minimizem as diferenças entre os indivíduos e 

construir uma sociedade mais harmoniosa, justa e solidária. 

         A partir desse eixo-temático, a unidade escolar visa contribuir para construção de uma 

sociedade mais acolhedora, em que os seres humanos estejam conectados por meio do fio 

condutor denominado “empatia”, entendida aqui como a faculdade de se colocar no lugar do 

outro para compreendê-lo e ajudá-lo a superar os desafios impostos pela vida em sociedade. 

Essa prática corrobora com o modelo de sociedade preconizada no Currículo em Movimento 

do Distrito Federal, que objetiva a construção de uma sociedade mais inclusiva, menos 

competitiva e violenta. 

I. Apresentação 
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A educação não pode ser dissociada da vida, sendo reduzida a uma perspectiva 

conteudista, como se as disciplinas escolares fossem a única parte relevante do processo. Tão 

importante quanto a aquisição de conhecimentos historicamente sistematizados, é função da 

educação a promoção da socialização, da inclusão, da solidariedade, da diversidade e de 

diferentes perspectivas de mundo. A criação de novas perspectivas, novos papéis sociais. 

Esse Projeto Político Pedagógico se fundamenta nos pressupostos da Pedagogia 

Histórico-Crítica, de Demerval Saviani, da Psicologia Histórico-Cultural, de Vygotsky, uma vez 

que toma o indivíduo como sujeito histórico-crítico de direitos, contemplando as diversas 

dimensões de sua existência, e da Pedagogia de Projetos, já que requer trabalho pedagógico 

interdisciplinar e/ou transdisciplinar em sequências didáticas. 

 
 

Identificação da Instituição de Ensino (IE) 
 

 

 

Nome da IE: Escola Classe 07 Código: 020207 CRE: Brazlândia. 

Endereço: Quadra 38, AE 02/Vila São José - Brazlândia – DF 

Localização: A escola localiza-se em área urbana, com vias de fácil acesso, estando às 

margens da BR 080. 

Telefone: (61) 3901-3678 Fax: (61) 3901-3678 

E-mails da IE: ec07braz@edu.se.df.gov.br ou ec07brazlandia@gmail.com 

Ato de autorização: Portaria Nº 03 de 12/01/04 

Segmento: Ensino Fundamental de 9 anos (anos iniciais) 
 
 

Equipe Gestora 
 

Diretora: Marinalva Ubaldino de Abreu Mat.: 38455-0 

Vice-diretora: Meyrilane Monteiro da Silva Mat.: 208357- 4 

Supervisor: Thiago Lopes de Oliveira Mat.: 215308-4 

Secretária: Cleonice Rosa da Silva Santos Mat.: 028023-2 
 

Coordenação Pedagógica 
 

 

• Flávia Ilka Pereira Silva Mat.: 0239253-4 

• Jairlson da Silva Ribeiro Mat.: 0239395-6 

• Morgana Costa Oliveira da Cruz Mat.: 0219352-3 

mailto:ec07braz@edu.se.df.gov.br
mailto:ec07brazlandia@gmail.com
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Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
 

 

• Pedagoga: Adriana de Andrade Melo Mat.: 201394-0 

• Psicóloga: Sem profissional. 
 
 

Serviço de Orientação Educacional 
 

 

• Orientadora: Jane Elenker da Silva Mat.: 02431742 
 
 

Sala de Recursos 
 

 

• Sem profissional 
 
 

Auxiliares 
 

• Conservação e limpeza: 06 profissionais terceirizados; 

• Vigilância: 06 profissionais da carreira Assistência; 

• Cantina: 05 profissionais terceirizados. 
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A Escola Classe 07 de Brazlândia, inaugurada em 11/09/1990, foi construída 

provisoriamente para atender a clientela do assentamento, denominado Setor Veredas. Devido 

ao grande aumento da população com a criação de um novo assentamento algumas escolas 

na cidade atendiam em turno intermediário. A alternativa do governo foi a construção provisória 

da Escola Classe 07, a fim de atender às turmas de Educação Infantil e as 3ª e 4ª séries do 

Ensino Fundamental. 

Em 1997, a escola deixou de oferecer a 4ª Série do Ensino Fundamental devido à 

implantação da 1ª fase da Escola Candanga. 

Ao longo desses anos de funcionamento o prédio, então provisório, começou a 

apresentar sérios problemas de estrutura, o que determinou sua interdição em 22/12/1998. No 

ano seguinte, a escola foi transferida para as dependências do Centro de Ensino no 01 de 

Brazlândia, funcionando ali até o término da construção do prédio definitivo. 

Em 23/08/2001 inaugurou-se então o prédio definitivo da Escola Classe 07, situado na 

Quadra 38 Área Especial 02/Vila São José em Brazlândia – DF. 

No ano de 2017 houve a reforma da quadra esportiva (cobertura da quadra, cuja 

estrutura visa também, a captação e armazenamento de águas pluviais/reuso em áreas 

externas e horta) e construção de mais uma sala de aula para o atendimento junto aos alunos 

da Educação Integral. Deste modo, além das 10 salas de aula, temos mais 02 salas destinadas 

ao atendimento aos alunos que integram o projeto “Educação em Tempo Integral”. 

Atualmente, a escola conta com aproximadamente 60 funcionários, entre direção, 

pedagoga, orientadora educacional, professores e auxiliares em educação. 

Atende 478 alunos distribuídos em 21 turmas, sendo 10 no turno matutino e 11 no turno 

vespertino: 

 

 

 

II. Histórico da Unidade Escolar 

1º 
ano 

4 turmas 

4º 
ano 

4 turmas 

2º 
ano 

4 turmas 

5º 
ano 

5 turmas 

3º 
ano 

4 turmas 
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A Escola Classe 07 é inclusiva, atendendo os seguintes alunos com necessidades 

educacionais especiais: 

 

 

Estrutura Física 
 

 

A escola possui 10 salas de aula, além de outros espaços, destinados a outros fins: 

 

 
Nestas salas alguns recursos são utilizados na execução de atividades pedagógicas e 

administrativas. Entre eles estão: 

 
• Duplicador; 

• Televisores; 

• DVD’s; 

• Aparelhos de som; 

Deficiência Intelectual 
 

• 1 aluno 

 
TGD/Autismo 

 

• 3 alunos 

 
TGD/SOE 

 

• 1 aluno 

 
Deficiência Múltipla 

 

• 1 aluno 

Deficiência Física 
 

• 3 alunos 

 
Deficiência Auditiva 

 

• 1 aluno 

 
TDAH 

 

• 4 alunos 

Direção 

Secretaria 

Mecanografia 

Sala dos professores 
 

Sala de múltiplas 
funções/ Biblioteca 

Sala de Coordenação 
Pedagógica 

Depósito de material 
de limpeza 

Depósito de materiais 
pedagógicos 

 
Depósito de alimentos 

Cozinha 

Sala dos servidores 

 
Laboratório de 

informática 

 
Banheiros para 

professores 

Banheiros para alunos 

Banheiro para 
deficientes 

Quadra de esportes 
coberta 

 

Sala para Educação 
Integral 

 
Sala do SOE e EEAA 



8  

• Computadores; 

• Impressoras; 

• Projetor de Multimídia; 

• Ventiladores. 

 

Além dos materiais citados acima, a escola dispõe de papéis (A4, cartolina, cartão, seda, 

presente, pardo, laminado, etc), E.V.A.’s, TNT’s, tintas guache, fitas, pincéis atômicos e de 

quadro branco, assim como suas respetivas tintas reabastecedoras, utilizados pelos professores 

no desenvolvimento das atividades. 

Alguns recursos materiais citados como, som, computador, máquina de xerox (impressoras 

e duplicador) necessitam de reparos técnicos para um bom funcionamento. 

 
 

 
Observa-se que a condição financeira das famílias tem melhorado gradativamente nos 

últimos anos, embora ainda tenha uma parcela que é beneficiada por programas do governo. 

Parte da comunidade atendida pela escola reside no entorno ou em áreas rurais. 

A participação da família na escola é relativamente positiva. Estão presentes nos 

principais eventos previstos nos projetos e nas reuniões. Apesar disso, ainda há dificuldade em 

atingir algumas famílias, em especial aquelas cujos alunos apresentam problemas 

comportamentais. 

É importante observar que muitos pais ou responsáveis necessitam deixar seus filhos 

para trabalharem, atribuindo à escola a função da família. Atualmente, a escola busca a 

integração com a família através da intensa relação com o Conselho Escolar, Ministério Público 

e Batalhão Escolar. 

Sabemos que, para que o nosso trabalho seja de excelência é de extrema necessidade 

o elo entre família/escola, comunidade/escola e escola/escola. Percebe- se que quando há falhas 

nessas relações há reflexos no processo de ensino aprendizagem. Vale ressaltar aqui, que a 

família é a base, o Estado o alicerce e a escola, as paredes. Se tudo for construído em consonância 

e harmonia o sucesso é garantido. 

Iniciamos o ano letivo de 2022 com o quadro de coordenadores completo e contando com 

a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem incompleta, pois falta-nos, o psicólogo. 

Dispomos também, de um profissional que no Serviço de Orientação Educacional. 

Retornando de um contexto de ensino remoto ou híbrido, nos deparamos com o impacto 

que a pandemia covid-19 deixou em todas as áreas da sociedade, sendo a educação a mais 

afetada, não apenas na aprendizagem, mas no desenvolvimento socio emocional causado pelo 

III. Diagnóstico da realidade da Unidade Escolar 
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isolamento social e distanciamento escolar. 

Com um cenário mais favorável, o retorno presencial total, 2022 pode será um ano para 

recuperação da aprendizagem e que trará novos desafios, pois as mudanças de rotina que 

ocorreram, em suas vidas e na vida dos pais, irão novamente se transformar. Se foi difícil de 

repente estarem todos em casa, mudar a rotina novamente, e se ausentar da segurança que o 

lar representa, pode também gerar alguns impactos. Principalmente aos menores, todo um 

período de readaptação à escola e de afastamento dos pais terá que ser feito novamente. 

A pandemia acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldades de 

aprender; exigiu uma nova escola, que precisou se reinventar, teve que se adaptar à novas 

tecnologias, novas metodologias, transformando-se. Agora é preciso estabelecer metas de 

aprendizagem diferentes para crianças com níveis de aprendizado diferentes. 

Por isso é importante desenvolver a empatia dos alunos, ser tolerante em relação aos 

conteúdos a serem cumpridos, rever as expectativas e objetivos para o ano letivo. Avaliar o aluno, 

observar os que necessitam de maior apoio pedagógico, verificar conteúdos e disciplinas a serem 

priorizados, pensar atividades e estratégias para repor aquilo que não foi alcançado. 

Ao final do ano letivo de 2021 a escola participou do SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica), avaliação que somada a outros indicadores, determina o desempenho da 

Unidade Escolar no IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, porém os resultados 

ainda não foram divulgados. 

Em 2019 conseguimos ultrapassar a meta, que era de 6,4, alcançando o índice de 6,6 

pontos. Para 2021 a meta estabelecida foi de 6,7, um desafio diante do cenário de ensino remoto 

que vivenciamos. Por isso buscamos adequar o aprendizado, mantendo o foco no mais 

importante, desenvolvendo as habilidades socio emocionais previstas na BNCC, reorganizando 

conteúdos de acordo com a nova realidade educacional, revendo e adaptando objetivos. Pois, 

além do alcance da meta estabelecida, o nosso objetivo é reduzir os impactos pedagógicos e 

emocionais que o isolamento social trouxe para os nossos alunos. 

2021 2019 2017 2015 2013 

5,7 

6,2 

6 6 

5,8 

6,6 

6,4 

6,7 

Desempenho da EC 07 no IDEB 

META NOTA 



10  

 
 

A comunidade escolar compreende ser função social da escola garantir ao educando uma 

educação de qualidade que valorize o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, 

respeitando todas as dimensões humanas, buscando assim o equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais, sempre permeada pelos eixos transversais do 

Currículo em Movimento da Educação Básica do DF (2ª edição): Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, que 

o ajude a enfrentar o mundo atual de forma participativa e reflexiva. 

Para tal, a escola tem o compromisso de promover a inclusão e uma formação voltada 

para as exigências do mundo moderno, garantindo um conjunto de práticas planejadas com o 

propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos conhecimentos de maneira crítica e 

construtiva para o exercício pleno da cidadania, possibilitando um saber sistemático, 

extrapolando os espaços escolares, oferecendo oportunidades educativas, propiciando às 

crianças conhecer o mundo em que vivem, possibilitando-lhes sua apropriação e transformação. 

A escola deve estabelecer relação entre teoria e prática, entre o conhecimento e o dia a 

dia dos alunos, desenvolvendo competências para a vida e transmitindo os conhecimentos 

necessários para formar cidadãos críticos e conscientes de seu papel transformador na 

sociedade. Deve ainda garantir a aprendizagem de todos, oferecendo formação integral para o 

sujeito, capacitando-o para os desafios da convivência em sociedade. 

Observa-se que a escola, ao longo da sua história, tem assumido funções que não são 

suas e que isso reflete negativamente nos objetivos da instituição, mas não podemos esquecer 

os motivos pelos quais tal instituição deve ser cobrada e quais são suas obrigações essenciais 

para com a sociedade. 

 

 

 

Promover uma educação de qualidade para todos os alunos, com inovação e acolhimento, 

levando-os a construir sua história com responsabilidade, dignidade e autonomia, contribuindo 

para uma sociedade mais justa e feliz. 

IV. Função social 

V. Missão da Unidade Escolar 
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A Política Educacional desta Unidade de Ensino tem como centro de interesse o aluno, 

considerando as suas diversas experiências sociais, culturais e intelectuais, respeitando sua 

história de vida, linguagem, costumes e condições sociais, conforme preconiza a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. 

Este Projeto Político Pedagógico objetiva a melhoria na qualidade da educação ofertada 

aos alunos, a otimização do espaço de trabalho pautado na ética, respeito e valorização dos 

professores e servidores da carreira assistência e a efetiva participação da família e de toda a 

comunidade escolar, garantindo um conjunto de práticas planejadas como propósito de contribuir 

para que os alunos se apropriem do conhecimento de maneira crítica e construtiva para o 

exercício pleno da cidadania. 

Tendo em vista o Currículo em Movimento, reconhecendo “a unicidade indissociável entre 

teoria e a prática” (Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, p. 66) considera-se 

também, a relação de interdependência entre uma e outra. O estudante aprende quando vivencia 

aquilo que está sendo estudado. Muitas são as pesquisas e seria até impossível discordar que a 

prática e a ludicidade levam à aprendizagem efetiva. 

Os anos iniciais é o ambiente propício e mais favorável para a interdisciplinaridade. Na 

elaboração dos planejamentos, os professores já permeiam os conteúdos significativos com 

atividades de outras áreas de conhecimento. Além dos trabalhos acadêmicos indicarem a 

possibilidade da interdisciplinaridade, os professores são categóricos em afirmar a riqueza do 

trabalho elaborado desta forma. Em face de tamanha experiência que os alunos trazem para a 

escola, torna-se impossível que o Currículo seja tratado de forma estanque. É necessário haver 

flexibilização para que os conteúdos sejam tratados no melhor momento possível e que sejam 

enriquecidos com outros assuntos, que inclusive, não venham a ser previstos na organização 

curricular. 

Os alunos trazem na sua história de vida e nas suas mais diversas relações externas à 

escola, muita experiência, que precisa ser valorizada e aproveitada para que o Currículo faça 

sentido. Diante disso, os profissionais de educação têm a oportunidade de adequar sua prática 

para o momento ideal de abordar determinados assuntos e conteúdos. Isso possibilita que o 

estudante seja contemplado em suas especificidades e que a prática em conjunto com outros 

educandos seja enriquecida. 

