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Apresentação 
 

A elaboração deste Projeto Político-Pedagógico deu-se com o estabelecimento dos 

membros da Comissão Organizadora, incumbida de revisar o texto, adaptando-o à nova 

realidade escolar, com as aulas plenamente presenciais. A partir disso, submeteu o seu 

rascunho ao crivo dos professores e servidores, que acrescentaram e modificaram alguns 

tópicos. O texto resultante foi direcionado à comunidade escolar, durante  reunião, o que 

proporcionou momentos de reflexão, discussão e apresentação de propostas para melhoria 

na qualidade do ensino, do ambiente e da função social da escola. 

 

DADOS INFORMATIVOS IMPORTANTES DA UNIDADE ESCOLAR 

Nome da Escola: Escola Classe 106 Norte 

CNPJ: 00.488.155/0001-19 

Endereço: SQN 106 Norte – Área Especial – Brasília – DF. CEP: 70.742-000 

E-mail: ec106norte.ppc@edu.se.df.gov.br 

Telefone: (61) 3901-7520 

Site e redes sociais: 

Blog: ec106n.blogspot.com 

Instagram: escolaclasse106norte 

Facebook: @escolaclasse106norte 

Diretor(a): Lisete Inês Prediger 

Vice-Diretor(a): Élida Veruska Alves Teles 

Supervisor(a) Pedagógico(a): Roberta de Novaes Melo Rasia 

Supervisor(a) Administrativo(a):  

Chefe de Secretaria: Venúzio Brito Damasceno 

Auxiliar(es) de Secretaria:  

Coordenadores pedagógicos: Priscila Lauane Guimarães 

Professores regentes:  

Cristina Maria Pires Moreira de Mendonça/Professora de Atividades/Efetiva 

Denise Maia Soutinho/Professora de Atividades/Efetiva 

Karina Panizza de Sousa Pinto/Professora de Atividades/Efetiva 

Kelen Lívia Santana Bastos Bandeira/Professora de Atividades/Efetiva 

Lídia Ribeiro de Freitas/Professora de Atividades/Efetiva 

Lilian Cristina Pedrosa Mendes/Professora de Atividades/Efetiva 

Vera Lucia Lacerda Resende/Professora de Atividades/Efetiva 

mailto:ec106norte.ppc@edu.se.df.gov.br
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Sandra Valéria Damasceno Silva/Professora de Atividades/Efetiva 

Alizete Ferreira do Nascimento/Professora de Atividades/Substituta 

Ana Carolina da Silva Brito/Professora de Atividades/Substituta 

Anna Beatriz de Sousa/Professora de Atividades/Substituta 

Antônia Francineire de Abreu de Albuquerque/Professora de Atividades/Substituta 

Brenna Lidia Pereira Caixeta/Professora de Atividades/Substituta 

Clotildes Gonçalves Martins/Professora de Atividades/Substituta 

Dayana Santos Alves Paz/Professora de Atividades/Substituta 

Greyce Kelly das Chagas Lopes/Professora de Atividades/Substituta 

Márcia Martins de Sousa Nunes/Professora de Atividades/Substituta 

Tabbatha Rayanne dos Santos Menezes Cavalcante/Professora de 

Atividades/Substituta 

Professores(as) colaboradores(as): 

Janaina Rosa da Silva Corsino (Laboratório de Informática) 

Lucia Helena Alves de Sá (Biblioteca) 

Sandra de Oliveira Martins (atua junto à Coordenação Pedagógica) 

Elisabete de Souza Dorneles da Costa (atua junto à Coordenação Pedagógica) 

Monitores:  

Não há. 

Educadores Sociais Voluntários: atuam em salas de aula inclusivas e de integração 

inversa, auxiliando estudantes que apresentem dificuldades e transtornos, 

diagnosticados ou não, colaborando com a ação didática dos docentes. 

Camila Silva Rocha Soares  

Bilka A. G. Lopes 

Élida Santos de O. Nascimento  

Elisangela Silveira Militao de Souza  

Janaina da Silva Barbosa  

Magnalva de Sousa Cruz  

Samuel Leite de Jesus  

Membros do Conselho Escolar: 

O Conselho Escolar foi substituído pela Assembleia Geral Comunitária. 

Vigilantes: 

Gessy Nascimento 

José Ribamar Jardim Fonseca 
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Maria Madalena Oliveira Pereira Pires 

Olívia Moreira da Silva 

Valderi Peres Ribeiro 

Vismar Antônio P. Gomes 

Merendeiros: 

Lucileide da Silva Bomfim 

Maria Aparecida Farias de Oliveira  

Serviços gerais: 

Anézio Gomes Teixeira 

Jaislene L. da Silva 

Maria Antônia Lopes da Cruz 

Marilene Aparecida Oliveira  

Membros da Comissão da Proposta Pedagógica:  

Diretora, vice-diretora, supervisora, coordenadora pedagógica, orientador educacional, 

pedagoga, professores e chefe de secretaria. 

Tabela nº 01 – Dados Informativos da Unidade Escolar 

 

 

Como o Projeto Político-Pedagógico é democrático, flexível, participativo, dinâmico, 

intencional e vislumbra objetivos claros, é uma ferramenta balizadora e norteadora das 

ações cotidianas da escola. Além de manifestar o pensamento da comunidade escolar e a 

função social da escola, subsidia a organização do trabalho pedagógico. Portanto, 

profissionais da educação, carreira magistério, assistência à educação e terceirizados que 

atuam na Escola Classe 106 Norte, são convidados a participar da construção do Projeto 

Pedagógico. Compreende-se que as crianças também fazem parte dessa construção, pois 

com suas observações, desenhos e conversas, elas se posicionam sobre as suas 

preferências. 

Neste sentido, a participação da comunidade escolar se deu por meio de atividades 

com os alunos para apresentar os projetos da escola, reuniões para ouvir as famílias, 

questionários sobre projetos que gostariam que a escola desenvolvesse e estudos nas 

reuniões coletivas para registrar a opinião dos profissionais da escola no intuito de levantar 

propostas, problemas e sugestões de estratégias de superação. 

O nosso compromisso com a inclusão e com o respeito à diversidade nos levaram ao 

desenvolvimento de projetos significativos e contextualizados os quais, cada vez mais, 

favorecem o desenvolvimento das crianças e as auxiliam na convivência harmoniosa 

dentro e fora do espaço escolar. 

Assim, contemplamos os eixos transversais do Currículo em Movimento, (Educação 

para a Sustentabilidade, Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos) que estão arraigados aos valores associados ao cuidado e ao 

respeito às diferenças, à natureza e ao meio em que estamos inseridos, o que aprimora 

cada vez mais o desenvolvimento dos nossos projetos pedagógicos e possibilita às 
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crianças a oportunidade de experimentar momentos em que possam colocar em prática o 

seu modo de pensar e se comunicar de forma a respeitar a si mesmas e ao próximo. 

Importante frisar dentro de um contexto histórico recente, o surgimento da Pandemia 

do Sars-Cov-2, o qual obrigou a partir de março de 2020 a suspensão das aulas presenciais 

na rede pública, sendo que desde junho de 2020 as aulas foram retomadas remotamente 

por meio da plataforma “Google Sala de Aula”. Neste espaço, professores se comunicaram 

com os estudantes realizando videoconferências, troca de mensagens, acesso a materiais 

didáticos, aplicação de avaliações, formação de grupos de trabalho, entre outras 

atividades. Destaque-se que em 2021 as aulas remotas se mantiveram até o mês de julho, 

após esta data as aulas se deram de maneira híbrida, ficando assim até o fim daquele ano 

letivo. Em 2022 foi retomado o modo presencial já a partir de fevereiro.  

Ao revisar o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Classe 106 Norte, para 

adaptar-se ao atual contexto que vivenciamos, procurou-se dar vida e movimento a esse 

documento inspirado em princípios que possibilitem o desenvolvimento do ser humano, na 

valorização da vida, na formação ética e no exercício da cidadania. Nesse sentido, o foco 

pedagógico tem como referência o Art. 13, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

9394/96): “zelar pela aprendizagem dos alunos”. Dito de outra forma, o foco é na 

aprendizagem dos estudantes e no entrelace de saberes que viabilizem a construção da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Assim, as ações didático-pedagógicas deverão ser embasadas em atividades em salas 

de aula, que favoreçam a vivência de situações reais, que vinculem educação à prática 

social e colaborem para a compreensão de significados contextualizados e 

interdisciplinares. Vale frisar que a revisão do PPP possui características normativas e 

estruturantes do trabalho realizado nesta Unidade de Ensino, porém é um documento 

constantemente revisitado, em momentos distintos do ano letivo, para atender a 

direcionamentos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e às 

próprias necessidades do lócus escolar. 

 

 

Histórico da Unidade Escolar 

 
A Escola Classe 106 Norte é uma escola da rede pública do Distrito Federal inaugurada 

no dia 27 de abril de 1977, e autorizada por meio de ato do dia 7 de julho de 1980. Foi 

construída por iniciativa do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão 

assessor da Presidência da República, com o fim de atender aos filhos dos servidores 

públicos que residiam na  mesma quadra. Para que os filhos desses servidores viessem a 

frequentar a escola, houve uma mobilização da direção e professores da época, num 

convite direto, para que os pais conhecessem o trabalho compromissado da escola pública 

do DF. 

Assim se deu a conquista da comunidade e hoje a Escola Classe 106 Norte, como 

parte do Sistema de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), tornou-se uma escola de ensino fundamental (séries iniciais) de referência 

nacional, obtendo vários resultados importantes: o que veio confirmar a excelente 
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qualificação do corpo docente e participação ativa da Assembleia Geral.  

 Em 2005, na avaliação “Prova Brasil”, a Escola se destacou como uma das 10 

melhores do DF. 

 

Foto 1 - Em 2005 – 10ª Melhor Escola do DF (Prova Brasil IDEB) 

 

 Em 2007, ficou entre as 15 melhores escolas do DF e obteve a média 6,0. 

 Em 2009, alcançou o 1º lugar entre as escolas do DF e obteve a média 7,0. 

 Em 2011, ficou entre as 14 melhores escolas do DF e obteve a média 6,6. 

 Em 2013, alcançou o 1º lugar no DF, obtendo média 7,6. 

 Em 2014, recebeu a Moção de Louvor da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal por ter alcançado a primeira colocação entre as escolas públicas 

avaliadas no 5º ano do ensino fundamental, no Distrito Federal pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB”. 

 

 
Foto 2 - Moção de Louvor concedido pela CLDF 

 
 Em 2015, ficou em 2º lugar no DF, obtendo a média 7,4. 

 Em 2016, a Escola ficou posicionada em 3º lugar no “ranking das escolas mais 

eficientes do Brasil” (CODEPLAN/DF), fruto de um trabalho constante e 

inovador por parte da Equipe Gestora, Coordenação, Corpo Docente e 

Comunidade Escolar. 

 Em 2017, ficou entre as 16 melhores escolas do DF, obteve a média 7,0. 

 Em 2019, ficou entre as 5 melhores escolas do DF, obteve a média 7,4. 
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Índices do INEP – IDEB (2005-2019) 
 

 
Gráfico 1 - Resultados do IDEB - EC 106 Norte 

 

 

 
Índices do INEP – Taxa de Aprovação e SAEB (2005-2019) 

 

 
Figura 1 - IDEB - Anos iniciais do E.F (Aprovação e SAEB) 

 
A escola conta com oito salas de aula, um laboratório de informática, um parquinho, 

um pátio coberto e um pátio descoberto e uma sala de leitura/ biblioteca. Conta ainda com 

sanitário acessível/adaptado para os estudantes, banheiro feminino (com seis sanitários) e 

banheiro masculino (com seis sanitários). Há também um sanitário na sala dos professores 

e um banheiro social com dois sanitários para uso da comunidade. Há uma cantina, mas 

não há refeitório, por isso, o lanche é servido nas salas de aula. 
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Para atender ao ensino fundamental de nove anos, a escola contempla os anos 

iniciais, com turmas de 1º ao 5º ano, totalizando dezesseis turmas, sendo oito no turno 

matutino e oito no turno vespertino, contabilizando trezentos e dezessete alunos. Em 

atendimento à Legislação que prevê Educação Inclusiva para alunos com necessidades 

educacionais especiais, há turmas reduzidas, tendo em vista que oito por cento dos nossos 

alunos possuem necessidades educacionais especiais (com diagnóstico). 