VI. Princípios 
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Objetivo Geral: 
 

Promover uma formação consistente com entendimento pleno das realidades do mundo 

atual, que demandam visão do futuro e habilidade com as novas tecnologias, desenvolvimento 

do raciocínio lógico e matemático, consciência do meio ambiente, entendimento histórico, 

experiência cultural e artística, bem como formação humana e ética que consolide a construção 

da cidadania, para que nossos alunos estejam aptos para serem protagonistas de suas histórias. 

 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Dar continuidade ao resgate da função social da escola através do tratamento 

igualitário a todos, primados na ética e no diálogo, alicerçados nos direitos e deveres 

em prol da busca de um mundo de paz e promoção da cidadania; 

• Garantir o respeito à pluralidade e à diversidade cultural e aos direitos humanos; 

 

• Proporcionar a construção ou revisão e atualização do Projeto Político Pedagógico da 

Unidade Escolar, coletivamente, com vistas ao contexto socioeconômico e cultural no 

qual a escola está inserida; 

• Garantir a autonomia pedagógica e administrativa da Unidade Escolar nos limites 

permitidos pela legislação escolar vigente aplicável e a ser exercida por meio do 

Conselho Escolar, que terá caráter deliberativo; 

• Debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor 

estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos; 

• Viabilizar condições para garantir o desenvolvimento, aplicação e avaliação do Projeto 

Político Pedagógico da Educação Básica do Distrito Federal; 

• Buscar junto aos órgãos competentes, recursos humanos e materiais que garantam o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas da IE. 

• Buscar estratégias para uma maior participação da comunidade no cotidiano da 

escola, no acompanhamento e na avaliação das ações pedagógicas; 

VII. Objetivos da Educação, do Ensino e das 

Aprendizagens 
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• Adotar ações que visem o fortalecimento da atuação do Conselho Escolar; 

 

• Desenvolver ações tais como: palestras, parcerias, atividades socioculturais, 

campanhas, encontros, jogos, etc., que incentivem e aproximem a comunidade 

escolar da escola, criando assim, o vínculo de pertencimento; 

• Buscar parcerias com outros órgãos de apoio à família e a escola como: CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, Batalhão Escolar, Promotoria Pública e outros, como meio 

para fortalecer e intensificar as ações educativas; 

• Desenvolver ações que visem e garantam a plena inclusão, igualdade e 

desenvolvimento dos alunos ANEE’S; 

• Desenvolver ações que garantam na prática cotidiana o trabalho da temática da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme preconiza o artigo 26-A da LDB; 

• Viabilizar para que o trabalho do SEAA e do SOE aconteçam efetivamente de forma 

a fortalecer a prática pedagógica, visando sempre à aprendizagem dos alunos; 

• Buscar meios que viabilizem e assegurem o funcionamento da biblioteca e do 

laboratório de informática; 

• Assegurar os direitos das crianças com necessidades educativas especiais, bem 

como seu atendimento em sala de recursos; 

• Tornar o espaço escolar atrativo para os alunos, professores, servidores e 

comunidade; 

• Proporcionar ao aluno a participação no laboratório de informática bem como o contato 

com outros recursos tecnológicos para que adquiram, ampliem e construam 

conhecimentos; 

• Garantir através da utilização da biblioteca o acesso a diversos tipos de leitura como 

forma de diversão e ampliação do seu vocabulário e cultura; 

• Aquisição e manutenção dos recursos materiais pedagógicos/administrativos que 

auxiliam na prática pedagógica, visando à melhoria na aprendizagem dos alunos; 

• Assegurar que os docentes participem ativamente das formações em serviço 

conforme prevê a legislação vigente; 

• Oportunizar, através das coordenações coletivas, a troca de conhecimentos, ora 

adquiridos nas formações em serviço, ora de experiências cotidianas para que se 

traduzam efetivamente em contribuição para a prática pedagógica em sala de aula e 
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a melhoria da aprendizagem com ênfase no sucesso do aluno; 

 

• Aplicar de maneira eficiente e eficaz os recursos financeiros destinados a IE, 

garantindo o bom funcionamento de suas atividades; 

• Criar condições para o desenvolvimento global do educando, promovendo atividades 

que visam melhorar o rendimento cognitivo do aluno; 

• Avaliar o aluno como um todo, respeitando a diversidade na aprendizagem; 

 

• Promover a integração Escola/Comunidade através da participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar, visando a formação integral do indivíduo; 

• Garantir a estrutura física adequada para o bom funcionamento da escola; 

 

• Participação efetiva do Conselho Escolar; 

 

• Desenvolver, diariamente, no grupo, o espírito de cooperação, de solidariedade, de 

respeito ao outro, exigindo para si o mesmo respeito; 

• Promover o bom relacionamento interpessoal entre os funcionários; 

 

• Promover ações que permitam maior interação entre todos os segmentos da escola; 

 

• Viabilizar o cumprimento das normas disciplinares da escola; 

 

• Valorização do profissional da educação; 

 

• Investir no trabalho coletivo e no tratamento igualitário a todos; 

 

• Elaborar um instrumento de conduta (direitos e deveres) de acordo com as 

especificidades da Instituição, embasado no Regimento Escolar e Estatuto da Criança 

e Adolescente e elaborar um instrumento que identifique os direitos e os deveres dos 

alunos e de toda a comunidade escolar, assegurando o seu fiel cumprimento. 

 

 

 

Não há como se processar uma ação pedagógica sem uma correspondente filosofia. A 

filosofia sobre a educação é que dá o tom à pedagogia, garantindo-lhe a compreensão dos 

valores que, hoje, direcionam a prática educacional e dos valores que deverão orientá-la para o 

futuro. 

Assim, a escola assume a formação humana, inserida nos pressupostos da Pedagogia 

Histórico-Crítica como preconiza os documentos que norteiam a prática pedagógica da 

VIII. Fundamentos Teóricos-metodológicos 
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Secretaria de Educação do DF e o ponto de partida é a realidade mais ampla, onde “a leitura 

crítica dessa realidade torna possível apontar novo pensar e agir pedagógicos” (GASPARIN, 

2007, p.3). Esta teoria do conhecimento na educação escolar pressupõe trabalhar um 

conhecimento científico e político comprometido com a formação do aluno, onde não basta 

somente a transmissão pura e simples do conhecimento, mas, também a assimilação ativa por 

parte dele. 

Se a prática educativa é condicionada pela situação histórica que caracteriza a sociedade, 

num espaço e tempos determinados, ela pressupõe uma proposta que visa a manutenção ou a 

transformação dessa mesma sociedade. Nesta perspectiva, cabe a escola situar uma 

metodologia que servirá para concretizar uma proposta de transformação. Portanto, a ação 

educativa consiste em refazer-se a cada instante, o conhecimento, numa busca contínua de 

respostas para os problemas que a prática social e os conteúdos nos apresentam. 

Temos clara a teoria que sustenta nossa ação e a torna fortalecida, pois assim temos 

claros os nossos objetivos e a metodologia a ser utilizada para alcançá-los. Toda ação educativa 

está atrelada a uma concepção teórica. Nesse sentido, a Escola Classe 07fundamenta sua prática 

nas orientações pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do DF. 

O educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua prática, pode suscitar 

transformações, pode direcionar sua prática para o alcance dos objetivos da aprendizagem, 

tornando o processo ensino-aprendizagem algo realmente significativo em prol de uma educação 

transformadora, que supere os déficits educacionais e sociais atuais. Nas duas últimas décadas, 

a Pedagogia Histórico-Crítica tem sido citada como uma perspectiva educacional que visa 

resgatar a importância da escola e a reorganização do processo educativo. Porém, percebemos 

que os conhecimentos que a maioria dos educadores possuem sobre esta é superficial, 

dificultando assim a sua implementação como metodologia de ensino. No entanto, a utilização 

do espaço da coordenação coletiva para formação continuada proporciona ao grupo a aquisição 

de conhecimentos, bem como o entendimento dos documentos que direcionam a prática no 

âmbito da Secretaria de Estado de Educação. 

 

 

 

Este Projeto Político Pedagógico visa atender às matrizes curriculares – Português, 

Matemática, Ciências, História, Artes, Educação Física, Ensino Religioso e Geografia à luz do 

Currículo em Movimento para a Educação Básica da SEEDF. Sendo assim, a escola preocupa-se 

em superar a transmissão de conteúdos que não possuam significado para os alunos e busca 

sempre trazer para a sala de aula temas relacionados aos eixos constantes do currículo, por meio 

IX. Organização curricular da unidade escolar 
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de projetos que são desenvolvidos contemplando todas as áreas. Estes procuram intervir nas 

dificuldades encontradas em nossa clientela, abrangendo toda à comunidade escolar. 

A Gestão Pedagógica compreende a criação de formas de realização da ação educativa 

pela qual, professores, alunos, funcionários e pais, no sentido de serem transformadas as práticas 

de trabalho pedagógico em todos os espaços educacionais (salas de aula, escola, família, rua...): 

 

a. A ação educativa inclui as práticas de ensino, pesquisa e extensão que deverão ser 

articuladas com o conteúdo das disciplinas, das atividades curriculares e 

extracurriculares; 

b. A aprendizagem significativa é concebida como resultado da ação educativa que modifica 

a conduta de educandos e produz mudanças na escola e na cidade; 

c. O processo de amadurecimento dos educandos e dos educadores ocorre em diferentes 

níveis e mediante práticas diversificadas que possam induzir a revisão de concepções de 

conceitos, condutas e prioridades. 

Todo o trabalho é realizado dentro da legalidade usando a democracia e o respeito na 

definição das estratégias pedagógicas. Para tanto, realiza-se durante a coordenação coletiva 

estudos de leis, portarias e currículos – ligados diretamente ao processo pedagógico. 

São realizadas reuniões periódicas entre UNIEB/CRE e Coordenação da I.E. e os pontos 

relevantes são repassados ao professor durante a coordenação coletiva. 

A I.E. considera a gestão pedagógica como elo de diálogo entre o professor e direção, 

uma vez que acredita na necessidade do comprometimento do professor na garantia da eficiência 

e do sucesso que se pretende, além de buscar a formação integral do aluno. 

 

 

Educação em Tempo Integral 
 

Falar de educação integral nos remete à epígrafe de Paulo Freire: “a escola é feita de gente, 

de eu e de nós, não se trata apenas de espaço físico, de salas de aula, de quadros, refeitório ou 

se sequer de seu conteúdo. A escola é um lugar de instrução e socialização de expetativas e 

contradições de chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde 

diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas”. 

Na verdade, o aluno é considerado em sua condição multidimensional, não apenas na sua 

dimensão cognitiva, como também na compreensão de um sujeito corpóreo, com afetos e inserido 

num contexto de relações. É preciso haver integralidade e atenção para todas as dimensões 

humanas, equilibrando aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

Neste sentido, a aprendizagem acontece ao longo de toda a vida e a escola precisa 
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considerar que os alunos são sujeitos inteiros, com todas as suas vivências e aprendizagens. Isso 

significa aprender o que é proposto no currículo, porém, com diálogo a partir de interesses comuns. 

Com o retorno 100% presencial retomaremos o atendimento à Educação Integral, que 

desde o ano de 2017, tem acolhido os alunos dos 3º anos nos dois turnos e estendeu-se às turmas 

de 4º e 5º anos, conforme disponibilidade. 

As atividades sempre tiveram cunho pedagógico, com o objetivo de sanar as dificuldades 

apresentadas ao longo do processo de alfabetização, evitando assim, o grande número de 

retenções comum ao final do primeiro e segundo Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). Estas 

mesmas considerações, objetivos e metas, continuam sendo vislumbradas por esta I.E., de modo 

que esta proposta, de oferecimento da Educação Integral, sob estes moldes descritos 

anteriormente, será mantida em 2022. 

Vale ressaltar que a escola conta com 02 (duas) salas de aula para o atendimento aos 

alunos acolhidos no projeto “Educação em Tempo Integral”. Contudo, ainda não temos refeitório e 

nem espaço para descanso dos alunos. Nesse ano fomos atendidos em uma antiga solicitação e 

rebemos 4 professores com carga horária de 20 horas para fazer o trabalho pedagógico com os 

alunos no turno contrário, que ocorrerá três vezes por semana, conforme cronograma abaixo. 

 

 

Eixos integradores do Currículo em Movimento 
 

 

Alfabetização 

A alfabetização é o processo onde a criança aprende a decodificar os elementos que 

compõem a escrita. Ou seja, o desenvolvimento de competências quanto à memorização do 

alfabeto, reconhecimento de letras, ligação entre sílabas e formação de palavras na leitura e 

escrita. O Currículo em Movimento da Educação Básica (SEE-DF 2014), refere-se a um processo 

que se inicia no primeiro ano do Ensino Fundamental, onde o estudante seja capaz de ler, 

compreender e produzir textos orais e escritos com coerência, sem exigências ortográficas, mas 

que seja compreensível a outra pessoa. Ao final do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), deverá 

este produzi-lo de forma proficiente na perspectiva do letramento e da ludicidade, pra que ao 

QUARTA 

FEIRA 

 

Matemática 

Intervenções 
Pedagógicas 

- QUINTA- 

FEIRA 

 
Escola Parque 
da Natureza 

Atividades 
culturais e 
recreativas 

SEXTA- 

FEIRA 

Intervenções 
Pedagógicas 

Língua 
Portuguesa 



18  

chegar no 4º e 5º ano, sua competência comunicativa esteja pronta para utilização em práticas 

sociais. 

 

 
Letramento 

 
Letramento designa a capacidade e competência que o sujeito adquire a partir de uma 

função social da leitura e da escrita, sendo um conceito mais amplo da aprendizagem das letras e 

símbolos escritos, referindo-se à compreensão, interpretação e uso da língua nas práticas sociais. 

Faz-se necessário trazer para a escola os diferentes contextos e culturas direcionando o trabalho 

didático-pedagógico numa perspectiva de formação de estudantes atuantes e críticos. 

 

 
Ludicidade 

 

A ludicidade na educação compreende a interação entre professores e alunos, a 

cooperação entre os educandos e o estímulo à criatividade das crianças. Mais do que transmitir 

conteúdos, uma educação baseada na ludicidade permite que o aluno desenvolva sua 

capacidade cognitiva e seu senso crítico. 

As atividades lúdicas devem ser pensadas para desenvolver indivíduos enquanto seres 

sociais. Está presente nos jogos e brincadeiras, atividades musicais, artísticas, entre outras. 

Contemplá-las no planejamento diário é um rico instrumento de dinamismo que contribui para 

estimular o completo potencial do estudante enquanto ser humano. 

 
 

Eixos Transversais do Currículo em Movimento do Distrito Federal 
 

 

Educação para a diversidade 

A inclusão dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, não 

consiste somente na permanência física desses alunos na escola; mas no propósito de rever 

concepções e paradigmas, respeitando e valorizando a diversidade desses alunos, exigindo 

assim, que a escola crie espaços inclusivos. Dessa forma, a inclusão significa que não é o aluno 

que se molda ou se adapta à escola, mas a escola consciente de sua função que se coloca à 

disposição do aluno. 

A diversidade envolve também a variedade cultural, manifestada através da linguagem, 

do comportamento, do vestuário, das crenças, dos valores, dos posicionamentos políticos, da 

orientação sexual, das tradições, das artes e de toda forma de expressão. 

Deste modo, como escola inclusiva, queremos acomodar todos os alunos 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas. 
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O nosso objetivo é desenvolver uma pedagogia centrada no aluno, e que seja capaz de educar e 

incluir além dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, aqueles que de 

alguma forma possam se sentir excluídos pelas normas e padrões da sociedade. Para isso 

investiremos na promoção do respeito à diversidade, pois a melhor forma de construir uma 

sociedade que respeite as diferenças é incluí-la na escola, para que os cidadãos aprendam cedo 

a considerar todas as formas de ser no mundo. 