Segundo a estratégia de matrícula para o exercício de 2022, as dezesseis turmas 

foram distribuídas da seguinte forma: seis classes comuns, duas classes comuns 

inclusivas, oito classes de integração inversa, que possuem número reduzido de alunos 

em prol do  atendimento aos alunos com necessidades especiais. 

Os estudantes que frequentam a Escola moram nas redondezas ou vêm de regiões 

mais distantes, sendo matriculados devido à proximidade do trabalho dos pais ou 

responsáveis localizar-se nas proximidades. 

Como potencialidades da instituição, podemos destacar a boa comunicação entre a 

equipe gestora e a comunidade; a organização do ambiente; a credibilidade quanto ao 

trabalho realizado pelos professores e demais profissionais; o comprometimento dos 

profissionais da escola com a sua missão de educar e com cada estudante; o envolvimento 

de algumas famílias com as ações da escola e com a aprendizagem dos estudantes. 

Como fragilidades da instituição, podemos citar a pouca contribuição com a 

Associação de Pais e Mestres; poucos recursos financeiros e materiais para arcar com 

demandas emergentes ou de custo elevado, neste sentido, cabe mencionar a reforma do 

parquinho e a inexistência de janelas nas salas de aula. 

 

Diagnóstico da Realidade 
 

Perfil Socioeconômico e Cultural 

 

A Escola possui uma vizinhança residencial, servida de comércio nas proximidades; 

como supermercados, lojas, drogarias, serviços, restaurantes e lanchonetes. A região onde 

a escola está situada é urbanizada, asfaltada, e conta com o sistema de água tratada, rede 

de esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, telefone público, rede telefônica e rede de 

internet. Nas proximidades, há muitas árvores e uma quadra de esportes ao ar livre, de 

utilização coletiva. 

A comunidade escolar é integrada por alunos que, em sua maior parte, moram 

próximos à escola, 50% na Asa Norte, normalmente filhos de servidores públicos e 

militares. Os demais moram em regiões administrativas e entorno do DF, filhos geralmente 

de porteiros, diaristas e empregadas domésticas que trabalham na redondeza, que devido 

ao fato de virem trabalhar nas proximidades da escola, matriculam seus filhos neste 

Estabelecimento de Ensino. Dentre eles, alguns alunos são beneficiários do programa 

Bolsa Família e Cartão Material Escolar. 

Seguem, abaixo, alguns resultados da pesquisa realizada com os pais/responsáveis 

em julho de 2020, com a finalidade de conhecer o perfil da comunidade escolar, a opinião 
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da qualidade dos serviços prestados pela Escola e a opinião sobre o retorno das aulas 

presenciais. A pesquisa foi respondida por 195 pais de alunos. O resultado completo da 

pesquisa (tabelas e gráficos) encontra-se no anexo 1. 

 
Gráfico 2 - Distribuição de Alunos por Localidade – Fonte: Pesquisa (2020) 

 

A partir dessa pergunta, percebemos que quase metade dos alunos (que responderam 

à pesquisa) residem na Asa Norte, em seguida Paranoá com 7,2% e Itapuã com 6,7%. Em 

relação ao principal meio de transporte utilizado para ir à escola, 40% dos alunos vão de 

automóvel para a escola, seguido de 25,1% que vão a pé, 24,1% que vão de transporte 

escolar e, por último, temos 9,2% dos alunos que vão para a escola de ônibus. 

 

 

Gráfico 3 – Meio de Transporte para ir à Escola (julho/2020) 
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 
 

Quanto aos serviços prestados pela Escola (pesquisa - julho/2020) – Resultado 

completo no Anexo 1. 

 

 
 

Gráfico 4 – Resultado da avaliação dos serviços prestados pela Escola (julho/2020) 

 
Quanto ao retorno nas aulas presenciais durante a pandemia. 

 

 
 

Gráfico 5 - Resultado da avaliação quanto ao retorno das aulas presenciais 

(julho/2020) 

 

No aspecto cognitivo, grande parte dos alunos apresenta desenvolvimento no 

processo de construção do conhecimento. Aqueles que apresentam dificuldades no 

processo de apropriação da leitura e escrita e no desenvolvimento do pensamento lógico 

são/serão assistidos pelo professor com atividades diferenciadas e atendimento 

individualizado. 

Também se percebe, nesse momento, um crescimento substancial no número de 

alunos que necessitam passar por avaliação de uma equipe multidisciplinar porque têm 

apresentado características de déficit de atenção, hiperatividade e outras. Por isso, o 

Serviço de Orientação Educacional - SOE, professores e direção estão atentos e tomando 

providências adequadas para que o aluno se sinta amparado, em seus direitos,  amado e 

feliz dentro do processo de aprendizagem. 

Quando necessário, a direção solicita o apoio do SOE e Equipe de Apoio à 

aprendizagem para encaminhamento e avaliação de alunos que apresentam dificuldades 

no processo de ensino aprendizagem. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Escola Classe 106 Norte 

 

 

12 
 

Em uma sociedade que prima pelo saber e que leva em consideração a formação 

integral do ser humano, temos a grande missão, além de transmitir o conhecimento 

universal e sistematizado, de também proporcionar condições para o desenvolvimento da 

consciência reflexiva e crítica do educando, que o leve a compreender as relações sociais 

em que vive e participar delas enquanto sujeito, tendo consciência da sua importância para 

transformar a sociedade. 

Para tanto, a escola desenvolverá seu trabalho pedagógico alicerçado na Proposta 

Curricular vigente, tendo em vista o aprimoramento da sua função social: a construção 

contínua do saber; promovendo projetos educacionais comprometidos com a construção 

do conhecimento e com o crescimento humano que permitam ao estudante intervir e 

transformar a sua realidade. 

 

 

CORPO DISCENTE 
 

O corpo discente da Escola Classe 106 Norte é composto da seguinte forma: 

 

Turno Bloco 1 Bloco 2 Quant. Alunos 

Matutino 1º A 1º B 2º A 2º B 
  

4º A 4º B 5º A 5º B 
160 

Nº de Alunos 27 26 13 16 13 18 24 23 

Vespertino 1º C 2º C 2º D 3º C 3º D 
  

4º C 4º D 5ºC              
157 

Nº de Alunos 27 14 14 21 22 17 19 23 

Total 317 

Tabela 2 - Distribuição dos Estudantes por Turno (iEducar, 20 de maio de 2022) 

 

Em 2019, a Escola teve um índice de 2% de reprovação dos alunos do Bloco BIA (1º 

Bloco) e 2,3% de reprovação do 2º Bloco. Não houve evasão escolar. Em 2020 não houve 

reprovação na escola, tendo em vista que foi um ano atípico (ensino remoto) e a partir de 

orientações da Secretaria de Estado de Educação do DF, no Conselho de Classe do 4º 

bimestre de 2020 ficou decidido que todos os alunos seriam aprovados e que em 2021 

aconteceria o replanejamento curricular para aqueles alunos citados no Conselho. Em 

2021, houve 4 reprovações nos 3ºs anos e nenhuma nos 5ºs anos. 

Segue abaixo gráfico do INEP com o Ideb da escola de 2006 a 2019. No último ano, a 

meta era alcançar a pontuação de 7,5 e foi alcançado 7,4. Acrescente-se que a meta 

projetada para 2021 foi de 7,6. 
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Figura 3 – INEP – IDEB da escola (Metas projetadas até 2021) 

 

 

 

 

Função Social da Escola 

 
Cabe à Escola Classe 106 Norte promover a aprendizagem de todos, ser espaço 

acessível em que todos possam se matricular, frequentar as aulas e construir 

aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais 

para todos, democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça social. 

Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos indivíduos. 

É por meio das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar o seu povo que tem 

direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

A função social da Escola Classe 106 Norte vai além da simples transmissão dos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os 

normativos educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação 

do Distrito Federal, o estudante deve construir aprendizagens significativas, tendo o 

professor como orientador e mediador do processo educativo. Caberá a nossa instituição 

de ensino organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades educativas que 

perpassem os diversos contextos e especificidades apresentados pelos educandos e pela 

comunidade, observando o diagnóstico da realidade escolar. 

Vale salientar que a EC 106 Norte proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, considerando 

as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, 

emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, conforme apresentado 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
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instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas 

aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da 

cidadania, mas para a vida. 

O Currículo em Movimento trata o sujeito como ser complexo; histórico, cheio de 

desejos, sonhos, necessidades, construtor de hipóteses e inteirado com o meio social 

contemporâneo. 

Nessas perspectivas, tão quanto almeja o nosso Currículo em Movimento, a EC 106 

Norte tem como finalidade criar uma educação formal, integrada, articulada, interdisciplinar 

e planejada com as temáticas sociais e instigadoras baseadas e direcionadas pelo 

Currículo da SEEDF que rompe com a organização fragmentada de conhecimento e visa 

ousar nos seus fazeres pedagógicos tornando-o mais lúdico, dinâmico, criativo, qualitativo, 

significativo, contextualizado a realidade escolar dos nossos estudantes envolvendo-os em 

suas práticas sociais e na promoção do saber. 

 

 

Missão da Unidade Escolar 
 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, 

os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo 

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles 

possam agir construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, 

ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, 

promovendo a interação entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas 

diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos desenvolvidos na unidade 

escolar; realização de trabalhos voluntários – conforme os eixos de interesses 

apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de 

histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis coletivos, entre outros. 

Por fim, é proporcionar uma educação pública, acessível, gratuita e democrática, voltada à 

formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de transformação 

social e de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso 

escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida. 

 
Princípios 

 
Para assegurar o direito à Educação numa perspectiva de integralidade buscamos 

pautar nossas práticas pedagógicas e administrativas a partir de princípios nucleares 

apontados no Currículo em Movimento da Educação Básica: 
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 Integralidade: formar os alunos em todas as dimensões humanas – cognitiva, 

afetiva, psicomotora e social;  

 Intersetorialização: articulação entre as políticas públicas de diversos campos 

e aumento de seus serviços em prol da melhoria da qualidade da educação; 

 Transversalidade: vinculação dos interesses e problemas reais dos alunos e 

comunidade a concepção interdisciplinar de conhecimento; 

 Diálogo Escola e Comunidade: a escola assume um papel de acolher a 

comunidade, seus princípios e saberes resgatando assim sua cultura e 

tradições; 

 Territorialidade: explorar a comunidade e a cidade para expandir e aprimorar 

as possibilidades educativas; 

 Trabalho em Rede: haverá uma ligação entre os estabelecimentos 

educacionais e o profissional da educação se perceberá como um integrante 

de uma equipe, de uma escola e de uma rede. 

 

Os princípios acima, aliados a uma convivência escolar negociada, possibilita a 

ampliação de oportunidades às crianças, jovens e adultos e, consequentemente, o 

fortalecimento da participação cidadã no processo de concretização de fundamentos, 

objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo de Educação Básica. 

 

 

Princípios Epistemológicos do Currículo Integrado 
 

 

PRINCÍPIO DE UNICIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

 
A teoria e a prática formam uma unidade indissolúvel. Vázquez (1977) afirma que, ao 

falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência 

de uma em relação à outra (...), isto é, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada 

de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as 

metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação 

das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a considerar o 

conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. 

Este princípio permeia toda a prática docente, no sentido de que os profissionais têm 

uma postura dialógica, incentivam a participação os estudantes (ocorre diálogo e troca de 

experiências), escutam os seus pontos de vista, fazem atividades externas, como visitas 

a locais onde se pode verificar a aplicação prática de conhecimentos científicos, bem 

como, atividades de pesquisa e de exploração de espaços no entorno da escola para 

elaboração de projetos e estudos. 

 

PRINCÍPIOS DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
A interdisciplinaridade liga as diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, a 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 
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disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as 

diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação 

do conhecimento e do pensamento. 

A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos 

e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo 

didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

A interdisciplinaridade e a contextualização ocorrem naturalmente nas atividades 

diárias da sala de aula, tendo em vista que o conteúdo não é colocado apenas como 

domínio de um único campo do saber, mas que envolve os outros, isto é, um livro lido pode 

ser estudado em seus aspectos formais, da estrutura textual, pontuação, correção, 

interpretação, aspectos da Língua Portuguesa, podendo ser dialogado sobre os valores 

humanos ou sociais que ele possa apresentar, bem como, podem ser contadas as 

palavras, parágrafos, letras iguais, fazendo-se uma interface com a Matemática. Ou seja, 

a depender dos objetivos, a interdisciplinaridade pode ocorrer com Língua Portuguesa e 

Matemática, História e as demais disciplinas curriculares. 

 

PRINCÍPIO DA FLEXIBILIZAÇÃO 

 
Há uma base comum na seleção e organização dos conteúdos, mas ainda sim 

garante-se certa flexibilidade, considerando os Projetos Políticos Pedagógicos e as 

especificidades locais e regionais. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas 

pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao 

considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a 

construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. 

Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, 

com vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma 

configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade 

individual e social. 

O planejamento escolar, ainda que seja necessário, é flexível e adaptável. 

Considerando o diagnóstico das turmas, os docentes ajustam o planejamento, a fim de 

que as dificuldades identificadas possam ser superadas, dando mais subsídios aos 

estudantes.  

 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de 

atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a 

oportunizar- lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes 

princípios: 

 Normalização: consiste em proporcionar às pessoas com necessidades 

especiais, as mesmas condições e oportunidades sociais, educacionais e 

profissionais, assim como para qualquer outra pessoa, bem como o respeito 

que deve existir para com as diferenças de qualquer pessoa, respeitando-se a 
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individualidade de cada um; 

 Integração: visa o estabelecimento de condições que facilitem a participação 

da pessoa ANEE na sociedade, obedecendo aos valores democráticos de 

igualdade, participação ativa e respeito a direitos e deveres socialmente 

estabelecidos; 

 Individualização: Individualizar o ensino significa atender às necessidades de 

cada um, dar o que cada um precisa para seu desenvolvimento pleno. A 

individualização pressupõe, portanto, a adequação do atendimento 

educacional a cada um, respeitando seu ritmo e características 

pessoaisRespeito à dignidade humana; 

 Educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

 Direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

 Direito à liberdade de aprender e expressar-se; e 

 Direito a ser diferente. 

 

A inclusão é o processo pelo qual adapta-se e transforma-se o currículo/ensino para 

poder inserir em classes de ensino regular e classes inclusivas crianças com necessidades 

educacionais especiais e com dificuldades de aprendizagem que estão em busca de seu 

desenvolvimento e exercício da cidadania. Esses alunos com necessidades educacionais 

especiais são aqueles que apresentam significativas características decorrentes de fatores 

inatos ou adquiridos, de caráter permanente ou não que podem dificultar a interação com 

o meio físico e social e que apresentam algum tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, 

múltipla, Transtornos Gerais do Desenvolvimento/ Transtorno do Espectro do Autismo 

(TGD/TEA) ou altas habilidades, necessitando de recursos especializados e/ou 

adequações curriculares, estratégias e intervenções específicas e personalizadas para 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

Como suporte ao assessoramento pedagógico em relação aos estudantes que 

apresentam necessidades especiais é disponibilizada a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional. E para suporte de atendimento ao 

estudante há a Sala de recursos. Vale ressaltar que a escola possui uma Sala de Recurso, 

porém desde 2019 não há professor para atuar nessa sala. 

 

Objetivos da Educação, do Ensino e 
das Aprendizagens 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver o trabalho pedagógico com qualidade, estimulando as habilidades e 
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competências dos alunos, levando em conta as necessidades de cada indivíduo, para que 

possam exercer sua plena cidadania. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analisar os processos de desenvolvimento da identidade profissional e os 

saberes docentes construídos a partir da formação continuada; 

 Promover a unidade no trabalho pedagógico por meio da coordenação 

pedagógica integrada com planos de trabalho contextualizados e 

interdisciplinares, contemplando competências e habilidades referentes a cada 

tempo do Ciclo de Alfabetização; 

 Criar mecanismos para facilitar o acesso à leitura e à escrita; 

 Avaliar continuamente o processo ensino-aprendizagem em uma vertente 

qualitativa. 

 Formar um cidadão participativo e crítico; 

 Conscientizar e implantar a cidadania com responsabilidade social, junto a 

todos da comunidade escolar; 

 Favorecer a construção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades 

dos alunos, elevando o patamar de excelência da instituição educacional; 

 Garantir a aprendizagem dos alunos de forma significativa; 

 Trabalhar o físico, o emocional e o cognitivo por meio de jogos e brincadeiras; 

 Garantir o acesso, a permanência e o atendimento dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais; 

 Ampliar a capacidade de comunicação e expressão oral; 

 Desenvolver o pensamento lógico-matemático; 

 Promover a participação em jogos, brincadeiras e exercícios que desenvolvam 

a psicomotricidade; 

 Trabalhar a diversidade étnica, social e cultural; 

 Promover e ampliar o conhecimento e cuidados com o próprio corpo; 

 Promover ações que visem ajudar as crianças que, em sala de aula, 

apresentam dificuldade de aprendizagem; 

 Fortalecer a participação dos pais / responsáveis nas reuniões pedagógicas e 

eventos promovidos pela Escola; 

 Utilizar, com transparência e eficiência, os recursos financeiros recebidos pela 

instituição, de forma coerente e eficaz, com a participação da comunidade. 

 Desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente, às diferenças culturais, identidades e 

singularidades; 

 Desenvolver o respeito à democracia e aos direitos de cidadania; 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da instituição quanto das atividades da vida cotidiana; 

 Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas. 
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Fundamentos teórico-metodológicos 
 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições 

de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais 

como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições 

para acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização 

dos profissionais do ensino e a garantia de padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar seu Projeto 

Político-Pedagógico (PPP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão 

o plano de trabalho, segundo o PPP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos 

educandos. 

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. Também respeitarão a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e 

habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação 

Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os 

currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como os PPPs 

de todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação do 

Projeto Político-Pedagógico, mas também às vivências desenvolvidas nos 

estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez 

competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições de 

ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e 

criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e 

socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e 

cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração do PPP das escolas, precisamos considerar as 
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competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade 

escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive 

na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais 

que compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que implemente uma 

escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas 

pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do 

desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para 

exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como 

agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de 

Educação (PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos norteadores que 

embasarão a fundamentação teórico-metodológica da PP das unidades escolares do 

Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos 

básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a 

concepção e os princípios de educação integral, a psicologia histórico-cultural e a 

pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da 

avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 

Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à 

formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir 

uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da 

educação básica da rede pública de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito 

de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às 

especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive 

quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e 

abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar. 

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural. 

 

Pedagogia Histórico-Crítica 
 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, a realidade dos estudantes, ou seja, a 
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sua prática social, é problematizada na sala de aula, fazendo-os associarem o real aos 

conhecimentos curriculares, possibilitando-os instrumentalização teórica e promovendo a 

integração entre a teoria e a prática, gerando a aprendizagem como uma síntese entre a 

prática e a teoria. A figura abaixo resume esse processo: 

Fonte: Pressupostos Teóricos, página:34 
 

Figura 4 – Aprendizagem como síntese entre a teoria e a prática 

 

Assim, a escola estabelece os seus fundamentos, objetivos, as metas, e as ações que 

orientem o seu trabalho pedagógico, considerando a pluralidade e diversidade social e 

cultural em nível global e local. 

A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo 

a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de problemas, questões e situações 

na “zona mais próxima do nível do seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante 

aprender em colaboração pode contribuir para o seu êxito, coincidindo com sua “zona de 

desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKI, 2001). 

Neste sentido, somos desafiados a criar formas de avaliação que sejam coerentes com 

os objetivos a que nos propomos ao início do processo refletindo os fundamentos da 

interdisciplinaridade e contextualização da proposta curricular. 

A avaliação, além de apresentar estreita relação com os objetivos, deve prever 

competências e habilidades a serem atingidas como resultado da aprendizagem, atuando 

como um processo de apoio à efetividade do ensino e da aprendizagem em função do 

domínio de competências e habilidades.  

Neste prisma, a avaliação torna-se dinâmica e aponta para práticas de atividades 

diversificadas, ampliando os aspectos do desenvolvimento do aluno a serem considerados, 

e aumentando a quantidade de indicadores para o julgamento do desempenho dos alunos 

no que diz respeito à aquisição de competências e habilidades, livrando-se do velho 

estigma da avaliação centrada apenas no aspecto cognitivo. 

Ao ocorrer de forma processual e continuada, a avaliação permite a reestruturação do 

processo de ensino-aprendizagem, facilitando a minimização das deficiências da 

aprendizagem, uma vez que as identifica, sendo possível atuar para a sua superação, por 

isso,. É fundamental que haja subordinação dos critérios de avaliação às finalidades e 

objetivos previamente estabelecidos, dando clareza às expectativas da aprendizagem. 
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A avaliação é um ponto estratégico na utopia de transformação da escola em instância 

comprometida com a aquisição de competências, habilidades, atitudes e valores que 

instrumenta o aluno para a participação efetiva na sociedade a qual pertence. A avaliação 

de ensino aprendizagem é realizada bimestralmente em formulário próprio e de acordo com 

as normas fixadas pela LDB. 

 

Psicologia Histórico-Cultural 
 

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável quando 

o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as práticas 

e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como vivência do 

conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi 

na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores (SAVIANI, 

2003). 

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, 

instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao 

alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a 

serem adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e contextualização das 

diferentes linguagens expressas socialmente. 

Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social, deve ser desenvolvida 

para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, mas também por relações 

interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. Assim, a organização do 

trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo, possibilita o uso da razão 

e emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas as 

experiências pedagógicas, não se excluindo nenhum daqueles que interagem dentro ou 

com esta instituição: pais, mães, profissionais da educação, estudantes e membros da 

comunidade escolar como um todo, compreendendo a escola como espaço de produção 

de culturas e não de reprodução de informações, teorias, regras ou competências 

alinhadas à lógica mercadológica. 

A Escola Classe 106 Norte, por meio de seus princípios orientadores, procura manter 

uma relação de legalidade, proximidade e cumplicidade com suas comunidades interna e 

externa, bem como com os órgãos reguladores da Educação. Procura, assim, ofertar uma 

educação sistematizada, atual, plural e responsável, cujo aluno seja o foco principal de 

suas ações. Dessa forma, a equipe gestora é responsável por coordenar e supervisionar 

as atividades da instituição de ensino, proporcionando um clima de satisfação e união entre 

os seguimentos que formam o espaço escolar, objetivando o crescimento intelectual, moral 

e social dos educandos, utilizando espaços diversificados com fins pedagógicos, 

progressão continuada e avaliação formativa. 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Escola Classe 106 Norte 

 

 

23 
 

Organização Curricular 

 
A nossa proposta de trabalho é feita com base no Currículo da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, respeitando seus eixos: Educação 

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

para a Sustentabilidade. Entendemos que a proposta curricular é uma construção que deve 

ser visibilizada por toda a comunidade escolar, que precisa ter conhecimento da vida 

acadêmica de seus filhos. Devendo a proposta, dessa maneira, estar disponível na unidade 

escolar para manuseio dos funcionários da escola, dos responsáveis pelos alunos e dos 

alunos. 