 
Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos 

 
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em vigor há 66 anos, desde 10 de 

dezembro de 1948, a educação aparece não apenas como um direito mas também como um 

meio para que se alcance os objetivos propostos no documento, ou seja, o respeito a todos os 

direitos ali declarados, será promovido principalmente pela escola. 

A escola, como instituição de referência na educação e central na formação dos 

indivíduos, não pode abrir mão do debate, prática, promoção dos direitos humanos. 

Oferecer uma formação pautada nos direitos humanos, em competências socio 

emocionais e na empatia, pois o nosso papel é mediar, incentivar a criatividade, acolher e tratar 

diferenças, oferecendo um ambiente propício para debater as questões relacionadas aos direitos 

humanos, formando assim cidadãos conscientes, completos e autônomos. 

Queremos também ser exemplo de cidadania e tolerância, fugindo da simples transmissão 

oral. Em nossas práticas diárias estão intrínsecos o acolhimento e na escuta afetiva com nossos 

profissionais e membros da comunidade, para que seus direitos sejam rigorosamente cumpridos. 

 
Educação para a sustentabilidade 

 
A educação para a sustentabilidade, bem como o seu impacto no desenvolvimento, tem 

sido um tema muito debatido no mundo atual. Ainda não foi encontrado um equilíbrio entre o 

progresso econômico e a preservação do meio ambiente. Afinal, consumimos mais e também 

geramos maior desequilíbrio na natureza, devido ao excesso de lixo e de poluição e ao uso 

indiscriminado dos recursos naturais disponíveis. Por isso a educação sustentável se faz tão 

necessária para que possa se reestabelecer um equilíbrio. 

Assim, o nosso foco será trabalhar questões-chave sobre o desenvolvimento sustentável 

no aprendizado. A ideia é incentivar as mudanças comportamentais e ajudar os alunos a 

compreenderem melhor o mundo em que vivem, tratando de assuntos complexos ligados à 

sustentabilidade, tais como consumo predatório, degradação ambiental, conflitos, violação de 

direitos humanos, práticas de reciclagem, reflorestamento, utilização de energias renováveis, 

reutilização de água entre outros. 

Buscaremos transformar os estudantes em agentes de uma sociedade melhor, justamente 

http://www.dudh.org.br/
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por mostrar a correlação entre os homens e a natureza. Ou seja, ensiná-los a aplicar o que é 

aprendido dentro do ambiente escolar no dia a dia em sociedade. 

 
 

 

A escola aderiu à proposta da Secretaria de Educação que organiza o trabalho 

pedagógico em ciclos com vistas a garantir a todos o direito de aprender. Não basta só garantir 

o acesso, mas, sobretudo a aprendizagem dos alunos indistintamente. Tal forma de organização 

ainda apresenta muitas dificuldades e necessidade de ajustes, mas apresenta-se como 

alternativa para um sistema escolar que já estava esgotado em não cumprir com o seu objetivo. 

A organização em ciclos parte da proposta de Educação Integral que implica uma nova 

compreensão dos sujeitos em formação e requer dos profissionais de educação uma mudança de 

postura frente aos desafios da educação. 

Quando o trabalho pedagógico é organizado em ciclos, significa que todos os envolvidos 

no processo educativo atuam em prol das aprendizagens e que a escola deve estar preparada 

para oferecer um ensino de mais qualidade. Infelizmente, a escola que temos hoje, ainda não 

consegue oferecer a qualidade necessária para o pleno desenvolvimento do trabalho. 

Esperamos sempre que o aluno seja capaz de ler e interpretar o mundo da escrita de forma 

autônoma, extrapolando o âmbito escolar até sua vida diária, lidando com situações problemas, 

levantando hipóteses e estratégias para solucioná-las. 

 
 

Organização do tempo e espaços 
 

 

Esta Unidade de Ensino funciona no turno diurno – matutino e vespertino – de segunda- 

feira a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 e das 13h às 18h, e, excecionalmente, aos sábados 

quando houver previsão de sábados letivos, de acordo com o Calendário Escolar Anual e 

conforme projeção de dias móveis, elaborados na semana pedagógica. Casos excepcionais não 

previstos nesta PPP podem transformar alguns sábados em dias letivos, decorrentes de 

paralisação dos professores e ou servidores, ou em circunstâncias em que haja prejuízos de dias 

letivos. 

Os espaços nesta UE são adequados, arejados e propícios ao desenvolvimento de 

aprendizagens em variados aspectos: psicomotores, cognitivos, socio afetivos... ao dispor de 

sala de aula ampla, quadra de esporte coberta, parque, pátio, sala de leitura, laboratório de 

informática... é possível além de conhecimento, promover interação entre os sujeitos. 

X. Organização do Trabalho Pedagógico da unidade escolar 
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Relação escola - comunidade 
 

 

A parceria família escola sempre é enfatizada e os responsáveis, em sua maioria são 

participativos e parceiros. No início do ano letivo é feita uma reunião de planejamento com toda 

a comunidade escolar, em que é distribuído e amplamente discutido o “Manual do aluno”. As 

reuniões de pais, em grupos, por salas, acontecem bimestralmente. A escola promove eventos 

abertos à comunidade, por meio das quais a relação família-escola tem a oportunidade de se 

estreitar. Também são promovidas palestras e oficinas na Semana de Educação para a Vida, no 

Dia Nacional de Luta da Pessoa com deficiência, na Semana Maria da Penha e no Dia Nacional 

da Consciência Negra. 

 
 

Metodologias de Ensino adotadas 
 

É sabido que a maneira como o professor apresenta o conteúdo é de suma importância 

para o processo ensino-aprendizagem. O procedimento de ensino deverá responder às 

perguntas: O que eu quero ensinar? Este é o melhor caminho para trabalhar este conteúdo com 

esses alunos? 

Com o uso da tecnologia, temos a possibilidade de captar a atenção e engajar os alunos 

nas práticas pedagógicas. Assim, a utilização de vídeos, jogos e outras atividades interativas tem 

tornado nossas aulas menos estáticas, resgatando o interesse e a motivação das crianças pelos 

temas trabalhados. A situação de ensino a distância que vivenciamos nos aproximou dessas 

tecnologias e nos mostrou novas alternativas, que agora continuarão sendo utilizadas com 

adaptações para enriquecer as aulas presenciais. 

Estimula-se também, iniciar as aulas com indagações, curiosidades, utilização de slides, 

jogos educativos, imagens e demais recursos para fazer da “sala de aula” um espaço de 

possibilidade para aquisição de conhecimento. 

Outra prática adotada que caracteriza a metodologia utilizada por esta IE é a valorização 

de conhecimentos já socialmente adquiridos pelos estudantes, o que enriquece as discussões. 

Utiliza-se com frequência, as sequências didáticas que se bem planejadas impulsionam o 

trabalho de forma interdisciplinar de forma sistematizada e contextualizada. 

 
 

Atuação das equipes de apoio 
 

A realização de um trabalho coletivo não supõe apenas a existência de profissionais que 

atuem lado a lado numa mesma escola, mas exige educadores que tenham pontos de partida 

(princípios) e pontos de chegada (objetivos) comuns. 
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Nesse sentido, trabalhar em grupo exige, entre outros fatores, compartilhar ideias (que 

enriquecem muito mais se forem conflitantes, divergentes) informações, reflexões e ações; 

respeitar e preservar a individualidade e as produções do outro, percebendo-o como ser 

pensante, como um sujeito único e importante para o grupo; acolher o outro para que o mesmo 

perceba-se, sinta-se fazendo parte deste grupo; autonomia e iniciativa para emitir opiniões e 

críticas, desde que sejam construtivas; comprometimento com os objetivos do coletivo; avaliar 

ações e atitudes de forma dialogada, com ética e respeito. 

Fusari (1993) afirma que “o trabalho coletivo na escola deve estar voltado para a 

construção de um perfil de cidadão”, que obviamente não é neutro, mas vinculado a concepções 

de Educação e de Sociedade. Para tanto, é fundamental (e um grande desafio!) que nós 

profissionais da educação nos percebamos, além dos muros da escola, como seres individuais, 

sim, mas integrados a uma coletividade com características sociais, políticas, econômicas e 

históricas comuns, capazes de enxergar a realidade, discutir, produzir, exigir e propor soluções 

para problemas reais da coletividade que compõem a escola e consequentemente, atender a 

individualidade. 

A seguir, um resumo com os principais objetivos e ações dos serviços que compõem a 

escola ou que mesmo não havendo o profissional, seguem descritos naquilo que lhe compete e 

que se encontra no PPP desta escola: 

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA 

Constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, 

composto por profissionais com formação em Psicologia (não há tal profissional) e em 

Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho 

de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

As três dimensões do Trabalho da SEAA são: 
 

• Mapeamento institucional; 

• Assessoria ao trabalho coletivo; 
 

• Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. 

 
 

Serviço de Orientação Educacional – SOE 

O SOE integra-se ao trabalho das unidades escolares e comunidade escolar, colaborando 

na identificação, na prevenção e na transformação dos conflitos, acompanhando o processo de 

aprendizagem com vistas ao desenvolvimento integral do aluno. Tem como pressupostos, o 
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respeito a pluralidade, a liberdade de expressão, a orientação, a opinião, a democracia da 

participação e a valorização do aluno como ser integral. Atende a todas as etapas e modalidades 

de ensino. 

A concretização de seu trabalho se dá por meio de atendimentos individuais e/ou grupais 

com os diversos segmentos da escola, desenvolvimento de projetos voltados para a necessidade 

da clientela, encaminhamentos a outros profissionais ou a instituições/órgãos que trabalham em 

parcerias com a escola. 

 

Atendimento Educacional Especializado – AEE 

O Atendimento Educacional Especializado, realizado nas Salas de Recurso é definido 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais como um serviço de natureza pedagógica, conduzida por 

professor especializado, que suplementa (no caso de altas habilidades) e complementa (para 

estudantes com deficiência e TGD), as orientações curriculares desenvolvidas em classes 

comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. O espaço da sala de recursos 

favorece a inclusão dos alunos com deficiência nas classes comuns do Ensino Regular. 

A organização funcional das salas de recursos da SEEDF obedece dois modelos: sala de 

recursos generalista e sala de recursos específica. 

Sala de Recurso Generalista é um espaço pedagógico destinado ao atendimento 

educacional especializado dos estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, 

deficiência múltipla e transtorno global do desenvolvimento. 

Sala de Recursos Específica é um espaço pedagógico destinado ao atendimento 

educacional especializado dos estudantes com deficiência auditiva, visual, surdo cegueira e altas 

habilidades. Nesse caso devem ser utilizados recursos específicos para o trabalho com esse aluno 

e a perda sensorial: língua de sinais, Braille, LIBRAS tátil, entre outros. E para alunos com altas 

habilidades o estudante realiza atividades de enriquecimento e o atendimento tem caráter 

provisório. 

Esse atendimento é ofertado a alunos com deficiência intelectual, TGD e altas habilidades/ 

superdotação da própria escola ou de escolas vizinhas. 

O atendimento em sala de recursos deve acontecer, preferencialmente, em turno inverso 

ao da classe comum de matrícula, na própria instituição educacional ou instituição educacional 

polo, individualmente ou em grupos. 

Trata-se de um atendimento que complementa o trabalho do professor regente, com o 

objetivo de garantir ao aluno com necessidades educacionais especiais o acesso ao currículo e 

eliminar barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas. 
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Destacamos, porém, que no momento a Escola Classe 07 não dispõe de um profissional 

para atuar na Sala de Recursos. 

 

 
Educador Social Voluntário 

O programa Educador Social Voluntário visa o apoio ao processo de ensino- 

aprendizagem sempre com a supervisão da equipe gestora da escola. O papel do Educador 

Social não é de substituir o docente, mas de acompanhar e complementar as atividades 

propostas pela Instituição Escolar. Atualmente contamos com 4 Educadores Sociais Voluntários, 

que acompanham os alunos com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

 

 

Coordenação pedagógica e papel do coordenador pedagógico na unidade escolar 
 

 

O coordenador pedagógico tem papel essencial para a garantia da unidade dentro da 

escola e promoção do trabalho em equipe, pois será ele quem fará a articulação do planejamento 

de atividades realizadas pelos professores e alunos dentro e fora do contexto escolar, 

favorecendo a formação, a capacitação e a troca de experiências entre os educadores. Essas 

ações estarão voltadas para a organização, compreensão e transformação da prática docente, 

para fins coletivamente organizados e eticamente justificáveis, ou seja, uma ação que se 

manifesta no esclarecimento reflexivo e transformador. 

 
 
 

Valorização e formação continuada dos profissionais de educação 
 

As coordenações coletivas são organizadas com base nos problemas e projetos 

educativos, com formações, oficinas e discussões que visam sanar as dificuldades apresentadas 

pelos professores. Em parceria com a UNIEB, EAPE e outros profissionais buscamos as 

formações e cursos com temas significativos para a nossa realidade, e que estejam em 

consonância com esse Projeto Político Pedagógico, dentre eles estão: “A formação do leitor 

proficiente”, “Alfabetização e letramento”, “Sequência didática”, “Estudo sobre o SAEB”, 

“Construção do RAV (Registro de Avaliação)”, “Letramento matemático”, “Atividades 

diversificadas para estudantes NEEs e com dificuldades de aprendizagem”. 

Se almejamos que nossas crianças sejam protagonistas no processo de construção do 

seu conhecimento, o professor também deve ser o ator principal da sua formação, por isso 

nossas práticas de formação continuada estarão focadas na reflexão enão na mera transmissão 

do conhecimento. Qualificar as experiências de aprendizagem e de convivência dos alunos é a 
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meta que norteará essa rotina formativa. E sempre que nos perguntarmos o que desejamos que 

as crianças aprendam, será possível estabelecer um paralelo sobre o que os professores 

deverão aprender para alcançar a qualificação. 

 

 

Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 
 

Sabemos que o “Brasil tem poucos estudos sistematizados sobre a permanência na 

educação básica, técnica e tecnológica e sobre as políticas públicas voltadas para o setor no 

cenário nacional” (BRASIL/MEC/IFNMG, 2018) desta forma, o objetivo desse plano de 

permanência e êxito escolar dos estudantes na Proposta Pedagógica, é o de propor estratégias 

de intervenção, a partir de uma investigação prévia, visando mitigar os fatores que promovem a 

evasão e a retenção dos estudantes da UE. 

O plano de permanência se justifica por acreditarmos que a elevação dos índices de 

qualidade do processo de ensino e de aprendizagem pode ser efetivada por meio de ações 

pedagógicas que envolvam monitorias, intervenção docente individualizada junto aos 

estudantes, ampliação dos espaços para socialização e democratização de fala no que tange 

aos problemas relativos à evasão e retenção, ambiente favorável ao processo de ensino e 

aprendizagem, formação de professores e infraestrutura adequada. 