Cada turma tem cinco horas diárias de atividades pedagógicas, totalizando 25 horas 

semanais, sob a responsabilidade de um único professor, que em turno contrário, tem mais 

15 horas distribuídas entre a coordenação pedagógica, cursos, reforço e outros projetos 

envolvendo alunos (Parecer nº 6299-CEDF). 

 

 

Eixos Transversais 

 
Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, 

concebemos os três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim, 
incluímos temas e conteúdos atuais e de relevância social. 

Para isso, privilegia eixos que não devem ser trabalhados de forma fragmentada e 
descontextualizada, mas transversalizada, articulando os conhecimentos das diferentes 
áreas, contemplando as narrativas historicamente negligenciadas, tais como as das 
crianças, dos negros, das  mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre 
outras, elegendo como eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 
Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, favorecendo 
uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e 
relevantes socialmente e que, em regra geral são deixados à margem do processo 
educacional (SANTOMÉ,1998). 

A expectativa é de que a transversalização desses temas torne o Currículo mais 
reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a 
responsabilidade pelo estudo, discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores 
individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam na escola. 

Os temas assumidos como eixos interagem entre si e demandam a criação de 
estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora possível, capaz de 
fazer com que os (as) estudantes percebam as múltiplas relações que todos os fenômenos 
acomodam e exercem entre si. 

Os marcos legais que incluem as demandas da diversidade na educação vão desde a 
Constituição Federal, em seus artigos 5º, I; 210; 206, I, § 1°; 242;215 e 216, passam pela 
Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus artigos 3º, XII; 26; 
26-A e 79-B, asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, 
garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira e o direito de 
acesso às diferentes fontes da cultura nacional. E, chega  a Lei Orgânica o Distrito Federal 
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em seu artigo 1º, § único, da garantia de direitos às pessoas, independente de idade, etnia, 
raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião; artigo 246, § 1º da difusão 
dos bens culturais, bem como a lei Nº 4.920, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre o 
acesso dos (as) estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal ao patrimônio 
artístico, cultural, histórico e natural do Distrito Federal, como estratégia de educação 
patrimonial e ambiental e a Resolução nº 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito 
Federal – CEDF, artigo 19, incisos I e VI, que traz a obrigatoriedade do ensino de história e 
cultura afro-brasileira e indígena, bem como dos direitos da mulher e de outras questões 
de gênero como componentes curriculares obrigatórios da educação básica. 

Os preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural 
(SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da 
Educação Básica da SEEDF que consideram que o processo de ensino e aprendizagem 
parte das práticas sociais nas quais professores e estudantes estão inseridos, nasceu das 
necessidades postas pela prática de muitos educadores, pois as pedagogias tradicionais, 
nova e tecnicista não apresentavam características historicizadoras; faltava-lhes a 
consciência dos condicionantes histórico sociais da educação (SAVIANI, 2007). Portanto, 
é na realidade escolar que se enraíza essa proposta pedagógica. 

Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do processo 
educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade do 
saber escolar. Esta é uma teoria de grande relevância para a educação brasileira, pois 
evidencia um método diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que são 
imprescindíveis para o desenvolvimento do educando (Primeiro passo: Prática Social; 
Segundo passo: Problematização; Terceiro passo: Instrumentalização; Quarto passo: 
Catarse; Quinto passo: Prática Social). Seu método de ensino visa estimular a atividade e 
a iniciativa do professor; favorecer o diálogo dos discentes entre si e com o docente, sem 
deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os 
interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem 
perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para 
efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos. 

 

 
 Eixo da Educação para a diversidade 

 
A Escola trabalha o eixo Educação para a Diversidade cotidianamente, por meio dos 

projetos Cultura de Paz e do Bullying, além de enfatizar nas atividades diárias em sala e 
nas áreas comuns, o respeito às diferenças. 

 

 Eixo da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

 
O eixo da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos integra as atividades 

diárias, envolvendo o estímulo ao respeito aos direitos humanos, nas regras de convivência 
nos espaços comuns e na sala de aula, com leituras, rodas de conversa, estímulo ao 
conhecimento atitudes gentis, bem como, a uma convivência pacífica. 

 

 Eixo da Educação para a Sustentabilidade 

 
Continuamente, o estudante é convidado a colaborar com o Projeto Tampa Mania, 

com o cuidado no uso dos recursos disponíveis na escola, evitando desperdícios, com 
atividades em sala de aula que despertam a consciência ambiental e maneiras de 
preservar o meio ambiente. 
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Cultura de Paz e Não Violência 
 
Durante a Semana de Educação para a Vida, no início de maio de 2021, a equipe 

pedagógica da   escola se reuniu virtualmente com pais de alunos e juntos desenvolveram um 
manifesto por uma Cultura de Paz e Não Violência. A ideia foi de construir um projeto de 
toda a escola, que desenvolvesse as competências relacionais, sociais e emocionais 
desejáveis para uma boa convivência: empatia, capacidade de escuta, comunicação 
assertiva; bem como, insira valores, regras e questões de convivência, como objetos de 
estudo, ampliando a organização da escola para a promoção de uma cultura da boa 
convivência. 
 

MANIFESTO DA ESCOLA CLASSE 106 NORTE POR UMA CULTURA DE 

PAZ E NÃO VIOLÊNCIA 

 

Desde a sua fundação em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) objetivava 
formar uma sociedade fundada sobre os princípios da não violência e percebeu que o 
sucesso desse objetivo dependia diretamente da Educação. Por isso, ela criou a Unesco 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), com o objetivo 
de estimular nas gerações futuras as competências necessárias à não violência. Em 1999, 
no 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Unesco sintetizou esses 
princípios no Manifesto 2000, documento criado por um grupo de premiados com o Nobel da 
Paz, com nomes como Nelson Mandela e o Dalai Lama. A Unesco, quando se refere à 
aplicação desses princípios à escola, fala em “Educação Para a Paz”. 

Concordamos com as palavras do Diretor Geral da UNESCO, Koïchiro Matsuur, quando 
diz que “a paz não pode ser apenas garantida pelos acordos políticos, econômicos ou 
militares. No fundo, ela depende do comprometimento unânime, sincero e sustentado das 
pessoas. Cada um de nós, independentemente da idade, do sexo, do estrato social, crença 
religiosa ou origem cultural é chamado à criação de um mundo pacificado.” 

Manifestamos nossa perspectiva de que para construir uma cultura de paz se faz 
necessário dotar a sociedade da compreensão dos princípios de respeito pela liberdade, 
justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade. Isto incorre na 
rejeição, individual e coletiva, da violência que tem sido parte da história da humanidade em 
diversos contextos.  

Entendemos por cultura de paz a prática constante dos valores da não-violência social 
para resolver conflitos, o uso do diálogo na relação entre pessoas, a postura democrática 
frente à vida, a cooperação e instalação de justiça. A cultura de paz está fundamentada em 
valores humanos que devem ser praticados, a fim de saírem do campo de boas intenções e 
partirem para a ação, tornando-se atos concretos. 

A escola possui o poder transformador diante da realidade e uma posição privilegiada 
de atuação na construção da cultura de paz, portanto, deve ser um espaço de diálogo e de 
partilha, transformando a vida cívica na comunidade. Mais do que teoria e prática, a não 
violência deve ser uma atitude que transpassa toda a prática de ensino, envolvendo todos 
os profissionais de educação, os estudantes, as famílias e a comunidade, em um desafio 
comum e compartilhado. 

Este manifesto culminou na elaboração do Projeto Cultura da Paz. 

 

"Se queremos alcançar a verdadeira paz no mundo, devemos começar pelas 

crianças.” - Mahatma Gandhi 
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Organização do Trabalho   Pedagógico 

da Unidade Escolar 

 

Coordenação Pedagógica 

 
No momento, a escola conta com uma coordenadora pedagógica. Enquanto a escola 

não preenche a outra vaga de coordenação, a equipe gestora, de forma solidária entre si, 

juntamente com os professores, apoia o atendimento das demandas de coordenação. 

Compete à Coordenação Pedagógica: 

 Sugerir e refletir sobre o planejamento semanal a partir do currículo em 

movimento. 

 Cooperar com a equipe gestora na efetivação da Proposta Pedagógica. 

 Promover aos profissionais da Unidade de Ensino o aperfeiçoamento, 

estimulando a formação para o aprimoramento de práticas educativas. 

 Influir para que todos os funcionários se comprometam com o atendimento às 

reais necessidades dos alunos. 

 Estimular a conexão do trabalho pedagógico entre os blocos (1 e 2) e entre as 

turmas, bem como, o envolvimento nos projetos coletivos ou interventivos. 

  

COLETIVA E DIAS DE ESTUDO 

As reuniões coletivas são realizadas todas às quartas-feiras na sala dos professores 

da escola, momento em que são promovidas comunicações, trocas de experiência, 

discussões relevantes, repasses e atividades pedagógicas que são comuns a todo o corpo 

docente da instituição e precisam da participação conjunta. 

Às terças-feiras e quintas-feiras, no horário contrário à regência, os professores 

elaboram o planejamento semanal, de forma individual ou coletiva, podendo contar com o 

apoio da coordenação pedagógica. Além disso, há momentos de discussão e formação 

entre os blocos (1 e 2), preparação e organização de material para as aulas, confecção de 

atividades pedagógicas, assim como, atividades e momentos avaliativos. 

 

Valorização e formação continuada dos profissionais da 

educação 
 

A valorização e a formação continuada dos profissionais da educação está presente 

nas ações diárias da escola, visto que há um acesso fácil à equipe gestora, à coordenação 
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pedagógica e à equipe técnica, e bom entrosamento, permitindo que as críticas e 

sugestões sejam colocadas com tranquilidade por todos, sendo providenciado o 

atendimento, dentro do possível. 

A escola reconhece que os profissionais da educação são fundamentais para a 

construção de uma educação de qualidade. Neste sentido, promove a valorização desses 

profissionais da seguinte forma: 

 Comemoração dos aniversários dos profissionais da educação mensalmente; 

 Disponibilização de mensagens motivacionais semanalmente; 

 Organização, higienização e preparação dos espaços educativos de forma 

adequada às necessidades e às demandas apresentadas pelos educadores 

para a implementação do planejamento; 

 Oferta de recursos materiais e didáticos adequados para a atuação docente; 

 Promoção, durante as coordenações, de momentos para interações e trocas 

de experiências e exposição de dificuldades vivenciadas; 

 Oferta de suporte e apoio aos professores com maiores dificuldades. 

 Divulgação de cursos e de trabalhos profissionais que favoreçam a melhoria da 

qualidade de vida no trabalho, sempre que possível. 

 

A consideração e o respeito pelo trabalho docente é um aspecto relevante na escola, 

a qual procura acolher as sugestões para o constante aprimoramento das ações 

 

 

Metodologias de ensino adotadas 

 

A Escola Classe 106 Norte tem buscado implementar, em todas as turmas, a rotina em 

se aplicar a interdisciplinaridade nas atividades diárias e também nas avaliações. Muitos 

esforços têm sido feitos neste sentido, principalmente no que se refere à constante 

mudança de professores, necessitando de constantes reciclagens (formação continuada) 

e intervenções da Coordenação/Supervisão Pedagógica. 

A interdisciplinaridade aqui praticada consiste na integração de dois ou mais 

componentes curriculares na construção do conhecimento e, essa realidade na U.E. tem 

sido abraçada por um número considerável de professores, no conteúdo programático e 

avaliações, visto que tal postura garante a construção do conhecimento de maneira global, 

rompendo com as fronteiras das disciplinas. 
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Figura 5 - Proposta Curricular da Escola 

 

A Escola Classe 106 Norte foca na pedagogia histórico-crítica e utiliza a metodologia 

sociointeracionista de Vigotski, na qual a aprendizagem acontece em contextos históricos, 

sociais e culturais. Assim, o conhecimento real da criança é o ponto de partida para o 

conhecimento potencial, focando sempre na interação. 

Para uma aprendizagem significativa, a estrutura cognitiva forma-se hierarquicamente 

por meio de abstrações da experiência do indivíduo com o mundo. A assimilação de 

conceitos acontece quando há a identificação de novos conceitos com aqueles 

preexistentes. E é na aplicação dos conhecimentos adquiridos, seja na resolução de 

problemas no âmbito escolar ou em sua própria vida, que se dá a “significativa 

aprendizagem”. Interdisciplinaridade, diversidade e contextualização são utilizadas no 

intuito de aperfeiçoar o processo e garantir ao estudante oportunidades de conhecer um 

objeto através de várias perspectivas. Observa-se então, que o foco de todo o processo 

ensino e aprendizagem é o estudante. Dessa forma, os conteúdos trabalhados do 1º ao 5º 

ano não são um fim em si mesmo, mas meios para o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Os eixos temáticos orientadores abrangem os temas transversais que 

abordam problemáticas sociais em relação à ética, saúde, meio ambiente, pluralidade 

cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. O professor não trabalha os temas e os 

projetos isoladamente, mas os inclui como conteúdos, articulando a finalidade do estudo 

com questões sociais e de cidadania. 

A partir do Projeto Cultura de Paz, os alunos irão vivenciar, realizar atividades e 

pesquisas nas diversas disciplinas, conteúdos relacionados aos pilares trabalhados no 

bimestre. E a partir do Projeto Viajando na Leitura, os alunos irão fazer atividades 

interdisciplinares também, explorando a oralidade, a leitura e a produção textual. 
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Organização dos tempos e espaços 

 

Considerando a Psicologia Histórico-cultural e a Pedagogia Histórico-crítica que 

fundamentam o Currículo em Movimento, bem como a concepção de currículo integrado 

que visa superar a fragmentação do conhecimento, a aprendizagem linear, hierarquizada 

e prescritiva, torna-se necessário pensar na organização de uma rotina escolar com tempos 

flexíveis e com espaços associados a práxis pedagógica numa abordagem interdisciplinar 

e contextualizada, geradora de aprendizagens significativas. 

Neste sentido, a escola identifica as dificuldades dos estudantes por meio de 

avaliações formativas ao longo dos bimestres e, consequentemente, viabiliza espaços e 

condições para os professores estruturarem os reagrupamentos e intervenções, visando à 

superação dessas dificuldades pelos estudantes. Em momentos necessários e oportunos, 

o professor realiza o Projeto Interventivo e/ou atendimento individualizado com os 

estudantes que não atingiram os objetivos de aprendizagem esperados. 

Além disso, a critério dos professores, os estudantes podem fazer atividades de 

pesquisa no entorno da escola, bem como, utilizar a quadra esportiva descoberta 

disponível na área externa para prática de atividades físicas. São realizadas visitas a locais 

públicos importantes para o conhecimento da própria cidade, alinhados aos objetivos 

trabalhados nos bimestres. 

A escola utiliza o apoio da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), 

Serviço de Orientação Educacional (SOE), da coordenação pedagógica e das professoras 

readaptadas para discussão e orientação de estratégias e intervenções didático-

pedagógicas, planejamento, execução e avaliação.  

A escola realiza uma entrada dirigida com música, onde são dadas as boas-vindas aos 

estudantes, dadas algumas orientações e informes gerais. Na entrada também é falado 

sobre valores relacionados aos projetos da escola. Na sexta-feira, acontece a Hora Cívica 

com hasteamento da Bandeira Nacional. Cada sexta-feira, um ano fica responsável pelas 

bandeiras do Brasil, do DF e da Escola.  

 

Organização escolar em ciclos 
 

 

A EC 106 Norte oferta à comunidade a modalidade de Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais, distribuída em dois turnos: matutino e vespertino. O trabalho pedagógico da escola 

é organizado no Regime Ciclado da seguinte maneira: 

 2º Ciclo: 

 1º Bloco ou BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) - 1º, 2º e 3º ano e; 

 2º Bloco - 4º e 5º ano. 
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A organização escolar em ciclos de aprendizagem pressupõe o avanço escolar de 

todos os estudantes com qualidade de aprendizagem e respeito às características 

individuais, assim o estudante progride de forma continuada dentro do ciclo, mas caso os 

objetivos previstos para o período realmente não tenham sido alcançados, há a 

possibilidade de retenção ao final de cada bloco do 2º Ciclo. Esta organização implica que 

o trabalho pedagógico precisa estar voltado para as necessidades de todos os estudantes 

em um processo contínuo de aprendizagem. 

“Deste modo, o tempo escolar deixa de ser cronológico e passa a ser pedagógico, 

circular e dinâmico” (Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, 2012, p 19). 

O trabalho e o tempo didático passam a ser organizados segundo os tempos e as formas 

diferentes de aprendizagem. 

Para tanto, a organização do trabalho pedagógico precisa reconhecer a prática social 

dos estudantes e, a partir dela, buscar a articulação das diversas áreas de conhecimento 

de forma contextualizada. 

Por isso, a Escola Classe 106 Norte estrutura seu trabalho baseando-se na avaliação 

diagnóstica, na perspectiva formativa (conforme preconiza as Diretrizes de Avaliação da 

SEEDF) e se organiza pedagogicamente por meio eixos estruturantes, chamados de 

Unidades Didáticas, a partir das quais o currículo é desenvolvido de forma significativa e 

integradora tanto no 1º quanto no 2º Bloco. 

Assim, a organização escolar por meio de ciclos tem como princípio norteador a 

progressão continuada das aprendizagens, fundamentada em 5(cinco) elementos que 

delineiam a organização do trabalho pedagógico escolar. São eles: 

 a gestão democrática; 

 a formação continuada dos profissionais de educação; 

 a coordenação pedagógica; 

 a avaliação formativa; 

 a organização e progressão curricular. 

Os Ciclos de Aprendizagem são uma organização do tempo e espaço escolar, levando 

em conta o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, tendo em vista 

a utilização de uma pedagogia sustentada no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e 

formativa, a fim de garantir as aprendizagens e a progressão de todos os educandos da 

escola. 

Com a avaliação diagnóstica é possível conhecer e reconhecer as características e 

necessidades de aprendizagem dos estudantes. Realizada nos primeiros dias de aula, 

fornece ao professor informações importantes sobre o nível de aprendizagem dos 

estudantes, a partir de que ponto começar e como começar. Mas não se circunscreve a 

este tempo escolar. A avaliação diagnóstica, como um dos pilares da avaliação formativa, 

acontece a cada dia, em cada momento de aprendizagem no decorrer de todo ano letivo. 

Os testes de psicogênese da escrita aplicados do 1º ao 3º ano, são uma ferramenta 

utilizada pelo professor para coleta de dados sobre a aprendizagem construída pelas 

crianças e importante para definir quais estratégias interventivas serão mais adequadas a 

cada caso. 

Os espaços de coordenação pedagógica, neste contexto, adquirem uma grande 
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importância, pois possibilitam o planejamento em equipe na perspectiva da reflexão-ação-

reflexão. Na reunião de coordenação coletiva, que ocorre semanalmente às quartas-feiras, 

os profissionais têm a oportunidade de se instrumentalizar para avaliar e planejar 

estratégias pedagógicas mais adequadas para a escola, como um todo, para sua turma e 

para cada estudante em particular. 

 

 

RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE 

 

A escola tem uma relação satisfatória com a comunidade, já que dá condições de 

comunicação, por meio dos seus canais institucionais, bem como, do atendimento 

presencial a todos que a procurem, encaminhando adequadamente as demandas dos 

diversos segmentos.  

Sua prática está baseada no princípio da  gestão democrática, por isso, dá participação 

à comunidade para a construção do Projeto Político Pedagógico, resolução coletiva dos 

problemas e participação nas assembleias escolares. 

A escola é utilizada por parceiros para a realização de aulas de balé e capoeira, além 

disso, os estudantes sempre estão entregando tampinhas para o projeto tampamania e 

uma parcela significativa dos pais e responsáveis pelos estudantes participa das reuniões 

e contribui para a Associação de Pais e Mestres, embora ainda haja a necessidade de um 

maior envolvimento da comunidade com a contribuição voluntária para a Associação de 

Pais e Mestres para a melhor concretização da nossa missão institucional. 

Em algumas situações, quando demandada, membros da comunidade se voluntariam 

para a realização de algum serviço para benefício da instituição. 

Uma representação da escola está presente no grupo whatsapp da quadra, o que 

favorece a comunicação e o fácil acesso da comunidade local. 

 

 

INCLUSÃO 

 

No que se refere à Educação Especial, a lei garante direito de vaga e atendimento 

educacional especializado para os educandos com necessidades especiais em escolas 

regulares (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96) e a Escola 

Classe 106 Norte abraça a inclusão e a diversidade, respeitando as crianças na sua 

integralidade, sujeito subjetivo.  No caso dos estudantes diagnosticados observa-se as 

reduções e adequações necessárias nas turmas, conforme Estratégia de Matrícula – 

SEEDF.  

O princípio fundamental desta iniciativa está baseado em um direito de todo ser 

humano: o acesso à educação. Além disso, a inclusão escolar nos espaços de estudos 

regulares é importante para o desenvolvimento sócio emocional e psicológico das crianças 

com necessidades especiais. 

A legislação brasileira (LDB nº 9.394/96) busca garantir que a inclusão escolar permita 

que as crianças que apresentam algum tipo de necessidade especial possam se socializar, 

desenvolver suas capacidades pessoais e aprimorar sua inteligência emocional. 

A Escola Classe 106 Norte promove a escolarização de todos de maneira efetiva e 
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auxilia na capacidade de aprendizagem e autonomia desses estudantes. Vale ressaltar que 

a inclusão escolar também promove uma ampla reflexão sobre a diversidade e respeito 

que são temas importantes para a construção de uma sociedade e de cidadãos 

emocionalmente mais saudáveis. 

O acesso à escola não só promove o desenvolvimento pessoal, mas também é uma 

ferramenta social importante para os relacionamentos interpessoais. 

 

Necessidades Educacionais Especiais / 
Transtornos Funcionais 

Quant. Alunos % 

TGD/AUT 9 34,62% 

TDAH 7 26,92% 

DPAC 4 15,38% 

TOD 2 7,69% 

D.F/MNE 1 3,85% 

D.F/BNE 1 3,85% 

DI 1 3,85% 

OUTROS 1 3,85% 

TOTAL 26 100,00% 

Tabela 3 - Alunos com Necessidades Educacionais Especiais/ Transtornos Funcionais 

(2022) 

 

 

Sala de Recursos 

 

Na escola, não há sala de recursos, para tanto se utiliza da Sala de Recursos/Sala de 

Apoio (SAA), localizada na E.C. 405 Norte (a qual atende alunos com transtornos 

funcionais desta Instituição). No momento, não há professor atuando nesta condição. 

 

Tabela 4 – Plano de ação da Sala de Recursos 

 
 

Serviço de Orientação Educacional 
 
 

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

- Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando 

suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os 

Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem 

e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30). 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do 
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Distrito Federal, disposto no art. 127. A atuação do Pedagogo - Orientador Educacional 

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica 

- PP da Unidade Escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do 

estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de 

interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, 

p.59). 

O Serviço de Orientação Educacional - SOE é um serviço de apoio que visa assessorar 

a equipe diretiva e a coordenação pedagógica, contribuindo na integração da comunidade 

escolar de forma preventiva e educativa, auxiliando no desenvolvimento integral de seus 

membros. Atua diretamente com os pais, professores e alunos que apresentam 

dificuldades nas áreas afetiva, cognitiva e social, realizando encaminhamentos/ 

acompanhamentos necessários, juntamente aos órgãos governamentais disponíveis, a 

depender da situação específica. Dentre os quais destacamos o Conselho Tutelar e o 

CRAS, na busca de alternativas para minimizar dificuldades pedagógicas, investigando as 

implicações sociais, cognitivas e emocionais da defasagem de aprendizagem. Realiza, 

ainda, acompanhamento sistemático aos pais e responsáveis que necessitam de 

aconselhamento e orientação, procurando manter contato com os mesmos. 