Desta forma, é preciso não somente garantir o ingresso dos estudantes no âmbito escolar, 

mas propiciar que estes tenham condições de concluírem os estudos de forma exitosa 

A UE em conjunto com a Secretaria Escolar, Supervisão Escolar, Coordenadores, Serviço 

de Orientação Educacional, Equipe de Apoio à Aprendizagem, Professores, Conselho Tutelar, 

Ministério Público, e Postos de Saúde, em especial das turmas que em ciclos podem reprovar, 

3º e 5º anos, e demais turmas na UE, verificar bimestralmente o excesso de faltas, bem como 

notificar a Secretaria Escolar e SOE sobre ausências não justificadas, elaborar relatório, com 

base nas faltas e rendimento escolar, e realizar contato com a família para verificação das 

condições do estudante. Elaborar juntamente com os professores horário especial de 

atendimento para as questões de ensino e aprendizagem, disponibilizar vaga na Educação 

Integral, para alimentação e permanência na escola, estimular o reforço escolar, orientar quanto 

aos serviços de saúde, caso sejam necessários, bem como fazer encaminhamentos a outros 

órgãos parceiros caso haja necessidade, com o objetivo de garantir a permanência e êxito na 

vida escolar do estudante. Caso não tenhamos êxito no contato, fazer encaminhamentos ao 

Conselho Tutelar e ao Ministério Público das questões que ultrapassam a alçada da UE e cobrar 

os encaminhamentos efetivados. 
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Recomposição das aprendizagens 
 

Nosso projeto interventivo objetiva desenvolver estratégias pedagógicas variadas e 

diferenciadas na perspectiva da alfabetização e letramento, atendendo aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem e defasagem idade/série, em suas necessidades específicas, 

além de proporcionar atividades pedagógicas referentes a leitura, escrita, interpretação e 

raciocínio- lógico matemático. 

Esse objetivo se consolida na prática através da busca de formas diferenciadas de 

aprendizagem como jogos, histórias, música e teatro, para que de forma lúdica, possam 

despertar o gosto pela leitura e escrita; estimulando a aprendizagem do aluno por meio de jogos 

desafios matemáticos, oferecendo assim uma intervenção que amplia as possibilidades de 

aprendizagem da criança. 

 

 
Reagrupamento 

 

O reagrupamento integra-se à organização do trabalho pedagógico, como uma estratégia 

do Bloco Inicial de Alfabetização. De forma geral tem o objetivo de: 

• Integrar a unidade escolar como um todo, rompendo com a ideia de uma turma 

estabelecida pela organização escolar em série e compondo uma estrutura de 

trabalho como prevista na organização em ciclos; 

• Possibilitar ao estudante, ser atendido em suas necessidades, avançar nas suas 

potencialidades, interagir com o outro e com a sua aprendizagem, questionar suas 

hipóteses e compartilhar seus saberes para que se transformem em conhecimento; 

• Favorecer durante o trabalho em grupo, a participação efetiva dos estudantes com 

diferentes necessidades, permitindo ao docente dar atenção diferenciada e 

individualizada; 

Estrutura-se com base nas ações tidas como centrais: 
 

• Incentivação coletiva de acordo com a temática escolhida; 

• Aplicação periódica de testes da psicogênese; 

• Seleção dos alunos por nível de aprendizagem; 

•  Atividades lúdicas e de registro direcionadas aos níveis, e que possibilitem a troca 

de aprendizagens entre o grupo 

• Intervenção do professor durante todo o processo. 
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Reagrupamento interclasse 
 

É uma dinâmica que enriquece e alarga as experiências estudantis e docentes por meio 

do diálogo entre as turmas. Nesses momentos, são formados grupos de estudantes de diferentes 

turmas, do mesmo ano ou não, do mesmo bloco ou não, a partir de necessidades e possibilidades 

diagnosticadas. Os professores dessas turmas e outros profissionais da escola se distribuem na 

organização e acompanhamento do trabalho de cada grupo, considerando-se as especificidades 

de cada um deles. Assim como não há grupo fixo de estudantes, também o professor não 

permanece o tempo todo com o mesmo grupo. 

O Reagrupamento interclasse pode ser realizado em períodos que favoreçam o alcance 

dos objetivos propostos e a organização da escola, duas, três ou quatro vezes por semana, 

podendo acontecer ao longo de toda a semana, abrangendo todo o turno ou não. 

Vale ressaltar que não haverá com isso formação de novas turmas. Os estudantes 

continuam registrados nos Diários de Classe em suas turmas de referência ou origem (matrícula), 

tendo em vista o caráter temporário e dinâmico do Reagrupamento interclasse. 

Uma das vantagens dessa modalidade de Reagrupamento é o fato de propiciar ao 

professor percepções diversas sobre os estudantes, fortalecendo a interlocução entre os 

professores envolvidos e tornando-os corresponsáveis pelas aprendizagens de todos os 

estudantes. A UE tem recorrido ao reagrupamento interclasse com o objetivo de integrar a 

unidade escolar como um todo, rompendo com a ideia de uma turma estabelecida pela 

organização escolar em série e compondo uma estrutura de trabalho como prevista na 

organização em ciclos; possibilitar ao estudante, ser atendido em suas necessidades, avançar 

nas suas potencialidades, interagir com o outro e com a sua aprendizagem, questionar suas 

hipóteses e compartilhar seus saberes para que se transformem em conhecimento e favorecer 

durante o trabalho em grupo, a participação efetiva dos estudantes com diferentes necessidades, 

permitindo ao docente dar atenção diferenciada e individualizada. 

As principais ações para a realização do reagrupamento são a incentivação coletiva de 

acordo com a temática escolhida; a aplicação periódica de testes da psicogênese; a seleção dos 

alunos por nível de aprendizagem; as atividades lúdicas e de registro direcionadas aos níveis, e 

que possibilitem a troca de aprendizagens entre o grupo e a intervenção do professor durante 

todo o processo. 

São responsáveis pela estruturação do interclasse a Equipe Pedagógica/Gestão, com 

auxílio do corpo docente para a efetivação do processo. Através dos resultados dos testes da 

Psicogênese após a ação, pode-se observar e monitorar a progressão do nível de aprendizagem 

dos alunos. 

Para o consolidar esta estratégia os alunos são agrupados conforme seus níveis de 
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aprendizagem em turmas com níveis mais próximos e menores para que as problematizações 

sejam mais eficientes. 

Reagrupamento intraclasse 
 

Consiste na formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário 

das aulas. Em determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas para todos os 

grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a 

mesma para todos, porém com comandos distintos, conforme o processo de aprendizagem de 

cada estudante ou grupo. Há ainda situações em que cada grupo receberá um desafio diferente. 

O que determina a opção pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade de 

realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido é o diagnóstico das necessidades e 

possibilidades de aprendizagem, realizado pelo professor. 

Reforço escolar 
 

Aos alunos que não são abrangidos pelo projeto Educação em Tempo Integral, 

oferecemos as aulas de reforço em horário contrário ao de aula, uma vez por semana. Pois, para 

garantir a aprendizagem de qualidade, é necessário um acompanhamento personalizado. Tal 

acompanhamento, se torna inviável de ser feito dentro de sala de aula, já que o professor tem 

muitos alunos para atender. 

O complemento ofertado pelo reforço escolar gera maior engajamento e vontade de 

aprender nos alunos. Além disso, é um importante instrumento para a remoção de barreiras 

psicológicas que afetam o processo de ensino e aprendizagem. 

Durante o atendimento individual, o aluno pode se expressar melhor e se sentir mais 

seguro para tirar suas dúvidas. O que muitas vezes não acontece em sala de aula, onde existem 

diversas vozes com dificuldades particulares. 

 

 

Implementação da Cultura de Paz 
 

Para que as crianças e jovens possam desenvolver o processo de aprendizagem de forma 

exitosa, faz-se necessário no mínimo um ambiente escolar agradável e seguro. No entanto os 

alunos das escolas públicas brasileiras vêm sofrendo inúmeras situações de violência, dentro ou 

fora do ambiente escolar, fato que pode influenciar nos resultados da aprendizagem 

A construção da cultura de paz em uma escola se faz com a promoção de saberes, valores 

e ações comprometidas com a paz e a não-violência. A educação para a paz é um processo que 

dura a vida inteira, permeando por todas as idades, iniciando nas escolas, mas se perpetuando 

por todos os segmentos da sociedade. 
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O trabalho e as discussões sobre a Convivência Escolar e Cultura de Paz tiveram início 

com a Semana de Educação para Vida, no início do mês de maio. Tentamos enfatizar e fomentar 

a empatia, pois acreditamos que ao desenvolver essa habilidade em nossos os alunos, todos os 

outros valores estarão intrínsecos a ela. Pois, o conceito de empatia é extremamente importante 

de ser aplicado. Isso porque ele facilita que o aluno entenda que o mundo é composto pela 

diversidade e entender a diferença o torna mais solidário. 

Com o projeto “Todo o dia é dia de empatia”, estendemos as atividades e discussões sobre 

o tema ao restante do ano letivo. Dessa forma, estaremos contribuindo para a formação do 

indivíduo. Trabalhando a empatia dentro da sala de aula, conseguimos trabalhar outras 

competências socio emocionais, como a solidariedade, fazer com que o estudante esteja aberto 

ao novo, seja cooperativo. 

 

 

 
 

Avaliação para as aprendizagens 
 

A avaliação de todo o processo educacional assume um papel relevante na execução do 

Projeto Político Pedagógico, sendo elemento para tomada de nossas decisões e implementação 

de nossas estratégias na busca dos objetivos. 

Desta forma, a avaliação educacional ocorrerá em seus três níveis: Aprendizagem, 

Institucional e em Larga escala, portanto, as abordagens e os enfoques devem sempre estar a 

serviço das aprendizagens de todos(as) e para todos(as) e em articulação com o Projeto Político 

Pedagógico. 

A concepção adotada pela escola é a avaliação formativa, contínua, qualitativa e realizada 

com todos os envolvidos no processo, sendo peça chave para qualquer proposta escolar 

inovadora, conforme preconiza as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF. 

Nesta Instituição a avaliação acontecerá como um todo, buscando aperfeiçoar não só a 

aprendizagem, mas o exercício consciente da cidadania de forma que o aluno possa transformar 

sua realidade. 

Ao avaliar o professor deve utilizar técnicas diversas e instrumentos variados, para que 

se possa diagnosticar o começo, o durante e o fim de todo o processo avaliativo, para que a partir 

de então possa progredir no processo didático e retomar o que foi insatisfatório para o processo 

de aprendizagem dos educandos. É preciso enfatizar a necessidade de adoção pelo professor 

XI. Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem: 

concepções e práticas 
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de diversificados instrumentos avaliativos que possam oportunizar para que se tenha a clareza 

sobre o que precisa ser aperfeiçoado e obter mais dados para organizar o seu trabalho. Ao avaliar 

o rendimento escolar do aluno, o professor com instrumentos variados com caráter diagnóstico, 

maior será a amostragem, mais perfeita será a avaliação. 

 
 

Avaliação em larga escala 
 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, tem como objetivo: 

 
 

(...) Conhecer a fundo os problemas e necessidades do 

sistema educacional brasileiro e fornecer subsídios para 

formulação, reformulação e monitoramento de políticas 

públicas, contribuindo para a ampliação da qualidade do 

ensino. (Oliveira e Lima, 2009, p.4). 

 
Percebe-se a preocupação do estado com a qualidade do ensino público, e o grupo de 

nossa escola também avalia de forma positiva as avaliações externas, pois além de nos oferecer 

dados importantes para o desenvolvimento de nossas ações enquanto práticas pedagógicas, 

ainda têm a possibilidade de comparar nosso trabalho com as diversas regiões do Brasil e 

perceber essas diferenças, dando significado aos números que nos chegam, além de ter a 

possibilidade de acompanhar a evolução da qualidade da educação, não só de nossa escola, 

mas de todo o Brasil. 

O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador de média de 

desempenho e fluxo escolar nas avaliações de larga escala. Esta ferramenta permite, quando é 

bem articulada dentro da instituição de ensino, traçar metas de qualidade da educação, levando 

em consideração que a avaliação, seja ela específica ou de larga escala, é de suma importância 

para as instituições, pois possibilita a reorientação e reorganização de todas as práticas da escola 

(administrativas e pedagógicas). 

Em nossa instituição, os resultados obtidos nas avaliações de larga escala são discutidos 

nos momentos de Avaliação Institucional e/ou Conselho de Classe, levando à reflexão para 

melhorar cada dia mais os resultados alcançados, através de planejamentos coletivos, gestão 

verdadeiramente democrática, responsabilidade profissional e organização institucional. 

 
 

Conselho de classe 
 

O Conselho de Classe é uma importante estratégia de avaliação, onde temos mais uma 

oportunidade de discutir junto com toda a equipe gestora, S.O.E., Pedagoga, Coordenadores e 

equipe de Professores, questões pertinentes à aprendizagem de cada aluno, promovendo uma 
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reflexão sobre a relação entre as estratégias utilizadas e a aprendizagem dos estudantes, bem 

como traçando intervenções pedagógicas cabíveis. 

Essas ações são propostas e aplicadas durante o bimestre e isso nos proporciona refletir 

sobre a nossa prática e o processo de ensino e aprendizagem dos nossos educandos. Nesse 

sentido, mediante avaliação formativa, o grupo se reúne para realizar análise dos resultados 

apresentados em cada turma. Para isso, leva-se em consideração as avaliações diagnósticas e 

os resultados alcançados. A partir dessas análises, buscamos novas estratégias para atingirmos 

de forma significativa a aprendizagem de todos os estudantes que ainda não foram alcançados 

de acordo com metas e objetivos traçados. 

 
 

Avaliação Institucional da Unidade Escolar 
 

São realizadas reuniões bimestrais com os pais e durante esses encontros são 

repassados os resultados pedagógicos da Instituição, resultados das avaliações externas são 

entregues para os professores e também são feitas devolutivas de questionários onde são 

enviados dados sobre os segmentos a serem avaliados pela comunidade e pelos servidores 

sobre o andamento da escola. 

Assim como são feitas reuniões entre os grupos internos para avaliar os resultados e 

discutir novas ações necessárias ao bom andamento da escola. Os resultados das avaliações 

para definição de intervenções e estratégias em prol das aprendizagens, observando as 

Diretrizes de Avaliação Educacional da SEDF, são utilizados nas coordenações para conduzir 

novas reflexões/ações. 

 
 

 

 

Objetivo: 
 

 

• Realizar uma gestão comprometida com a qualidade da escola pública em parceria com 

toda a comunidade escolar, garantindo o acesso de todos os alunos ao ensino, seja ele 

remoto, híbrido ou presencial, pautados na legislação vigente aplicável: o Currículo em 

Movimento, as Diretrizes Pedagógicas e a Base Nacional Curricular. 

XII. Plano de Ação para implementação do PPP 

Gestão Pedagógica 
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Metas: 
 

• Aumentar o índice de desempenho da escola nas avaliações de larga escala (IDEB); 

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

processo a leitura e a escrita. 

• Oportunizar o avanço dos níveis da psicogênese (evolução da escrita); 

• Desenvolver o raciocínio lógico estimulando a curiosidade e o uso dos conceitos 

matemáticos para resolver problemas do cotidiano. 

 

 

Ações: 
 

• Realização de palestras, fóruns, estudos dirigidos e outros que tratam da temática do 

ensino/aprendizagem, destinadas a toda a comunidade escolar. 

 

• Participação da comunidade na definição e na implementação de decisões pedagógicas, 

por meio do Conselho Escolar 

 

• Projeto de leitura com disponibilização de livros para que os alunos façam a leitura junto 

com a família. 

 
• Produção de jogos e materiais de apoio pela pedagoga Adriana Melo para atender os 

alunos com necessidades especiais ou dificuldades de aprendizagem. 

 

• Aulas de reforço, em horário contrário ao de aula, em pequenos grupos para os alunos 

com maiores dificuldades de aprendizagem. 

 
• Implementação do projeto Educação em Tempo Integral, como estratégia de intervenção 

para a recuperação das aprendizagens. 

 

• Reagrupamentos durante as aulas para atender os alunos de acordo com nível de 

aprendizagem apresentado, o que permite o desenvolvimento das potencialidades e a 

redução do baixo rendimento. 

 
• Dinamização das coordenações coletivas para a troca de conhecimentos e experiências; 

 
• Debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor estratégias 

que assegurem aprendizagem significativa para todos, com vistas à melhoria dos números 

apresentados; 
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• Realização de Avaliação Institucional com a participação de todos os segmentos. 
 
 
 

Responsáveis 
 

• Equipe gestora, coordenação, professores e serviços de apoio (SOE e EEAA). 
 
 

Cronograma 
 

• O prazo de implementação desse plano de ação é de um ano. 
 
 

 

 

Objetivos 
 

• Garantir um ensino/aprendizagem de qualidade, norteada na busca da formação integral 

do aluno e o equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; 

• Debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor estratégias 

que assegurem aprendizagem significativa para todos; 

• Criar condições para o desenvolvimento global do educando, promovendo atividades que 

visam melhorar o rendimento cognitivo do aluno; 

• Avaliar o aluno como um todo, respeitando a diversidade na aprendizagem. 
 
 
 

Metas 
 

• Discussão e execução de estratégias que assegurem a aprendizagem significativa para 

todos, com vistas ao melhor rendimento e consequentemente, redução da evasão e 

repetência escolar; 

• Viabilizar condições para garantir o desenvolvimento, aplicação e avaliação do Projeto 

Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

• Assegurar que os docentes participem ativamente das formações em serviço conforme 

prevê a legislação vigente; 

• Participação efetiva da família. 

Gestão de Resultados Educacionais 
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Ações 
 

• Oportunizar, através das coordenações coletivas a troca de conhecimentos, ora 

adquiridos nas formações em serviço, ora de experiências cotidianas para que se 

traduzam efetivamente em contribuição para a prática pedagógica em sala de aula a 

melhoria da aprendizagem com ênfase no sucesso do aluno; 

 

• Desenvolver ações que visem e garantam a plena inclusão, igualdade e desenvolvimento 

de todos os alunos; 

 

• Aquisição e manutenção dos recursos materiais pedagógicos/administrativos que 

auxiliam na prática pedagógica, visando à melhoria na aprendizagem dos alunos; 

 

•  Execução de projetos (em grupos e/ou individual. Cita-se o projeto “Educação Integral”), 

reagrupamentos, atendimentos individualizados e diversificados, assim como o 

oferecimento de aulas de reforço no turno contrário, ao que o aluno está em sala, todos 

visando uma melhor aprendizagem e que esta seja significativa; 

 

• Realização de reuniões com as famílias para tratar do rendimento dos alunos, bem como 

das faltas e comportamento; 

 
 

Responsáveis 
 

• Equipe gestora, coordenação, professores e serviços de apoio (SOE e EEAA). 
 
 

Cronograma 
 

• No decorrer do ano letivo. 
 

 

 

 

Objetivos: 
 

• Participação da comunidade no acompanhamento e na garantia dos serviços prestados e 

aos resultados obtidos; 

• Participação efetiva do Conselho Escolar; 

 

• Garantir a autonomia pedagógica, administrativa e financeira da Unidade Escolar nos 

Gestão Participativa 
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limites permitidos pela legislação escolar vigente aplicável e a ser exercida por meio do 

Conselho Escolar, que terá caráter deliberativo; 

• Investir no trabalho coletivo e no tratamento igualitário a todos; 

 

• Desenvolver ações tais como: palestras, parcerias, atividades socioculturais, campanhas, 

encontros, jogos, etc., que incentivem e aproximem a comunidade escolar da escola, 

criando assim, o vínculo de pertencimento; 

• Buscar parcerias com outros órgãos de apoio à família e a escola como: CRAS, CREAS, 

Conselho Tutelar, Batalhão Escolar, Promotoria Pública e outros como meio para fortalecer 

e intensificar as ações educativas; 

•  Tornar o espaço escolar atrativo e elucidador para os alunos, professores, servidores e 

comunidade. 

 
 

Metas: 
 

• Assegurar o poder deliberativo do Conselho Escolar; 
 

• Promover mais intensamente a aproximação da família, fortalecendo assim, o seu vínculo 

participativo na escola; 

• Democratização das relações pedagógicas e de trabalho. 
 
 
 

Ações: 
 

• Participação efetiva do Conselho Escolar; 

• Proporcionar a construção ou revisão e atualização do Projeto Político Pedagógico da 

Unidade Escolar coletivamente, com vistas ao contexto socioeconômico e cultural no qual 

a escola está inserida; 

• Garantir a autonomia pedagógica da Unidade Escolar nos limites permitidos pela legislação 

escolar vigente aplicável e a ser exercida por meio do Conselho Escolar, que terá caráter 

deliberativo; 

• Garantir o respeito à pluralidade e à diversidade cultural e aos direitos humanos; 

• Identificar fatores que estão dificultando o relacionamento da escola com a comunidade; 

• Buscar estratégias para uma maior participação da comunidade no cotidiano escolar, no 

acompanhamento e na avaliação das ações pedagógicas; 

• Participação da comunidade na definição e na implementação de decisões pedagógicas, 

por meio do Conselho Escolar; 
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• Propor medidas que incentivem e auxiliem a participação da comunidade escolar, tais 

como: palestras, parcerias, atividades socioculturais, campanhas, encontros, jogos etc; 

• Promover ações que permitam maior interação entre todos os segmentos da escola. 
 

Responsáveis: 
 

• Equipe gestora e membros do Conselho Escolar. 
 
 

Cronograma: 
 

• Anual 

 

 

Objetivos: 
 

• Atender a todos os servidores em suas necessidades e observar critérios legais pertinentes 

a cada segmento. 

 
 

Metas: 
 

• Promover o bom relacionamento interpessoal entre os funcionários; 
 

• Desenvolver, diariamente, no grupo o espírito de cooperação, de solidariedade, de respeito 

ao outro, exigindo para si o mesmo respeito; 

• Elaborar um instrumento de conduta (direitos e deveres) de acordo com as especificidades 

da Instituição, embasando no Regimento Escolar e Estatuto da Criança e Adolescente e 

elaborar um instrumento que identifique os direitos e os deveres dos alunos e de toda a 

comunidade escolar, assegurando o seu fiel cumprimento. 

 
 

Ações: 
 

• Promover ações que permitam maior interação entre todos os segmentos da escola; 

• Viabilizar o cumprimento das normas disciplinares da escola; 

• Valorização do profissional da educação; 

• Investir no trabalho coletivo e no tratamento igualitário a todos; 

• Manter atualizados os dados funcionais e pessoais; 

• Orientar quanto a férias, recessos, abonos e requerimentos gerais; 

Gestão de Pessoas 
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• Cumprir prazos para entrega de documentos. 
 

Responsáveis: 
 

• Equipe gestora. 
 

Cronograma: 
 

 

• 1 ano. 
 
 
 

 

Objetivos: 
 

• Participação da comunidade na execução e prestação de contas dos recursos financeiros 

recebidos e arrecadados pela Unidade Escolar; 

• Garantir a autonomia financeira da Unidade Escolar, nos limites permitidos pela legislação 

escolar vigente aplicável e a ser exercida por meio do Conselho Escolar, que terá caráter 

deliberativo; 

 
 

Metas: 
 

• Utilizar a totalidade dos recursos financeiros, de acordo com as necessidades 

pedagógicas, administrativas e da legislação; 

• Garantir a lisura e a transparência na utilização e regular prestação de contas dos recursos 

oriundos da descentralização financeira, bem como daqueles arrecadados pela própria 

escola; 

 
 

Ações: 
 

• Convocar todos os funcionários e o Conselho Escolar para deliberar e acompanhar a 

utilização dos recursos financeiros; 

• Discutir e identificar com a comunidade escolar, as necessidades da escola; 

• Divulgar, com a participação efetiva de todos os segmentos. e sistematicamente, 

informações referentes ao uso dos recursos financeiros; 

• Aplicar, de maneira eficiente e eficaz, os recursos financeiros destinados a IE, garantindo 

Gestão Financeira 
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o bom funcionamento de suas atividades; 

• Promover a Avaliação Institucional 
 

 

Responsáveis: 
 

• Equipe gestora, membros do Conselho Escolar e membros do Caixa Escolar. 
 

Cronograma: 
 

• Ano letivo de 2022. 

 

 

Objetivos: 
 

• Garantir a estrutura física adequada para o bom funcionamento da escola; 
 

• Aquisição e manutenção dos recursos materiais que auxiliam nas práticas pedagógicas   e 

administrativas; 

• Viabilizar o cumprimento das normas disciplinares da escola; 
 

• Elaborar um instrumento de conduta (direitos e deveres) de acordo com as especificidades 

da Instituição, embasando no Regimento Escolar e Estatuto da Criança e Adolescente e 

elaborar um instrumento que identifique os direitos e os deveres dos alunos e de toda a 

comunidade escolar, assegurando o seu fiel cumprimento. 

 

 

Metas: 
 

• Atender a todos os servidores em suas necessidades e observar critérios legais 

pertinentes a cada segmento; 

• Melhoria e manutenção da estrutura física da escola. 
 

 

Ações: 
 

• Manter atualizados os dados funcionais e pessoais; 
 

• Orientar quanto às férias, recessos, abonos e requerimentos gerais; 
 

• Cumprir prazos para entrega de documentos. 

• Preservação do patrimônio público; 

Gestão Administrativa 
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• Aquisição e manutenção dos recursos materiais que auxiliam na prática administrativa e 

pedagógica. 

• Acompanhar o recebimento e conferência da merenda escolar; 
 

• Estabelecer horários de limpeza das dependências físicas da escola para que ela, na 

medida do possível, esteja sempre limpa e organizada. 

 

Responsáveis: 
 

• Equipe Gestora 
 
 

Cronograma: 
 

✓ As atividades serão realizadas diariamente. 
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  Coordenação Pedagógica  
 

Objetivos 
 

• Gerar um momento semanal para troca de experiências, estudos e preparação de 

atividades entre os professores, visando à melhoria de qualidade do processo, com base 

nos parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Educação; 

• Reduzir gastos com material e economizar o tempo à medida que se trabalha 

coletivamente; 

• Organizar estudos pertinentes ao trabalho da escola; 

• Promover o trabalho coletivo e unidade de planejamento. 

• Gerar maior integração e empatia entre os professores; 

• Estabelecer estratégias eficientes para sanar dificuldades na aprendizagem; 

• Favorecer a troca de ideias e sugestões do grupo. 
 

 

Ações 
 

• Realização de estudos, formações e cursos propostos pela EAPE, UNIEB e pela própria 

escola. 

• Realização de dinâmicas; 

• Discussão e avaliação do Projeto Político Pedagógico e sua implementação; 

• Elaboração de projetos a serem executados pela IE; 

• Avaliação do trabalho desenvolvido pela IE. 
 

 

Parcerias 
 

• Direção, coordenação, supervisão, professores, SOE, sala de Recursos, SEAA e auxiliares 

de educação. 

 
 

Público 
 

• Direção, professores e coordenadores. 

XIII. Planos de ações específicos 



41  

 

Cronograma 
 

• A Coordenação Pedagógica Coletiva acontecerá às quartas-feiras, durante todo o ano 

letivo, havendo atendimentos específicos a cada ano (1º, 2º, 3º, 4º e 5º), para planejamento 

quinzenal das aulas e atividades. 

 
 

Avaliação 
 

• Processual e contínua, durante as reuniões. 
 

 

 

Objetivos 
 

• Desenvolver habilidades relacionadas à leitura, interpretação e produção de textos 

estimulando o gosto pela leitura e escrita, ampliando o conhecimento linguístico e cultural 

dos mesmos, contribuindo na formação de valores e construção da cidadania. 

• Incentivar a leitura no âmbito escolar e familiar. 

• Ampliar o vocabulário e o contato de textos diversificados, tendo a leitura como referência 

para a escrita. 

• Possibilitar um maior contato entre a criança e os livros. 

• Ouvir histórias sendo a audição um motivador para a leitura. 

• Promover momentos de socialização levando o educando a expressar seus sentimentos, 

experiências e ideias. 

• Valorizar a cultura popular na comunidade e na própria escola. 
 
 
 

Ações 
 

• Contação de histórias utilizando vários recursos. 

• Reconhecimento do espaço da sala de leitura e dos acervos existentes. 

• Disponibilização do acervo literário para empréstimo. 

• Reconto oral das histórias ouvidas. 

• Reescrita dos textos lidos e ouvidos. 

• Incentivo e indicação de livros e autores. 

Servidora Readaptada- Embarcando na leitura 
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Parcerias 
 

• Professora responsável pela biblioteca, professores regentes, coordenação pedagógica. 
 

Público 
 

• Alunos e professores 
 

 

Cronograma 
 

• As turmas serão atendidas nas segundas-feiras de cada semana, de acordo com o 

cronograma abaixo, o qual será repetido até o final do ano letivo. 

1ª semana- 1º ano 

2ª semana- 2º ano 

3ª semana- 3º ano 

4ª semana- 4º ano 

5ª semana- 5º ano 

 

Avaliação 
 

• Ocorrerá ao longo do ano letivo de 2022, de forma processual e contínua. A cada etapa 

do projeto haverá a observação do envolvimento e interesse dos alunos e professores nas 

atividades propostas. 

 
 
 
 
 

 

 

Metas: 
 

1- Promover a identidade da Orientação Educacional no ambiente escolar e perante a 

comunidade; 

2- Organizar os instrumentos de registo da Orientação Educacional; 

3- Realizar o mapeamento institucional; 

4- Promover momentos de estudos e reflexão junto aos professores, alunos e responsáveis; 

Serviço de Orientação Educacional 
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5- Orientar os estudantes em sua formação integral, considerando a formação de valores e 

educação socio emocional; 

6- Promover a integração entre Família-Escola, estabelecendo um contato estreito e 

frequente com todos; 

7- Firmar parcerias com a rede. 
 

 

Ações 
 

 

 

 

 

TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

EIXO DE AÇÃO 

 

 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Ed
. 
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H
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d
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e 
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. S

u
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e
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Implantação 

da Orientação 

Educacional 

   Organizar os 

equipamentos, 

material de expediente, 

mobiliário e ficha de 

registro de 

atendimento. 

Implantação da 

Orientação 

Educacional. 

Início do ano letivo. 

Implantação 

da Orientação 

Educacional 

   Apresentação do S.O.E Professores. Início do ano letivo. 

 

Autoestima 

   Rodas de 

Conversas/oficinas com 

produção de materiais 

valorizando as 

potencialidades dos 

alunos. 

Ações junto aos 

estudantes. 

Durante todo o ano 

letivo. 

 

Realização de 

conversas individuais. 

Ações junto aos 

estudantes/Ações 

junto aos 

professores. 

Durante todo o ano 

letivo. 

 

Cidadania 

 
 

x 

 Trabalhar através de 

rodas de conversas 

regras de boa 

convivência/direitos e 

deveres. 

Ações junto aos 

estudantes 

Durante todo o ano 

letivo. 
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Cultura 

Paz 

 

 

 

de 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

Apresentação de 

vídeos, textos com a 

temática (bullying, 

direitos humanos e 

cultura de paz) 

Ações junto aos 

estudantes. 

Durante todo o ano 

letivo 

Rodas de conversas 

com a temática Bullying 

com a participação de 

palestrantes. 

Ações junto aos 

estudantes/Ações 

junto aos 

professores. 

Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvi      

mento de 

competências 

Socioemocio 

nais 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Projeto eu e minhas 

emoções: para que as 

crianças reconheçam e 

nomeiem seus 

sentimentos, emoções 

e outras temáticas 

relacionadas às 

habilidades 

socioemocionais. 

Ação junto 

estudantes. 

aos Durante o ano letivo. 