Essa Unidade de Ensino se apoia na premissa de que é preciso olhar para o aluno de 

forma individualizada e colaborativa, contemplando suas habilidades e potencialidades no 

aprendizado em grupo, onde as metas de conquista do conhecimento são estabelecidas 

em consonância com o potencial de cada criança. A escola busca cada vez mais 

sensibilizar-se, olhando não para a deficiência, e sim para a criança, entendendo que as 

necessidades do aluno só serão compreendidas a partir do convívio com ele. 

Buscando o respeito às diferenças e valorização da diversidade de todos os alunos, a 

inclusão ocorre mediante a Modalidade de educação escolar ofertada na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, conforme compromisso da SEEDF com a ampliação do 

atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEEs), 

preconizando que todas as Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do DF 

são inclusivas. 

A escola possui classes comuns inclusivas para alunos com Transtornos Funcionais 

Específicos, que possuem adequações curriculares conforme suas necessidades. A 

educação inclusiva visa o atendimento das necessidades e características peculiares dos 

alunos por meio de metodologias diversificadas – principalmente práticas de aprendizagem 

cooperativas e processos avaliativos diferenciados, o que, na verdade, promovem o 

enriquecimento do trabalho pedagógico de todos os alunos. O papel do professor como 

mediador e facilitador da aprendizagem torna-se ainda mais importante na medida em que 

deve direcionar o enfoque da educação para o potencial e a capacidade, estabelecendo 

desafios de aprendizagem compatíveis com as condições de cada educando. 

O atendimento dos ANEEs conta, sempre que se fizer necessário, com o trabalho dos 

serviços de apoio (Orientação Educacional, EEAA, Coordenação Pedagógica, Equipe 

Gestora, profissionais especializados da rede pública ou particular – contratados pela 

família - que dão suporte ao aluno), sobretudo no que diz respeito à avaliação e adequação 

de estratégias pedagógicas que melhor atendam às necessidades do educando. A escola 

procura envolver as famílias nestes momentos de análise e definição de novas formas de 

intervenção para que o trabalho possa se desenvolver em parceria, aumentando a 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Escola Classe 106 Norte 

 

 

34 
 

eficiência e eficácia das medidas adotadas. 

Quando necessário, é solicitado o apoio da Equipe da Educação Inclusiva da 

Coordenação de Ensino do Plano Piloto para discussão de questões que ultrapassem a 

competência ou capacidade da escola, a fim de garantir os direitos e suprir as necessidades 

dos alunos atendidos. 

Mesmo com o suporte de todos os profissionais da escola, o estudante necessita do 

envolvimento da família em sua vida escolar. É com esta certeza que buscamos estimular 

os pais/responsáveis a participarem do cotidiano escolar, seja enviando tarefas de casa 

para realização conjunta entre família/aluno, seja chamando-os para dar entrevistas ou 

desenvolver oficinas nas turmas, seja valorizando e acolhendo iniciativas dos pais na busca 

de recursos e projetos para a escola ou ainda os convidando a colaborarem na organização 

e realização de eventos e festas.  

Também se busca sensibilizar as famílias para a necessidade e importância do 

acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno, por meio de bilhetes, encontros 

coletivos ou individuais. No ensino presencial, a agenda escolar é bastante valorizada e os 

pais são orientados a olhá- la diariamente e usá-la para facilitar a comunicação com a 

equipe escolar. Além disso, para ressignificar a agenda para além de um meio de 

informação, busca-se enviar mensagens afetivas, agradecimentos, homenagens em datas 

significativas do calendário (Dia da Mulher, Páscoa, etc.), textos com orientações que 

possam ajudar no acompanhamento escolar das crianças, quadro explicativo sobre os 

procedimentos e estratégias avaliativas adotadas pela escola, entre outros. 

O trabalho pedagógico acontece no entrelaçamento das ações e intenções de todos 

os sujeitos envolvidos no processo educativo: profissionais da escola, famílias, alunos e 

até profissionais de outros espaços e tempos (como Conselho Tutelar) mas que interferem 

e contribuem no processo de aprendizagem dos educandos. É na aproximação das 

intencionalidades, compromissos e expectativas de cada um que o trabalho pedagógico é 

planejado, construído, avaliado, reconstruído e vivido. 

O serviço está disponível todos os dias nos turnos matutino e vespertino, mediante 

agendamento pelos telefones: fixo: (61) 3901-7520 – celular: (61) 99974-9583 ou pelo e-

mail alessandro.neves@edu.se.df.gov.br. 
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Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 

Nesta UE o atendimento do serviço especializado acontece através da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem-EEAA, Sala de Recursos – SR - generalista (sem 

profissional no momento) e Sala de Apoio à Aprendizagem- SAA(sem profissional no 

momento). O atendimento da SAA é realizado em atendimento de grupo em escola polo – 

Polo IV da Escola Classe 405 Norte em horários no contraturno definidos pela família e 

responsável pela SAA. Quanto aos estudantes de Altas Habilidades há indicação para 

avaliação de 30 estudantes pela EEAA do Ensino Especial. O atendimento daqueles que 

forem diagnosticados acontecerá por polos mediados pela habilidade identificada na 

avaliação e disponibilidade da família. 

 
 

Foto 3 - EEAA - Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 

Quanto ao artigo 59 da LDB: 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

[...] 
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V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

Quanto ao parágrafo 1º, esta oferta acontece através das adequações curriculares 

formais e currículo funcional levando-se em conta as potencialidades do educando. O 

mesmo acontece com as avaliações. 

Sendo assim, a EC 106 Norte recebe alunos com necessidades especiais, com 

enturmação inclusiva, conforme as normas da Estratégia de Matrícula 2021/2022. 

Dessa forma, percebe-se que cada um de nós é único e não existe uma fórmula geral 

que funcione para todos. 

No contexto atual, de isolamento social, aguardamos da Secretaria de Educação 

instrumentos e direcionamentos que auxiliem na aprendizagem destes alunos. Na medida 

do possível, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – (EEAA) fornecerá 

orientações quanto à adequação das atividades pedagógicas e assessoramento 

pedagógico numa perspectiva intitucional, conforme Plano de Ação da EEAA. No momento 

não temos professor de Sala de Recursos e Sala de Apoio à Aprendizagem para tais 

atendimentos. 

O Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem encontra-se em 

Anexo 2. 

 

 
Educadores Sociais Voluntários 

 
As funções dos educadores sociais voluntários estão de acordo com a Portaria nº 63, 

de 27 de janeiro de 2022. 

Os educadores sociais da Escola desenvolvem um importante trabalho de fornecer um 

atendimento personalizado aos estudantes que apresentam laudos de transtornos 

diversos, colaborando para que tenham uma concentração, foco, disciplina, afeto, e 

possam participar das atividades escolares em igualdade de condições, contribuindo para 

a realização da atividade pedagógica dos professores no dia a dia da sala de aula. 

O horário de trabalho dos educadores sociais ocorre em dois turnos. Sendo que 

aqueles que atendem no período da manhã de 8 as 12 horas e no vespertino das 13:30 as 

17:30 horas, perfazendo um total de 20 horas semanais. Os educadores sociais atendem 

atualmente a 26 estudantes com necessidades especiais. 

 
Laboratórios 

 
A EC 106 Norte possui, no caso, um Laboratório de Informática Educativa. As aulas 

de computação são aplicadas pela Professora Janaina Rosa da Silva Corsino, que é a 

responsável tanto pelas aulas ministradas quanto com o cuidado do ambiente. Todas as 

turmas da escola frequentam o laboratório de informática por pelo menos uma hora na 

semana, que funciona de segunda à quinta-feira nos horários de 7h30 às 12h10 (turno 

matutino) e de 13h30 às 16h50. 

Atualmente há necessidade de se terem, no mínimo, dois profissionais, ou seja, a 

escola ainda apresenta carência de pelo menos um professor de informática. 
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Sala de leitura 

 
A escola possui uma Sala de Leitura com um acervo literário adequado às faixas 

etárias. A professora Lúcia Helena Alves de Sá está responsável pela organização e 

disponibilização de condições para a adequada utilização dos materiais e do espaço pelos 

estudantes. 

O ambiente físico da sala de leitura é claro, limpo, organizado e aconchegante. Nele, 

os professores mantêm encontros com os leitores mirins para a apropriação da linguagem 

escrita, para leitura e estudo, mantendo uma relação de respeito e valorização pelo livro. 

O espaço é frequentado sistematicamente, e de forma produtiva pelos alunos com horários 

estipulados (em torno de 40 minutos) para cada turma e ano, com atendimento mediado 

por professora readaptada e graduada em Literaturas que planeja com coerência e 

preocupação pedagógica e de acordo com as solicitações dos professores. 

No âmbito da formação de leitores com mediação planejada, a sala de leitura é um 

centro de aprendizagem de habilidades informacionais relativas à compreensão, 

interpretação e apreciação do texto literário que se dispõem ao conhecimento e que se 

inserem nas práticas de letramento. É necessário levar aos estudantes — respeitando 

idade e seu estágio de desenvolvimento cognitivo — a se familiarizar e a aprender a lidar, 

de forma gradual e metódica, com o aparato literário do mundo letrado. No que respeita ao 

educando, que é estimulado ao gosto pela leitura em todo ambiente escolar, a sala de 

leitura é um espaço de liberdade orientada no qual ele poderá desenvolver: 

 - encantamento pelas fabulações feitas por um mediador de leitura que pode 

ser um contador de histórias e/ou por um ledor para o qual o recurso do livro à 

mão é primordial; 

 - abertura ao imaginário leitor; 

 - atenção às histórias ouvidas (estímulo ao ouvido pensante) e lidas e como 

são lidas; 

 - autonomia leitora; 

 - empatia às histórias de leitura e suas preferências; 

 - reação aos níveis de leitura; 

 - capacidade de compreensão e interpretação de textos orais, escritos e 

imagéticos; 

 - atividade de busca de textos escritos em livros, jornais, revistas; 

 - descoberta dos gêneros literários; 

 - conhecimento dos elementos perigráficos do livro (capa, orelha, folha de rosto 

etc.), bem como nome do autor e ilustrador; 

 Cabe ao professor da sala de leitura que é um mediador: 

 - selecionar e distribuir obras de literatura; 

 - conhecer o acervo literário representativo de qualidade e de diversidade; 

 - incentivar e proporcionar ao aluno o contato prazeroso com os livros; 

 - despertar a curiosidade do aluno para o conteúdo textual (contos, fábulas 

etc.), para o jogo com a linguagem (poesias, parlendas, trava-línguas etc.), para 

a composição imagética (ilustrações) e para o suporte propriamente dito, o 

objeto livro; 
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 - estimular no aluno o exercício com a imaginação que as ilustrações dos livros 

podem oferecer; 

 - promover o desenvolvimento de habilidades de percepção sensorial do aluno, 

do senso estético e de suas competências leitoras; 

 - favorecer aos alunos o acesso aos livros; 

 - incentivar a frequentação de textos nos variados suportes; 

 - promover circulação de livros e situações de leitura; 

 - disponibilizar livros demarcados por autor, gênero, tema etc.; 

 - evidenciar aos alunos que ser leitor significa transformar informação em 

conhecimento; 

 - valorizar livros escritos e de imagem para a averiguação de que todo signo 

linguístico é texto; 

 - ler livros de imagens para mostrar ao aluno que imagens contam uma história 

(um enredo) sem precisar usar a palavra; 

 - oferecer ao aluno livros de imagens que contribuam para o desenvolvimento 

da linguagem oral e para a apreciação da linguagem visual; 

 - fazer com que os leitores se sintam inseridos no espaço da sala de leitura e 

possam dialogar com outros leitores; 

 - ler em voz alta, com emoção e expressividade, modulando a voz, levando em 

consideração os significados textuais (como a ironia, a ambiguidade, a ênfase 

etc.) e a sonoridade do texto; 

 - favorecer a leitura compartilhada (discutir o que foi lido, perguntar sobre as 

possíveis dúvidas, identificar o conflito, descrever e comentar as características 

de personagens e cenários etc.); 

 - permitir que o aluno reconte e/ou desenhe a história ouvida ou a refaça com 

outro final; 

 - apresentar o autor, o ilustrador e mostrar o livro;  

 - elaborar resenhas infantis como “Pode ler, eu já li e gostei” de modo a atrair 

e envolver os leitores mirins, tornando-os participativos, aliando a leitura à 

escrita e à imagem ilustrativa; 

 - permitir que os alunos andem pela sala de leitura, que vejam livros, que se 

sentem nas mesinhas para ler livros de suas escolhas nas estantes 

especificadas pelo mediador; 

 - permitir que o aluno observe livremente o acervo, o que pode cativá-lo para o 

objeto livro; 

 - orientar o aluno quanto à organização dos livros nas estantes e como 

dialogam entre si; 

 - lembrar ao aluno, conforme a dinâmica pedagógica, que a sala de leitura 

também é lugar de silêncio, pois se deve desenvolver na criança o hábito da 

leitura silenciosa e sem distração; 

 - dividir com o aluno as responsabilidades pelo cuidado com o acervo; 

 - divulgar os gêneros literários. 