Programação de 

atividades com a 

realização de palestras 

e apresentação de 

filmes voltados para a 

sensibilização da 

temática de valorização 

da vida. 

Ações junto aos 

estudantes/Ações 

junto aos 

professores/ Ações 

junto às famílias 

Mês de setembro. 

Realização de palestras 

motivacionais com 

convidados. 

Ações junto aos 

professores. 

Durante o ano letivo. 

 

 

 

Ensino/ 

Aprendizagem 

 

 

 

 

x 

  Bate papo com a 

Orientação Educacional 

para desenvolver junto 

aos alunos a 

consciência e 

necessidade de 

organização do espaço, 

objetos e tempo 

destinados aos 

estudos. (Hábitos de 

Estudos) 

Ação junto 

estudantes. 

aos Durante o ano letivo. 

Confecção e envio de 

material explicativo às 

famílias sobre hábitos 

de estudos de forma 

rotineira. 

Ações junto 

famílias. 

às 2º Semestre 
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    Planejamento de ações 

em parceria com os 

professores/ 

coordenadores para 

intervenções com aos 

alunos que apresentem 

dificuldades 

Ações junto aos 

professores 

Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

Valores 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

Promover reflexões 
sobre situações de 

conflitos contribuindo 
assim para construir 

um ambiente 
harmônico entre os 

alunos através da boa 
convivência, a fim de 

proporcionar  o 
desenvolvimento 
pessoal, social, a 

autonomia e a 
autoestima dos alunos 

intensificando o 
trabalho de 

valores/virtudes. 

Ação junto aos 

estudantes e 

professores. 

Durante o ano letivo. 

  

 

 

 

 

 

x 

  Encontros pedagógicos 

com os professores e 

equipes de apoio para 

conversas sobre a 

transição com a 

participação das 

escolas origem- 

destino. 

Ação junto aos 

professores. 

No 2º semestre 

Transição x Formação para os 

responsáveis sobre o 

tema Transição com a 

parceria das escolas 

sequenciadas e entrega 

de material explicativo 

sobre o projeto. 

Ação junto às 

famílias e 

professores. 

No 2º semestre 

  Visita a futura escola Ações junto aos 

estudantes. 

No 2º semestre 

 

 

Saúde 

 

 

x 

Levantamento de 

informações junto às 

famílias quanto a 

necessidade de 

atendimento 

oftalmológico. 

Ações junto às 

famílias. 

Durante o ano letivo 
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    Convite a UBS 01 de 

Brazlândia para 

trabalhar o tema 

higiene bucal com os 

estudantes. 

Ação junto aos 

estudantes/ações 

em rede. 

Segundo semestre 

 

Prevenção e 

enfrentamento 

ao uso de 

Drogas 

   

 

x 

Programação de 

atividades com a 

realização de oficinas e 

palestras com a 

participação de 

convidados. 

Ações junto aos 

estudantes e 

professores. 

Semana de 

prevenção ao uso 

indevido de drogas. 

 

 

 

 

Integração 

Família/ 

escola 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

x 

Promoção de reuniões 

entre as famílias e a 

escola, para 

Fortalecimento de 

parceria. 

Ações junto às 

famílias. 

Durante o ano letivo. 

Parceria com os 

responsáveis para 

identificar e trabalhar 

as causas que 

interferem no avanço 

dos processos de 

ensino-aprendizagem 

dos estudantes. 

Ação junto aos às 

famílias/ações 

em rede 

Durante o ano letivo 

 

 

 

 

Mediação de 

Conflitos 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

Realização sistêmica de 

observação e 

intervenção em 

conflitos ocorridos no 

ambiente escolar. 

Ações junto aos 

estudantes/Ações 

junto.  

Durante o ano letivo. 

Promoção de reuniões 

de pequenos grupos 

(por anos), para 

socialização de 

situações conflitantes e 

consequente 

promoção de 

mediação. 

Ações junto aos 

estudantes. 

Durante todo o ano 

letivo. 

 

Avaliação 
 

● Com a observação da mudança de postura de atitudes dos alunos/famílias após a intervenção; 

● De forma contínua e ser dará através da escuta, diálogo, reflexão, acompanhamento de 

informações e dados junto aos professores, auxiliando e discutindo sobre as intervenções 

pertinentes para o auxiliar no desenvolvimento integral do estudante; 
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● Diálogo com as famílias; 

● Uso de instrumentos para pesquisar o perfil da comunidade e demandas; 

● Auto avaliação realizada sempre que necessário; 

● Registros e diálogos com a equipe gestora e pedagógica. 
 

 

  Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem  
 

Eixo: Coordenação Coletiva 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos Avaliação 

* Assessoria 
ao trabalho 

coletivo. 

*Gerar 
momentos de 
estudo, troca 

de 
experiências e 

estudos 
pertinentes ao 

trabalho da 
Unidade 
Escolar. 

*Palestras 
com convidados 
a serem definidos 

*Oficinas 
* Rodas de 
conversa, 

discussões acerca 
do Projeto 

Político 
Pedagógico. 

*Semanalmente, 
durante o ano 
letivo de 2022. 
*A cada 15dias 

 

*Convidados 
*Coordenação 

Local 
*Pedagoga da 

EEAA 
*Professores 

regentes 
*Equipe 
gestora 

*SOE 

 

. 

Se dará pela 
observação, 

participação e 
autoavaliação 

de todos os 
envolvidos. 

 

Eixo: Observação do contexto escolar 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Mapeamento 
Institucional 

*Registrar dados e 
informações da UE. 
*Refletir e analisar 

o contexto da 
prática escolar, a 
partir da atuação 

da EEAA. 
*Caracterizar a 

comunidade 
escolar. 

*Refletir acerca da 
atuação da EEAA. 

*Levantamento 
de informações e 

intervenções 
sobre quantidade 

de estudantes, 
formação de 

turmas, equipe 
docente e 

organização 
pedagógica da 

UE. 
*Identificação dos 

estudantes 
ANEEs. 

*Identificação dos 
alunos com 

dificuldades de 
aprendizagem. 

   1º bimestre de 
2022 

Todos os 
envolvidos no 

processo 
educacional 

A avaliação 
se dará 

através de 
registros nos 
documentos 

gerados a 
partir das 

informações 
coletadas e 

as       
intervenções 

realizadas. 
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Eixo: Observação em sala de aula 
Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

*Acompanhamento 
dos estudantes com 

dificuldades de 
aprendizagem. 

 
*Assessoria ao 

trabalho 
pedagógico do 

professor 
regente. 

*Realizar 
procedimentos 

de 
avaliação/ 

intervenção às 
queixas 

escolares, 
visando conhecer 

e investigar os 
múltiplos fatores 

envolvidos no 
contexto escolar. 

*Promover 
momentos de 

reflexão acerca 
da prática 

pedagógica. 
*Identificar as 

potencialidades e 
fragilidades dos 

estudantes no 
processo ensino 
aprendizagem. 

*Observar o 
aluno em sala e 

outros 
contextos 

*Durante o ano 
letivo de2022, 
de acordo com 
solicitações e 

*Pedagoga da 
EEAA. 

*Professor 
regente. 

A avaliação 
será 

processual. 

escolares. necessidades da   

*Escuta UE.   

especializada    

Ao professor a    

cerca da    

observação    

realizada para    

 futuras    

 intervenções.    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

*Envolvimento  
da família no 

processo/      
ensino       

aprendizagem 
. 

*Incentivar a 
participação da 

família no 
processo de 

ensino 
aprendizagem 

do aluno. 
*Promover a 

participação da 
família no 

âmbito escolar. 

*Acolhimento 
/orientação 
da família 

com reuniões 
individuais e 

coletivas. 
*Anamnese 
*Palestras, 

rodas de 
conversa com 

temas 
relevantes. 

Durante o ano 
letivo. 

Pedagoga da 
EEAA, SOE, 

Equipe Gestora, 
Professor 
regente e 

Coordenadores 
. 

Avaliação se 
dará por meio 
da avaliação e 
registros em 
formulários 

próprios 
durante o 
processo 

ensino 
aprendizagem. 

  *Realizar    

  momento de    

  escuta    

  especializada    

  aos anseios e    

  dúvidas    

  das famílias.    



49  

Eixo: Formação Continuada dos Professores 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

*Organizar 
programas 

de formação 
inicial e 

 

*Favorecer a 
ressignificação 
das concepções 

de 
ensino/      

aprendizagem, 
promovendo a 

consolidação de 
uma cultura de 

sucesso 
escolar. 

*Promover 
reflexões 
acercadas 
Semanas 

Temáticas 
estabelecidas 
no Calendário 

Escolar da 
SEEDF. 

*Contribuir com 
a formação 

continuada do 
corpo docente da 

UE. 

 

Palestras, 
oficinas, 
fóruns, 
estudos 

dirigidos, 
debates. 

 

Às quartas- 
feiras durante 
o ano letivo. 

 

Pedagoga da 
EEAA, SOE. 

equipe gestora, 
coordenadores, 

professores, 
palestrantes e 

outros 
convidados. 

 

Se dará ao 
término de 

cada 
atividade 

continuada de  realizada. 
profissionais   

da educação.   

*Orientar   

professores   

regentes de   

alunos NEEs,   

uma vez que a   

UE não dispõe   

de Professor   

de Sala de   

Recursos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Eixo: Planejamento EEAA 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

*Coordenação 
Coletiva 

individual 
*Reunião às 
sextas-feiras 

– 
EAP. 

*Planejar, refletir 
e analisar o 
contexto de 

intervenção da 
prática da EEAA. 

*Acompanhar e 
identificar 
possíveis 

necessidades de 
intervenções no 
contexto escolar. 

*Realizar 
momentos de 

estudos e 
formação. 

*Planejamento 
das ações e 

intervenções 
das atividades 
pedagógicas da 

UE. 
*Planejamento 
das atividades 

a serem 
utilizadas nos 
atendimentos 

individuais. 

 

*EAP – semanal; 
*Plano de Ação 

 

Pedagogos, 
psicólogos e 
coordenação 
intermediária 

do SEAA, 
GSEAA 

 

A avaliação 
será 

processual e 
a cada 

encontro. 

*Plano de   

Ação.   

*Jornada   

Pedagógica do   

SEAA   

*Fórum do   

SEAA   
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Eixo: Eventos 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

*Semana de 
 

*Participar e 
auxiliar nos 
eventos que 

acontecem no 
âmbito escolar. 

 

Palestras, 
oficinas, 
teatros, 
cursos, 

organização e 
elaboração de 

eventos. 

 

Ano letivo 
conforme 
Calendário da 
SEE/DF e 
Proposta 
Pedagógica da 
UE. 

  

Educação 
para a Vida 

(maio) 
*Semana da 

Inclusão 

Todos os 
profissionais 
envolvidos. 

A avaliação se 
dará ao 

término de 
cada evento. 

(setembro)   

* Festa   

Julina (julho)   

*Páscoa   

(abril)   

*Dia do   

Estudante   

(agosto)   

*Copa do   

Mundo   

(novembro a   

dezembro)   

*Eleição   

(outubro)   

 

Eixo: Reunião com a gestão escolar 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

Encontros 
com a equipe 

gestora. 

*Refletir sobre o 
fazer  

pedagógico. 
*Planejar ações 

para as 
coordenações 

coletivas. 
*Organizar e 

acompanhar o 
planejamento 

coletivo. 
*Acompanhar e 

auxiliar nos 
projetos da 

Proposta 
Pedagógica. 

 

Reunião com 
a equipe 
gestora, 

coordenação 
e SOE. 

 

Semanalmente. 

 

Pedagoga da 
EEAA, equipe 
gestora, SOE e 
coordenação. 

 

Ao fim de 
cada reunião. 
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Eixo: Estudo de Caso 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

*Reunião com      

serviços de Buscar soluções Análise  Pedagoga da Registro de 
Apoio, e/ou respostas documental,  EEAA, SOE, ações 

coordenação, para que o reunião com *3º e 4º bimestre equipe gestora, articuladas à 
professores estudante seja família, e de acordo com a coordenação, partir da 

regentes, atendido em suas professor necessidade da professor conclusão e 
gestão e necessidades, regente, UE. regente, orientação 

responsável respaldado pela relatório de  conselho da 
*Realizar legislação da avaliação e  Escolar, UNIEB e GSEAA/DEIN. 

estudos de SEE/DF. intervenção e  responsável  

caso com  formulários  pelo estudante.  

Serviços de  específicos    

Apoio da      

Unidade      

Escolar e      

Coordenação      

Regional de      

Ensino de      

Brazlândia      

*Estudos de      

caso conforme      

Estratégia de      

Matrícula.      

 

Eixo: Conselho de Classe 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionai

s 
envolvidos 

Avaliação 

 

 

 

Conselho de 
Classe 

bimestral das 
turmas da 

UE. 

*Identificar os 
aspectos positivos 
e fragilidades em 

relação ao 
processo ensino/ 

aprendizagem, 
analisando e 

propondo 
intervenções. 
*Articular os 

encaminhamentos 
necessários ao 

alinhamento entre 
as demandas das 
turmas e as ações 

pedagógicas 
necessárias para 

alcançar os 

* Realizar 
encaminhamentos 
de acordo com os 

relatos dos    
professores; 

*Possibilitar 
intervenções 

acerca dos 
aspectos 

identificados; 
*Devolutiva 

das   
intervenções 

realizadas, 
conforme 

 

 

 

 

 

Bimestral 

 

Pedagoga da 
EEAA, SOE, 

equipe gestora 
coordenadore, 

professores 
regentes. 

 

Acampamento 
das    

solicitações e 
encaminha-   
mento das 

orientações, 
realidades e 
observação 

dos    
resultados. 
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 objetivos propostos 
de acordo com as 

etapas da 
escolarização. 

*Discutir, avaliar 
a ações 

educacionais e 
indicar 

alternativas que 
garantam a 

efetivação do 
processo de 

aprendizagem 
dos 

estudantes. 

solicitações no 
bimestre 
anterior. 

   

 

Eixo: Projetos e Ações Institucionais 

Ações/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Projeto *Subsidiar o *Realização de 
oficinas com 
professores. 

*Utilização dos 
jogos 

confeccionados 
nos 

atendimentos 
interventivos. 

*Confecção de *Pedagoga da Ao fim das 

Aprender trabalho docente, jogos (pelos EEAA, atividades 

brincando através de jogos professores) 1º professores desenvolvias 
 pedagógicos, semestre; regente e nos 
 envolvendo as *Realização de coordenação. semestres. 
 diversas áreas do oficinas de jogos –   

 conhecimento. 2ºsemestre.   

     

     

 

Obs: As formações continuadas planejadas para às 4ª feiras sofreram alterações em virtude do Curso Letramento e 

Alfabetização I – Língua Portuguesa e Matemática. 
 
 

 

 

Objetivo 
 

• Propor estratégias de intervenção, a partir de uma investigação prévia, visando mitigar os 

fatores que promovem a evasão e a retenção dos estudantes da UE. 

 
 

Ações 
 

• Acompanhamento sistemático da frequência dos alunos. 

Permanência e êxito escolar dos estudantes 
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• Notificação ao Serviço de Orientação Educacional e à Secretaria sobre o excesso 

de faltas. 

• Elaboração de relatório, com base nas faltas e rendimento escolar. 

• Emissão de “Comunicado de Infrequência” para cientificar os responsáveis. 

• Solicitação de transporte escolar para os alunos residentes nas áreas rurais. 

• Criação de projetos interventivos para atender os alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

• Oferta de vagas no projeto “Educação em tempo Integral” como complemento às 

intervenções já realizadas em sala de aula. 

• Estimular a participação nas aulas de reforço em horário contrário ao de aula. 

• Fazer encaminhamentos a outros órgãos responsáveis, em casos que não sejam de 

competência da Unidade Escolar, dentre eles o Conselho Tutelar e o Ministério Público. 

 
 

Parcerias 
 

• Equipe gestora 

• Serviço de Orientação Educacional 

• Secretaria Escolar 

• Conselho Tutelar e Ministério Público 
 

 

Público 
 

• Corpo discente 
 

 

Cronograma 
 

• As ações acontecerão durante todo o ano letivo de 2022. 
 

 

Avaliação 
 

• A avaliação acontecerá por meio do acompanhamento da frequência escolar, da 

observação desempenho das aprendizagens discutido nos Conselhos de Classes 

bimestrais e na diminuição dos índices de retenção ao final dos ciclos. 
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Objetivos 
 

• Diminuir as perdas do processo de aprendizagem e produção do saber, frente ao 

contexto dos anos letivos anteriores, que foram organizados com diversas limitações 

impostas pelas condições de ensino não presenciais. 

 
 

Ações 
 

• Adotar uma postura de acolhimento em todas as ações pedagógicas. 

• Avaliação diagnóstica e contínua durante todo o ano letivo. 

• Priorizar as aprendizagens, com foco nas habilidades do letramento e alfabetização e do 

letramento matemático. 

• Apoiar os alunos com dificuldades, dividindo-os em pequenos grupos dentro de uma 

mesma turma, de acordo com o nível de aprendizagem. 

• Promover, uma ou duas vezes por semana, o reagrupamento interclasse em que os 

alunos serão também agrupados por níveis de aprendizagem, porém, envolvendo todos 

os estudantes daquele ano. 

• Ofertar atividades de intervenção pedagógica, três vezes por semana, em turno 

contrário, como parte do projeto Educação em Tempo Integral. 

• Disponibilizar aulas de reforço, em horário contrário ao de aula, aos alunos não 

contemplados pelo projeto Educação em Tempo Integral. 

 
 

Parcerias 
 

• Equipe Gestora 

• Serviço de Orientação Educacional 

• Coordenação Pedagógica 

• Professores regentes 
 

 

Público 
 

• Todos os alunos 

Recomposição das aprendizagens 
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Cronograma 
 

• Ano letivo de 2022. 
 

 

Avaliação 
 

• Acontecerá durante as coordenações coletivas semanais e conselhos de classe 

bimestrais, por meio da discussão e apresentação da melhora do desempenho 

dos estudantes. 

 
 

 

Objetivos 
 

• Criar, valorizar e manter uma cultura de paz dentro das salas de aula, gerando 

oportunidades para a comunhão de afetos, autoconhecimento e tolerância. 

• Transformar o ambiente escolar para que as crianças se sintam seguras e integradas. 

• Ensinar a criança a compreender, identificar e como trabalhar suas emoções e a das 

outras pessoas no ambiente escolar. 

• Garantir aos alunos um espaço que valorize a empatia, o diálogo e o respeito pelas 

diferenças. 

 

 

Ações 
 

• Formação de todos os profissionais da escola (professores, gestores e demais 

funcionários) para desenvolver, primeiro neles, as competências relacionais, sociais e 

emocionais desejáveis para uma boa convivência, como empatia e capacidade de 

escuta e de comunicação assertiva, para que se sintam seguros e estejam aptos a atuar 

junto aos alunos e às famílias. 

• Promover o estudo do caderno “Convivência escolar e Cultura de Paz” para a 

construção de um plano de convivência. 

• Propor, uma ou duas vezes por semana, atividades nas quais os alunos desenvolvem 

a capacidade de expressar sentimentos e controlar a raiva ou a agressividade, discutem 

estratégias de combate ao bullying e soluções para situações hipotéticas de conflito, 

em que colocarão em prática a empatia. 

Plano de convivência escolar/ Cultura de paz 
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• Apresentação de peças teatrais preparadas pelos estudantes e professores, 

enfatizando valores e respeito à diversidade. 

• Mensagens reflexivas e educativas apresentadas por meio de músicas, vídeos e livros 

literários. 

• Confecção de cartazes e murais com os temas apresentados no pátio escolar para 

expor as atividades dos estudantes após reflexão em sala de aula. 

• Promoção de palestras, encontros e debates com a participação da família dos 

estudantes e demais membros da comunidade escolar, abordando temas relacionados 

à cultura de paz. 

 
 

Parcerias 
 

• Serviço de Orientação Educacional. 
 

• Equipe Gestora 
 

• Coordenação pedagógica 
 

• Professores Regentes 
 
 
 

Público 
 

• Toda a comunidade escolar 
 
 
 

Cronograma 
 

• Ano letivo de 2022 
 
 
 

Avaliação 
 

• A avaliação acontecerá por meio da observação da mudança de hábitos dos 

envolvidos, o que contribuirá para um ambiente de estudo e trabalho mais 

harmônico e agradável. 
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Justificativa 
 

A educação é uma atividade complexa, que reúne processos diferentes, sendo que os 

aspectos cognitivos não são a única preocupação. A formação socioemocional é muito relevante 

para que os estudantes se desenvolvam de maneira completa, adquirindo habilidades que serão 

fundamentais no convívio social. 

Nesse contexto, a empatia é essencial para entender as necessidades do outro e oferecer 

uma educação mais humanizada. Além disso, a falta de empatia pode ser associada a problemas 

como bullying, intolerância, preconceito e violência. Assim, é importante que alunos de todas as 

idades tenham a possibilidade de desenvolver atitudes empáticas para que seja possível uma 

sociedade mais madura, inteligente e conectada entre si. 

 
 

Objetivos 
 

• Influenciar positivamente crianças em suas interações com a sociedade, firmando na 

formação destes alunos, a importância de olhar para o outro e ser mais compreensivos com 

as possibilidades dadas a cada pessoa. 

• Promover a construção de um ambiente socioafetivo e a criação de laços afetivos entre o 

grupo. 

• Facilitar a compreensão de que o mundo é composto pela diversidade e entender a 

diferença o torna mais solidário. 

• Desenvolver outras competências socioemocionais, como a solidariedade, fazer com que 

o estudante esteja aberto ao novo, seja cooperativo. 

 
 

Ações 
 

• O projeto terá início com a “Semana de Educação para a Vida”, prevista no Calendário 

Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e se estenderá ao 

restante do ano letivo, conectando-se aos demais projetos pedagógicos. 

• A partir do tema “Convivência Escolar e Cultura de Paz”, proposto para a “Semana de 

Educação para a vida”, trabalharemos a empatia como caminho para os demais valores: 

XIV. Projetos Específicos da unidade escolar 

Projeto “Todo dia é dia de empatia” 

https://jornadaedu.com.br/aproximando-familias/papel-de-todos-no-combate-ao-bullying/?utm_source=parceria&utm_medium=blog&utm_campaign=guest-post-neurosaber
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amor, respeito, solidariedade, amizade, disciplina, responsabilidade, dentre outros, tão 

importantes para um convívio escolar agradável e proveitoso. 

• Escolher um dia da semana para aplicar o projeto em sala de aula, que será intitulado 

“Dia da empatia”. Nesse dia serão propostas atividades que levem os alunos à reflexão 

e ao exercício da empatia e dos demais valores arraigados a ela. 

 
1ª semana- Semana de Educação para a Vida 

Abertura do projeto 

Apresentação teatral sobre o livro “Ernesto”, de Blandina Franco. A história nos leva a 

refletir sobre as situações de Bullyng vividas pela personagem e nos convida a reescrever um 

novo final para ela. 

 
Dinâmica “Calçar o sapato do outro” 

 
 

Cada aluno deverá desenhar ou escrever em um pedaço de papel alguma situação que o 

deixa desconfortável na escola e colocar dentro do seu sapato. Os sapatos serão dispostos para 

que os alunos escolham um de forma aleatória. Ao pegar o sapato do colega, o aluno irá ler a 

situação que o deixa desconfortável, calçar o sapato e dizer com ele se sentira se estivesse 

vivendo no lugar do seu amigo. 

 
Post-it da empatia 

 
 

Criação de um mural da turma com Post-it, em que as crianças irão desenhar ou escrever 

atitudes que demonstrem empatia, amor e solidariedade. 

 
O que é empatia para você? 

 
 

Cada turma irá compartilhar com o restante da escola uma apresentação (peça teatral, 

música, coreografia, jogral, poema, cartazes etc) sobre o que aprendeu nessa semana. Em um 

momento coletivo no pátio serão feitas novas reflexões sobre o tema e entoada a canção tema 

da semana. 
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Jogos de cooperação 

 
 

Serão realizados, na quadra esportiva, no horário habitual de recreação de cada turma, 

jogos e brincadeiras que promovam a empatia, a cooperação, a paciência, a criatividade e a 

confiança. 

 
Passar o bambolê 

As crianças dão as mãos e se unem em roda, sendo que uma delas está com um bambolê. O 

desafio do jogo é passar o bambolê para os colegas sem soltar as mãos, usando outros 

movimentos do corpo. Essa brincadeira pode estimular a coordenação motora, a concentração e 

a habilidade de pensar em novas maneiras simples de resolução de problemas. 

 
Nó humano 

No nó humano, os alunos devem dar as mãos para os colegas, entrelaçando os dedos. 

Entretanto, há algumas regras: o aluno não pode dar a mão para o que está ao seu lado, e 

também não pode segurar as duas mãos do mesmo colega. A brincadeira chega ao fim quando 

todos os alunos formam um círculo, sem soltar as mãos. Apesar de um pouco complicado de ser 

feito, esse jogo obriga os estudantes a cooperarem entre si e a coordenarem de forma espontânea 

o espaço físico. 

 
Cabo de guerra 

No cabo de guerra, dois grupos com o mesmo número de crianças ficam alinhados ao longo de 

uma corda, cada grupo em uma extremidade. No meio da corda, há uma linha central que divide 

o espaço para cada um. Os grupos devem então puxar a corda, cada um para o seu próprio lado, 

e o objetivo é fazer o outro grupo ultrapassar a linha central. Nessa brincadeira, para um time ser 

vencedor, o esforço físico de todo o grupo é necessário. Entre as habilidades desenvolvidas, 

estão a força e a rapidez de movimento e a cooperação entre os participantes. 

 
Desenho sem fio 

Assim como o telefone sem fio, nesse jogo as crianças devem formar uma fileira, cada uma com 

um papel e uma caneta em mãos. O papel deve ser apoiado nas costas da criança à sua frente. O 

primeiro da fileira inicia a brincadeira fazendo o desenho. O aluno que estiver à sua frente, tentará 

reproduzir o desenho apenas sentindo os movimentos da caneta. A dinâmica segue dessa 

maneira até o último da fila. A diversão desse jogo consiste em perceber como os desenhos 

ficaram diferentes do “original”. A brincadeira estimula a criatividade, o lado lúdico e a interação 

dos participantes. 
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2ª semana- Eu me conheço, eu me amo 

 
 

Com essa atividade, pretendemos explorar o autoconhecimento das crianças, pois conhecer 

quem somos e como nos sentimos é um passo essencial para a aprendizagem emocional e social. 

Os alunos irão preencher uma “bandeirinha” com informações pessoais, dentre elas o 

autorretrato, preferências, coisas que os deixam tristes e felizes e pretensões para o futuro. À 

medida que forem compartilhando com o grupo as suas informações as crianças vão pendurando 

as bandeirinhas em um varal, que ficará exposto na sala de aula. 

 
3ª semana- Como você enxerga o seu colega? 

 
 

Agora é hora de parar para olhar e perceber o outro. Nesta atividade os alunos receberão uma 

ficha com o nome de um colega, nela ele responderá informações referente a esse colega: Cite 

3 qualidades do seu colega:/Escreva algo bom que ele fez:/Escreva algo que ele fez que você 

não gostou: /Você acha que ele é feliz? Por quê? 

Ao final da atividade, cada aluno receberá a folha com o seu nome e poderá optar por compartilhar 

ou não com o restante da turma. 

 

4ª semana- Cartas da empatia 
 

Organizados em grupos de 4, os alunos receberão cartas com desenhos ilustrando algumas 

situações cotidianas. Ao pegar uma carta, o aluno irá compartilhar com os demais com se sentiria 

se estivesse vivendo aquela situação. 

 
5ª semana- Diário de experiências 

 
 

Durante essa semana os alunos produzirão um diário de experiências, em que as situações 

cotidianas de conflito da sala de aula serão relatadas em três passos: Caracterização da situação, 

Reconhecimento da emoção envolvida e Superação. Os alunos serão levados à reflexão sobre 

as emoções envolvidas nos conflitos e buscarão juntos uma solução para a superação deles. 

 
6ª semana- Muitas lições com o filme “O extraordinário” 

 
 

O filme leva aos alunos uma reflexão sobre respeito ao próximo, combate ao bullying, auto estima, 

amizade, entre outros. Após uma sessão de cinema e um amplo debate sobre os temas propostos 

no filme, os alunos farão uma produção de texto. O gênero textual trabalhado nessa produção 
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dependerá da faixa etária dos alunos, ficando como sugestão acróstico, poema, história em 

quadrinhos, receitas poéticas, resenha e etc. 

 

7ª semana- Teatro da empatia 

 

 
Cada ano/série escolherá um livro relacionado ao tema e após leitura e reflexão produzirá uma 

apresentação teatral contando a história. Esta será a culminância do projeto, em que a 

comunidade será convidada a prestigiar. 

 
 

Cronograma 
 

• Embora o projeto esteja estruturado em semanas, essas não precisarão acontecer de 

forma consecutiva, podendo haver um intervalo de 15 a 30 dias entre elas, a depender das 

necessidades da escola. Poderá também acontecer o acréscimo de outras atividades 

relacionadas ao tema. 

 
 

Responsáveis 
 

• Professores regentes 

• Serviço de Orientação Educacional 

• Equipe Especializada de Apoia à Aprendizagem 

• Equipe de Direção e Coordenação Pedagógica 
 

 

Avaliação 
 

• Durante o desenvolvimento das atividades e na observação da melhora das relações 

interpessoais na Unidade Escolar. 
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Objetivos 
 

 

• Realizar leitura de obras literárias clássicas e moderna, com ênfase nos elementos 

temáticos e estruturais do texto; 

• Despertar o gosto pela leitura de gêneros textuais diversificados; 

•  Despertar o senso crítico do leitor a respeito dos valores e virtudes abordados em 

contos, crônicas, poemas etc.; 

• Discutir a função da literatura enquanto instrumento difusor de arte e cultura; 

• Associar o tema abordado nas obras literárias a episódios da vida social do discente; 

• Produzir gêneros textuais variados a partir da leitura de obras literárias diversificadas. 
 

 

Ações 
 

• Ministração de aulas expositivas sobre obras literárias, autores e contexto de produção 

artística; 

• Discussão, de forma crítica, sobre os valores e as virtudes abordadas no texto; 
 

• Discussão sobre os aspectos físicos e psicológicos das personagens e seu modo de 

atuar no meio social em que vive; 

• Ampliar o repertório sociocultural do aluno no que diz respeito à arte literária e às 

relações humanas; 

• Produção de jogos pedagógicos para auxiliar no desenvolvimento das aulas. 
 

 

Cronograma 
 

• Ao longo do ano letivo. 
 
 

Responsáveis 
 

• Professores regentes e coordenação pedagógica da unidade escolar. 
 
 
 

Avaliação 
 

Leitura literária 
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• Atividades de leitura, interpretação e análise de textos, fichas literárias, dramatizações, 

produção de recontos, cartuns, tiras etc., a partir das obras lidas. 

 
 

 

Objetivo 
 

• Estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de Educação Financeira e 

Educação para o Consumo em estudantes das escolas públicas brasileiras. 