Normalmente, são convidados autores de Brasília para que façam apresentações no 

ambiente escolar. A professora responsável pela Sala de Leitura junto com a equipe 

docente escolhe um autor a ser apreciado e, em conjunto, desenvolve atividades 
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interpretativas e lúdicas em torno do livro do autor escolhido. Feito isso, os alunos o 

recebem para um bate-papo. Um exemplo dessa mediação leitora ocorreu em meados de 

novembro de 2021 com as lives da escritora Gacy Simas e do escritor e ator Vicentini.  

Como as crianças devem aprender a pensar, o que requer atividade intelectual (e, não, 

motora), a Sala de Leitura é apresentada como um lugar que, conforme a atividade 

desenvolvida, necessita de silêncio e tranquilidade. De forma que lhes é ensinado como 

nela se portar, respeitando os colegas com o silêncio necessário, cuidando do acervo, 

manuseando os livros de modo a não os amassar, rasgá-los ou sujá-los, auxiliando na 

organização das mesas e cadeiras e dos próprios livros nas estantes. 

Apesar de ocorrer em ambiente lúdico que possibilita o manuseio livre do acervo pelos 

alunos e permite uma aproximação e uma exploração individuais de forma que cada aluno 

vai fazendo as suas próprias descobertas, mantém-se uma atividade pedagógica que visa, 

também, a noção por parte deles do sentido da ordenação e do capricho. É importante que 

cada grupo de crianças fique responsável, ao sair, por deixar a biblioteca organizada e em 

condições de receber o próximo grupo.  

Objetivos específicos da Sala de Leitura: 

 - informar aos alunos que este é um espaço coletivo 

 - dar a conhecer aos alunos as funções, o funcionamento, a organização e 

regras do local 

 - familiarizar os alunos com o seu acervo fazendo com que reconheçam 

autores, ilustradores, coleções, tipos de livros etc. 

 - ampliar os meios de aprendizagens dos alunos 

 - oportunizar a interação dos alunos com seus livros favoritos, sem 

compromissos mais formais a eles vinculados, sempre com o olhar orientador 

do professor mediador 

 - ordenar e distribuir livros didáticos 

No âmbito da formação de leitores com mediação planejada, a sala de leitura é um 

centro de aprendizagem de habilidades informacionais relativas à compreensão, 

interpretação e apreciação do texto literário que se dispõem ao conhecimento e que se 

inserem nas práticas de letramento. 

É necessário levar aos estudantes — respeitando idade e seu estágio de 

desenvolvimento cognitivo — a se familiarizar e a aprender a lidar, de forma gradual e 

metódica, com o aparato literário do mundo letrado. No que respeita ao educando, que é 

estimulado ao gosto pela leitura em todo ambiente escolar, a sala de leitura é um espaço 

de liberdade orientada no qual ele poderá desenvolver: 

 - encantamento pelas efabulações feitas pelo mediador de leitura que é um 

professor readaptado com especialização em literatura, ou pode ser feita por 

um contador de histórias e/ou por um ledor para o qual o recurso do livro à mão 

é primordial 

 - abertura ao imaginário leitor 

 - atenção às histórias ouvidas (estímulo ao ouvido pensante) e lidas e como 

são lidas 

 - autonomia leitora  

 - empatia às histórias de leitura e suas preferências 

 - reação aos níveis de leitura 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Escola Classe 106 Norte 

 

 

40 
 

 - capacidade de compreensão e interpretação de textos orais, escritos e 

imagéticos 

 - atividade de busca de textos escritos em diversos gêneros 

 - descoberta dos gêneros literários  

 - conhecimento dos elementos perigráficos do livro (capa, orelha, folha de rosto 

etc.), bem como nome do autor e ilustrador. 

 

 

Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes  
 
 

A escola mantém constante observância da frequencia dos estudantes às aulas, por 

meio da busca ativa, mantendo contato com as famílias sempre que o número de faltas se 

mostrar constante, a fim de identificar o motivo e agir para que o estudante frequente as 

aulas adequadamente. 

Além disso, os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem são 

atendidos pelos projetos interventivo e de reagrupamento, bem como, em persistindo a 

dificuldade, são encaminhados para avaliação da EEAA ou médica, dentro da 

especialidade que demonstre ser adequada para diagnosticar o estudante, considerando 

os relatos dos professores e especialistas da escola. 

Nas relações interpessoais, é enfatizado o respeito e a cooperação, bem como, a 

resolução dos conflitos por meio do diálogo e do respeito, favorecendo a reflexão dos 

envolvidos quanto a outras maneiras de lidar com situações dessa natureza. 

 

Avaliação dos Processos de 
Ensino e de Aprendizagem: 

concepções e práticas 

 

Se a função social da escola é a formação integral do indivíduo através do 

desenvolvimento de suas competências e habilidades, visando prepará-lo para o exercício 

efetivo da cidadania, é inevitável que se supere a avaliação tradicional no sentido de se 

adotar a avaliação formativa. 

Dessa forma, a Escola Classe 106 Norte tem como pressuposto de seu processo 

avaliativo a Avaliação Formativa (conforme Diretrizes de Avaliação da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal- Triênio 2014/2016). A concepção formativa de avaliação tem 

compromisso com a garantia das aprendizagens de todos, no propósito de formar sujeitos 

participativos, críticos e autônomos. 

Compreendendo cada aluno como um ser único e multidimensional a escola busca 

superar a visão reducionista da avaliação como medida, utilizando-a como recurso 

fundamental de intervenção pedagógica visando à aprendizagem de todos. Por isso, o 
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processo avaliativo tem sido tema de estudo e de discussão recorrente da Coordenação 

Pedagógica da escola, por se entender que ele está intrinsecamente relacionado com o 

planejamento e execução de todas as etapas de construção da aprendizagem. É a 

avaliação formativa que permite a retroalimentação contínua de todo o processo educativo 

com vistas à melhoria progressiva da qualidade do ensino. 

Com esta compreensão ampliada de avaliação para as aprendizagens que a escola 

elencou os instrumentos e procedimentos avaliativos que acredita potencializar o trabalho 

pedagógico de forma a garantir uma educação integral e a progressão continuada para 

todos os alunos. São eles: 

 
 

INSTRUMENTOS 

AVALIATIVOS 

 

 

PROCESSOS AVALIATIVOS 

 

PROVAS Devem incluir itens/questões contextuais e instigantes. Requerem análise, 

justificativa, descrição, resumo, conclusão, inferência, raciocínio lógico. Os 

enunciados devem ser elaborados com precisão de sentido no contexto e, 

quando for o caso, incluírem imagem/figura,  gráfico, tabela, texto, etc. Suas 

questões apresentam conteúdos e informações que promovem aprendizagens 

também durante sua resolução. Devem ser elaboradas, levando em conta os 

objetivos de aprendizagem e o nível em que se encontram os estudantes. 

AUTOAVALIAÇÃO Processo que dá oportunidade ao estudante de analisar o seu desempenho e 

perceber-se como corresponsável pela aprendizagem. Pode ser registrada de 

forma escrita ou ser feita oralmente. Requer orientação pelo professor, a partir 

dos objetivos de aprendizagem, e o reconhecimento dos princípios éticos. Não 

se destina à atribuição de nota, à punição nem ao oferecimento ou retirada de 

"pontos". Realiza- se em todos os níveis, etapas e modalidades da educação 

escolar, sempre em consonância com os objetivos de trabalho. 

ATIVIDADES DE  

CASA 

Utilização de atividades significativas, criativas, em doses razoáveis e 

diferenciadas de acordo com o nível de desempenho de cada estudante; diálogo 

permanente com mães e pais a fim de evitar que o acompanhamento dessa 

atividade não signifique o próprio ensino do conteúdo; análise das tarefas em 

parceria pelos estudantes, entre outras. O dever de casa está presente em todas 

as etapas e modalidades da Educação Básica. 

QUESTIONÁRIOS O questionário/formulário é uma ferramenta muito utilizada, tendo como 

base as premissas já mencionadas na Provas e nas Atividades de Casa. 

METODOLOGIAS ATIVAS Aplicação de metodologias ativas que englobam diferentes práticas em sala de 

aula com o objetivo de mudar a perspectiva do ensinar (centrado na figura do 

professor) para a perspectiva do aprender (centrada no aluno): Aprendizagem 

baseada em projetos (ABP), Aprendizagem baseada em problemas (ABP), 

Gamificação e Sala de aula invertida. 

 

Tabela 5 – Instrumentos e processos avaliativos 

 
 
A avaliação formativa guarda grande distância da formação tradicional, principalmente, 

nos objetivos. Na avaliação tradicional ou somativa o foco é o conteúdo dado, na avaliação 
formativa o foco se desloca para o aprendiz, ou seja, ela se torna um instrumento para 
orientação e descobertas do processo ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, a concepção de avaliação da Escola Classe 106 Norte é baseada nos 
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sentidos e significados dos eixos que norteiam a concepção de ciclos, compreendendo os 
princípios de organização curricular e de ensino propostos (conteúdos e processos), assim 
como de organização do trabalho pedagógico e administrativo da escola (organização dos 
tempos). 

Aqui buscamos produzir conhecimentos a partir das vivências, o que abre um leque de 
possibilidades de avaliações, sendo, portanto, adotado o modelo de avaliações 
diagnósticas e formativas, ou seja, integral considerando o aluno como um ser total e 
integrado e não de forma fragmentada. 

Esta escola apoia-se no princípio e na importância de assumir-se como um espaço de 
direito do cidadão e como um espaço onde atuam pessoas de crenças, etnias diferentes 
etc., e que se formam mutuamente através das relações sociais. Cientes disso, busca-se 
avaliar o aluno na totalidade, através de resultados do desempenho cognitivo do discente, 
e também no processo educativo que o levou a tal resultado, para entender a ação de 
avaliar como processual e reveladora das possibilidades de construção de um processo 
educativo mais rico e mais dinâmico. 

Nessa perspectiva, a avaliação ajuda o aluno a progredir na aprendizagem, e o 
professor aperfeiçoar sua prática pedagógica. Assim, podemos dizer que avaliação na EC 
106 Norte assume uma dimensão orientadora, pois permite que o aluno tome consciência 
de seus avanços e dificuldades, para continuar progredindo na construção do 
conhecimento, onde a responsabilidade não é competência única do professor, mas sim 
de todos os elementos integrantes do processo educacional (alunos, pais e 
administradores). 

Basicamente, a avaliação na EC106 Norte busca verificar o conhecimento prévio dos 
alunos, por meio de testes de psicogênese e diagnóstico, bem como, a Avaliação em 
Destaque, promovida pela Secretaria de Educação, para com isso planejar seus conteúdos 
e detectar o que o aluno aprendeu, identificando as dificuldades de aprendizagem, 
diagnosticando e tentando identificar e caracterizar as possíveis causas e soluções. Caso 
o aluno não consiga atingir as metas propostas, o professor juntamente com toda equipe 
de coordenação e supervisão, busca organizar novas situações de aprendizagem para dar 
a todos condições de êxito nesse processo, através dos projetos aqui adotados, como: 
interventivo e reagrupamento, tanto intraclasse, como extraclasse. 