 

Ações 
 

 

• Desenvolvimento profissional para gestores – formação on-line que busca contribuir para 

que os gestores assumam o protagonismo na gestão pedagógica, para além da gestão 

administrativa de suas escolas. 

• Desenvolvimento profissional para professores – formação on-line que aborda a Educação 

Financeira de forma prática, tratando de temas que fazem parte do dia a dia dos 

educadores. De modo leve e amparado por exemplos do cotidiano, os três pilares 

temáticos do Programa (planejar o uso dos recursos financeiros, poupar ativamente, 

gerenciar o uso do crédito) são explorados, para que os professores, por um lado, se 

apropriem do que será tratado com os estudantes, e, por outro, se beneficiem das 

reflexões propostas e dos conteúdos apresentados. 

• Desenvolvimento de sequências didáticas, de cinco a dez aulas, em que a Educação 

Financeira é apresentada de forma transversal e integrada aos componentes curriculares 

Língua Portuguesa, Matemática ou Ciências Humanas. Habilidades socioemocionais 

também são trabalhadas nas diversas atividades propostas, pois são indispensáveis para 

que os estudantes desenvolvam comportamentos financeiros saudáveis. 

 

Cronograma 
 

 

• Ao longo do ano letivo. 
 
 

Responsáveis 
 

 

• Banco Central, professores das turmas de 3º e 5º ano, equipe gestora e coordenação 

pedagógica. 

Programa Aprender Valor 
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Avaliação 
 

• Avaliação de Aprendizagem e Avaliação de Impacto – avaliações aplicadas aos 

estudantes em diferentes momentos do ano letivo permitem aos gestores (da escola, 

das redes de educação e do Programa) acompanharem os efeitos das ações do 

Programa sobre a aprendizagem das crianças e dos jovens das escolas participantes. 

Observação 

 
As formações dos profissionais envolvidos e a disponibilização das sequências didáticas é de responsabilidade do 

Banco Central, tendo em vista que tal projeto está sendo desenvolvido em parceria com essa entidade. 

 

 

Objetivos 
 

• Fomentar a inclusão social e cultural por meio da escolha dos personagens do Folclore 

Brasileiro utilizando as urnas eletrônicas, bem como associando aos temas sociais 

contemporâneos. 

• Analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da Lenda “Sereia Iara”. 

• Refletir acerca do preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar, 

tendo como referência a lenda “Negrinho do Pastoreio”. 

•  Apreender sobre o uso racional da água e as suas consequências em relação ao 

desperdício, por meio da Lenda “Vitória-Régia”. 

• Comparar a condição atual do meio-ambiente e o estado em que se encontrará no futuro, 

caso não haja atuações sustentáveis, invocando a Lenda ”O Curupira”. 

• Trabalhar a Inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, utilizando a Lenda “Saci- 

Pererê”. 

 

Ações 
 

O Módulo Inclusão Social desde a Infância atende as crianças da Educação Infantil (pré- 

escola) e do Ensino Fundamental - anos iniciais (1º ao 5º ano), das unidades escolares da Rede 

Pública e particular do Distrito Federal, e consiste em fomentar a inclusão social e cultural 

conforme a sua realidade, fazendo uma associação dos personagens do folclore brasileiro com 

temas sociais contemporâneos e contextualizando-os nas respectivas abordagens. 

A votação é realizada por meio da escolha de um dos cinco personagens do folclore 

brasileiro (Vitória Régia, Curupira, Iara/Sereia, Negrinho do Pastoreio e Saci-Pererê). O objetivo 

é levar os estudantes a analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da 

Eleitor do Futuro 
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lenda “Sereia Iara”. O preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar, 

tendo como referência a lenda “Negrinho do Pastoreio”. Refletir sobre o uso racional da água e 

as consequências de seu uso indevido, por meio da lenda “Vitória-Régia”. Permitir também que 

eles possam fazer comparação entre a condição atual do meio-ambiente e o estado em que se 

encontrará no futuro, caso não haja conscientização da importância de sua preservação, 

invocando a lenda ”O Curupira”. Fomentar a inclusão da pessoa com deficiência em âmbito 

social e escolar, utilizando a lenda “Saci-Pererê” ou, utilizando-se dos personagens descritos, 

chamar a atenção dos estudantes para outros temas sociais relevantes. 

Durante a execução do Programa, previamente às eleições, a escola providenciará 

apresentação teatral dos personagens do folclore, encenada pelos professores ou por 

estudantes previamente escolhidos e treinados, na qual cada personagem do folclore irá 

defender as suas propostas ao exercício do cargo de Presidente do Folclore. As atividades 

terão apoio e supervisão da Escola Judiciária Eleitoral do Distrito Federal. No dia da eleição, as 

crianças serão os eleitores, que após serem conscientizadas sobre cada um dos temas, por 

meio de atividades pedagógicas, escolherão seu candidato na urna eletrônica. 

 

Cronograma 
 

• O projeto terá a duração de 15 dias e está previsto para acontecer no mês de junho de 2022. 
 
 
 

Responsáveis 
 

• Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE/DF, por meio da Escola Judiciária 

Legislativa do Distrito Federal - EJE/DF: 

• Professores Regentes 

• Equipe Gestora 

• Coordenação Pedagógica 
 
 
 
 

Avaliação 
 

• Acontecerá de forma processual e contínua, a partir da observação da participação e 

interesse dos alunos durante a realização das atividades. 
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Objetivos: 
 

• Ampliar as experiências corporais, mediante a intervenção pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o professor de atividades regente e o professor de Educação Física 

na perspectiva da Educação Integral, explorando os conteúdos presentes na Educação 

Física, as habilidades e objetivos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o que 

favorecerá a organização do trabalho pedagógico da escola. 

 
 

Ações: 
 

• Oferta de uma abordagem interdisciplinar, que envolva a ludicidade/movimentos 

corporais, que propiciem o desenvolvimento integral dos alunos; 

• Desenvolvimento de brincadeiras, de jogos, de danças, de ginásticas e de jogos pré- 

desportivos, que levem à consciência corporal, havendo o reconhecimento, por parte dos 

alunos, de suas potencialidades e limitações, visando uma ampliação de movimentos, 

autonomia e desenvolvimento pleno. 

 

Cronograma: 
 

• Cada turma terá aula uma vez por semana, com duração de 50 minutos. 
 
 
 

Responsáveis: 
 

• O professor de Educação Física, que, de acordo com a proposta do projeto trabalhará de 

forma integrada/interdisciplinar aos professores de Atividades regentes das turmas 

atendidas. 

 
 

Avaliação: 
 

• Portifólio do projeto; 

• Avaliação do projeto pelos estudantes; 

• Avaliação do projeto pelos professores de atividades regentes; 

• Avaliação do projeto pelos gestores; 

 
Obs.: Pontua-se que o projeto acima registrado, “Educação com Movimento” está à espera do respectivo 
profissional da área específica, Educação Física, pra que seja executado junto aos alunos. 

Educação com Movimento 
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Objetivos: 
 

• Integrar a comunidade escolar através dos eventos festivos, referentes às datas 

comemorativas, durante o ano letivo, com objetivos pedagógicos e para arrecadar 

recursos financeiros para a escola; 

• Identificar traços culturais das festas; 

• Reconhecer a linguagem formal e a informal; 

• Reestruturar textos regionais; 

• Promover a socialização; 

• Promover lazer e recreação; 

• Realizar desafios de conhecimentos gerais e atuais. 
 

 

Ações: 
 

• Organização da Festa Julina com apresentações musicais e teatrais; 

• Interpretação e reestruturação de textos; 

• Realização de gincanas sobre conhecimentos gerais; 

• Promoção de momentos de valorização à família. 
 

 

Cronograma 
 

• Durante o 2º bimestre letivo, culminando com a festa no encerramento do semestre. 
 

Responsáveis 
 

• Equipe Gestora 
 

• Corpo docente 
 

• Coordenação Pedagógica 
 

• SOE e EEAA 
 

Avaliação 
 

• A avaliação se dará através da observação da participação dos alunos e da comunidade 

nas atividades propostas. 

Festa Julina 
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Objetivos 
 

• Conhecer a biografia dos principais artistas brasileiros; 

• Fazer a leitura de imagem; 

• Desenvolver oralidade, interação e socialização 

• Trabalhar coordenação motora fina e ampla, a partir do reconhecimento das cores. 

• Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, expressão artística. 

• Trabalhar conceito de releitura a partir de uma obra artística. 
 

 

Ações 
 

• Estudo dos artistas brasileiros e suas obras em sala de aula. 

• Produção de telas artísticas com a releitura das obras estudadas para exposição. 
 

 

Responsáveis 
 

• Professores regentes e coordenação pedagógica. 
 

 

Cronograma 
 

• As atividades serão desenvolvidas durante o 3º bimestre letivo. 
 

 

Avaliação 
 

• Através da observação da participação nas atividades propostas e da apreciação dos 

trabalhos produzidos pelos alunos. 

Releitura de Artistas Brasileiros 
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Objetivos: 
 

• Participar de atividades corporais, respeitando seus limites e dos outros; 

• Adotar atitudes de respeito mútuo; 

• Conhecer e valorizar a pluralidade da cultura corporal; 

• Capacitar os indivíduos a refletir de forma autônoma e consciente a suas possibilidades 

corporais. 

• Conhecer a cultura dos países participantes da Copa do Mundo 2022. 

• Reconhecer a importância das regras tanto para o esporte quanto para a vida em 

sociedade. 

 

Ações: 
 

• Organizar um campeonato de jogos esportivos entre as turmas e entre turnos com os 

alunos e profissionais da escola; 

• Escolha da mascote da escola, através da votação de desenho feito pelos alunos; 

• Produção de mural com o histórico da Copa do Mundo, regras, modalidades, curiosidades 

e bandeiras dos países participantes com foco na bandeira do Brasil; 

• Produção de textos individuais e coletivos abordando o tema; 

• Localização no mapa os países participantes; 

• Pesquisa sobre alimentação do atleta e a importância da prática de esporte. 
 

Responsáveis: 
 

• Todos os profissionais da U.E. 
 

Cronograma: 
 

• Mês de novembro de 2022. 
 

Avaliação: 
 

• Processual e contínua e se dará através da receptividade e participação dos estudantes 

nas atividades propostas, durante a “Copinha EC 07 2022”, que ocorrerá entre 07 a 11 

de novembro de 2022. 

Copinha EC 07 
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A Proposta Pedagógica é uma construção coletiva e gradativa, por isso a necessidade da 

escola promover discussões críticas e criativas sobre o assunto, renovando-o constantemente. 

O desafio de cada escola em construir sua própria Proposta é uma questão incessante, sendo 

necessário compreendê-lo como processo e que, portanto, os resultados virão ao longo de sua 

construção e consolidação. Ao construirmos a Proposta Pedagógica, planejamos o que temos 

intenção de realizar. Conforme o que temos, buscamos o possível, visualizando futuro diferente 

do presente. 

Por isso a Proposta Pedagógica necessita de constante avaliação por toda a comunidade 

escolar, assegurando a dinamicidade em relação aos desafios cotidianamente apresentados ao 

trabalho pedagógico. 

Assim, nossa Proposta Pedagógica será avaliada ao longo do ano letivo, nos dias de avaliação 

institucional, nas coordenações coletivas e sempre que necessário a comunidade escolar poderá 

dizer o que está dando certo, ou não; sugerir, propor alterações, acréscimos ou supressões da 

PPP. 

XV. Acompanhamento e avaliação do Projeto Político- 

Pedagógico 
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  ANEXOS  
 

  Curso de formação: Alfabetização, Leitura e Escrita I  
 

Objetivos 
 

• Discutir a progressão para o ensino da alfabetização, leitura e escrita no Bloco Inicial de 

Alfabetização; 

• Refletir sobre a organização do trabalho pedagógico no ciclo de alfabetização; 

•  Discutir o ensino da leitura e da escrita, com vistas à progressão das/para as 

aprendizagens; 

• Ampliar as discussões sobre as propriedades do SEA, a consciência fonológica; 

•  Conhecer as estratégias de ensino da leitura e da escrita no processo inicial de 

alfabetização; 

• Analisar os principais desafios para a formação do leitor autônomo e proficiente. 
 
 
 

Ações 
 

• Ministração de aulas teóricas sobre alfabetização, leitura e escrita à luz da Pedagogia e 

Linguística; 

• Discussão sobre alfabetização e letramento de forma contextualizada conforme 

pressupostos da Pedagogia de Projetos e Sequências Didáticas; 

• Discussão sobre práticas de alfabetização e letramento e formação de leitor e escritor 

proficiente; 

• Realização de oficinas e rodas de conversas para compartilhamento de ideias, 

experiências e vivências em sala de aula; 

• Produção de jogos pedagógicos para auxiliar no desenvolvimento das aulas; 

• Disponibilização de material contendo sugestões de jogos a serem realizados em sala de 
aula. 

 
 

Cronograma 
 

 

• Ao longo do primeiro semestre. 
 
 

Responsáveis 
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• Coordenação pedagógica da unidade escolar. 
 
 

Avaliação 
 

 

• Produção de projeto interventivo, plano de sequências didáticas, discussões sobre 

alfabetização, letramento e ludicidade, realização de jogos para promoção das 

aprendizagens. 

 

 

Objetivos: 
 

 

• Identificar e reconhecer o papel da matemática nas variadas situações de interação entre 

os indivíduos e indivíduos e o meio; 

• Promover a reflexão sobre a importância de utilizar situações concretas para compreensão 

e aplicação da matemática em atividades cotidianas; 

• Discutir metodologias de ensino da matemática conforme os pressupostos da Pedagogia 

de Projetos; 

• Ler, interpretar e solucionar situações-problema envolvendo as operações matemáticas 

utilizando técnicas diversificadas. 

 
 

Ações 
 

• Ministração de aulas teóricas sobre letramento matemático associando-os a situações 

sociocomunicativas; 

• Discussão sobre letramento matemático e metodologias de ensino inspiradas na 

Pedagogia de Projetos e Sequências Didáticas; 

• Discussão sobre práticas de alfabetização e letramento matemático, visando a formação 

de leitor capaz de operar com esse tipo de linguagem para solucionar situações-problema; 

• Realização de oficinas e rodas de conversas para compartilhamento de ideias, 

experiências e vivências em sala de aula; 

• Produção de jogos pedagógicos para auxiliar no desenvolvimento das aulas; 

Curso de formação: Letramento Matemático 
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• Disponibilização de material contendo sugestões de jogos a serem realizados em sala de 

aula. 

 
 

Responsáveis 
 

• Coordenação pedagógica da unidade escolar. 
 
 

Avaliação 
 

 

• Produção de projeto interventivo, plano de sequências didáticas, discussões sobre 

alfabetização, letramento e ludicidade, realização de jogos para promoção das 

aprendizagens. 
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• BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF:Centro Gráfico, 1988. 

 

• Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas públicas do Distrito Federal 

• – Ensino Fundamental – janeiro 2014; 
 

• Currículo do Ensino Fundamental – anos Iniciais – 1º ao 5º Ano do EnsinoFundamental 

de 9 anos/ 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental de 8 anos; 

 

• Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF; 
 

• DF. SEE. Regimento Escolar das instituições de Ensino da Rede Pública do DF. 2ºed. 

Brasília. Subsecretaria de Educação Pública, 2001; 

 

• Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – Lei 9394 de 20/12/96 – DF. Senado 

Federal, 1999; 

 

• Plano de Trabalho Equipe Gestora Biênio 2020/2021; 

• Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota-2011; 
 

• LDB-Lei de Diretrizes e Bases n.º 9394/96; 
 

• Lei de gestão democrática nº 4.751 de 07 de fevereiro 2012; 
 

• Plano Nacional de Educação; 

 

• Plano Distrital de Educação; 
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