No caso dos estudantes com necessidades educacionais especiais, a avaliação para 
as aprendizagens deve observar as especificidades de cada um, sempre calcada nos 
pressupostos da avaliação formativa, pela qual o professor regente, a profissional da Sala 
de Apoio (atualmente sem professor) e demais membros da equipe pedagógica da escola 
se fundamentam para planejar, organizar e desenvolver procedimentos que promovam 
e/ou facilitem a aprendizagem deste estudante, tendo como referência a proposta curricular 
do ano escolar em que está matriculado. 

A análise da avaliação (diagnóstica e processual) de cada aluno é registrada pelo 
professor regente – com a colaboração de outros profissionais da escola – em formulários 
específicos elaborados e disponibilizados pela SEEDF. No caso dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, utilizamos o Registro de Avaliação – RAv. 

 
 

Conselho de Classe 
 
Composto pelos professores da escola, a equipe gestora, a orientação educacional, a 

coordenação pedagógica, a professora da Sala de Apoio (conforme o caso) e a Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem, o Conselho de Classe é mais uma oportunidade 
de promoção da avaliação para as aprendizagens, por meio do levantamento conjunto e 
reflexivo das ações que precisam ser revisadas e das providências que precisam ser 
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tomadas para melhoria do desempenho das crianças e da qualidade da educação ofertada 
pela escola. Por isso é considerado um espaço de planejamento, organização, avaliação e 
retomada da Proposta Pedagógica da escola, entrelaçando as três esferas da avaliação: a 
avaliação de aprendizagens; a avaliação institucional e a avaliação de larga escala (ou de 
redes). 

Durante a reunião do Conselho de Classe, em que cada professor apresenta a sua 
turma de forma geral e específica, discorrendo sobre os aspectos observados e avaliados 
durante o bimestre letivo e mencionando as ações promovidas para sanar as dificuldades 
encontradas, são feitas considerações da EEAA e do SOE, quanto à necessidade de 
encaminhamento para avaliação especializada da própria equipe, avaliação médica e/ou 
psicológica, ou para o Conselho Tutelar, nos casos previstos na legislação e mediante 
consenso dos presentes.Também são destacados os estudantes que serão atendidos 
pelos projetos de reagrupamento e interventivo no bimestre. Tão logo finalizada a reunião, 
a EEAA e o SOE tomam as providências cabíveis. 

Na sequência, é providenciada a reunião dos professores com os pais ou responsáveis 
para que estes tenham ciência do Relatório de Avaliação do estudante, assinem-no e se 
verifique a possibilidade do estabelecimento de uma parceria valiosa para o sucesso da 
aprendizagem dos estudantes. Nesta reunião, a equipe gestora, a coordenação 
pedagógica, a EEAA e o SOE podem se fazer presentes para apoiar e fortalecer a ação 
docente em prol do reforço ao melhor atendimento ao estudante.  

 
 

Avaliação Institucional da Unidade Escolar 
 
A Escola Classe 106 Norte promove a Avaliação Institucional anualmente com a 

Comunidade Escolar (pais/ responsáveis dos alunos, professores, alunos e servidores). 
A Avaliação Institucional, por meio da reflexão coletiva, promove a análise das 

potencialidades e fragilidades da Proposta Pedagógica e, consequentemente, ajuda a 
redimensionar (ampliando, excluindo, corrigindo, modificando) as ações planejadas, por 
isso deve envolver a participação de todos os profissionais da escola, famílias e alunos. 

A autoavaliação pela escola deve acontecer durante todo o ano letivo e não somente 
nos dias previstos no calendário escolar. As coordenações coletivas, os Conselhos de 
Classe, as reuniões com as famílias são, todos, momentos propícios para reflexão coletiva. 
Paralelamente, as avaliações de Larga Escala - SAEB e Prova Diagnóstica fornecem 
resultados que, analisados com os dados trazidos pelas demais esferas avaliativas, 
ampliam a percepção do trabalho pedagógico realizado pela escola. 

A avaliação formativa, portanto, aproxima avaliadores e avaliados, até porque, em 
vários momentos do processo se revezam no papel avaliativo. É somente pela avaliação 
formativa que todos os protagonistas do trabalho pedagógico conseguem se comprometer 
e construir uma educação que realmente promova aprendizagens, respeitando e acolhendo 
a individualidade dos alunos, mas também possibilitando uma reinserção integral, 
autônoma, crítica, cidadã, respeitosa e solidária na realidade. 

Nesse sentido, a avaliação aqui proposta tem uma função de retroalimentação ou 
feedback, porque fornece ao professor e toda a equipe, dados para que possam repensar 
e replanejar as atuações didáticas, visando aperfeiçoá-las, para que os alunos obtenham 
mais êxito na aprendizagem. 

Para finalizar, o ato de avaliar nossos alunos está fundamentado nos seguintes pontos: 
 Continuidade: a avaliação deve estar presente durante todo o processo 

educacional e não  somente em períodos específicos (Semana de Avaliações); 
 Compatibilidade com o objetivo proposto: a avaliação deve estar em 

conformidade com os objetivos definidos como norteadores do processo 
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educacional para que venha realmente cumprir  a função de diagnóstico. 
 Amplitude: a avaliação deve estar presente em todas as perspectivas do 

processo educacional, avaliando assim todos os comportamentos do domínio 
(cognitivo, afetivo e psicomotor); 

 Diversidade de forma: para avaliar devemos utilizar as várias técnicas possíveis 
(rotina, portfólios, vivências dentro e fora da escola, apresentações, atividades 
cotidianas, maturidade, etc.) visando também todos os comportamentos do 
domínio. Outra forma de avaliarmos o aluno é com a auto avaliação, pois 
através de algumas afirmações ele irá analisar e dizer como foi seu 
desenvolvimento. 

 Democracia: Os conselhos de classe são poderosos instrumentos para 
planejar as ações escolares. Para isso, reunimos as contribuições de todos os 
envolvidos no ensino: gestores, coordenação, supervisão e professores, no 
sentido de possibilitar a proposição de rumos de ação, partindo da análise do 
desempenho dos estudantes. 

O processo será conduzido com participações e intervenções diretas do SOE, da 
Equipe de Apoio e das coordenadoras. 

 
 
 

Plano de Ação para a 
Implementação do PPP 

 
 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 106 Norte está focado no princípio da 
unicidade, visando um ensino público de qualidade que de fato promova a educação 
emancipadora com aprendizagem significativa, que contribua para: 

 
 Manutenção do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 
 Diminuição dos índices de repetência; 
 Acesso e permanência do aluno na escola; 
 Acesso e permanência do aluno ANEE na educação inclusiva; 
 Formação continuada dos docentes e funcionários; 
 Participação da Comunidade Escolar na construção da escola pública de 

qualidade social e emancipadora; 
 Construção da democracia participativa; 
 Parceria Escola/Família. 

 
A organização do trabalho pedagógico é concebida como instrumento, modo de 

elaborar, executar e avaliar os planejamentos e organizações na U.E. Assim, o 
planejamento norteia as possibilidades do processo de ensino aprendizagem, constituindo-
se um todo ativo, visto que ao falar de planejamento deve-se inferir como sua característica 
principal a reflexão do trabalho do Professor. 

O docente deve planejar para viabilizar a divisão disposta na organização curricular, 
que neste contexto é um documento que demonstra como o Currículo em Movimento será 
trabalhado efetivamente em sala de aula. 

A partir da ação docente planejada é possível problematizá-la, ampliar a compreensão 
teórica sobre esta, elaborando ações estratégicas compartilhadas para transformá-las. 
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Portanto, a definição da direção política da prática educativa decorre da análise crítica da 
atual prática educativa, desabrochando numa perspectiva também crítica para o futuro 
trabalho. 

Em nível pedagógico do sistema educativo o professor é responsável pela organização 
do trabalho docente observando os trâmites da função maior da escola, o de democratizar 
os conhecimentos construídos pela humanidade ao longo da história. 

Para implementar ações educativas, a Escola Classe 106 Norte procura administrar o 
tempo de forma a direcionar o alcance dos objetivos nas áreas pedagógica, administrativa 
(física) e financeira, com a participação de toda a Comunidade Escolar (direção, 
coordenação, corpo docente, discente, servidores, instituições e pais). 

A participação efetiva, nesses momentos, tem contribuído para a reestruturação do 
fazer pedagógico/administrativo, implementação de ações/metas e avaliação da gestão 
escolar, elevando- se assim a participação e a construção de uma escola pública de 
qualidade, onde os objetivos estabelecidos passam a ter um agir coletivo. 

O respeito às posturas divergentes sobre questões pertinentes ao espaço escolar e 
virtual são discutidos dentro de limites éticos, prevalecendo o respeito às diferenças, 
possibilitando um diálogo que viabilize propostas coletivas para a melhoria da escola num 
todo, sempre envolvidos numa prática verdadeiramente democrática. 

As coordenações coletivas atendem ao princípio da formação continuada e, junto com 
o suporte da UNIEB/PP e EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 
Educação), constituem uma estrutura de apoio pedagógico fundamental para subsidiar a 
ação docente. 

Ampliando as concepções de tempo, espaço e oportunidades escolares e atendendo 
as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, a escola trabalha também com os Reagrupamentos 
extraclasse, intraclasse e o Projeto Interventivo. 

No Reagrupamento Intraclasse os alunos são agrupados conforme seu nível de 
aprendizagem, na sua própria turma, respeitando-se a diversidade destas aprendizagens, 
conforme apurado na avaliação diagnóstica. O trabalho é desenvolvido por meio de 
atividades e estratégias de intervenção pedagógicas diferentes e compatíveis com as 
necessidades de cada grupo alinhadas com a mediação do  professor e dos colegas. A 
periodicidade deste Reagrupamento depende dos objetivos pedagógicos que se pretende 
alcançar. 

No Reagrupamento Extraclasse os alunos de todas as turmas são reagrupados de 
acordo com seu nível de aprendizagem, independente do seu ano escolar de origem. Os 
professores deste Bloco, na coordenação de bloco, planejam os objetivos e estratégias que 
serão utilizados com cada grupo formado, atentando para a utilização de recursos e 
intervenções variados, lúdicos e estimulantes. Nos dias definidos cada professor trabalha 
com um grupo diferente, procurando-se observar a área de interesse e formação de cada 
profissional. Esse reagrupamento acontece uma vez por semana.  

O Projeto Interventivo é destinado aos alunos que tenham apresentado dificuldades 
de aprendizagens não sanadas por meio das várias intervenções pedagógicas 
desenvolvidas no contexto de sala de aula. o Projeto Interventivo também está  sendo 
destinado a alunos com potencialidades e facilidades em alguns conteúdos. Os educandos 
são  indicados pelo próprio professor regente que os atende semanalmente no contra turno 
ou não, nas aulas em pequenos grupos (cinco, no máximo) por meio de atividades 
significativas, contextualizadas, lúdicas e prazerosas. Os alunos com potencialidades 
podem ser atendidos, também,  por professores de outros anos, realizando atividades e 
conteúdos mais avançados que o conteúdo do  ano em que está matriculado. 

É importante salientar que a definição da composição dos grupos, seja nos 
Reagrupamentos, seja no Interventivo, não é definitiva. Com a apropriação da avaliação 
diagnóstica contínua e processual, o docente tem condições de ir redefinindo os grupos 
conforme o avanço escolar dos alunos. Neste contexto, os olhares dos outros membros da 
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equipe escolar (sobretudo do supervisor, do coordenador pedagógico e dos demais 
professores do mesmo bloco que participam do Reagrupamento Extraclasse) ajudam o 
professor regente a melhor avaliar o progresso das crianças e planejar intervenções 
pedagógicas mais adequadas. 

Dando suporte ao trabalho pedagógico, além da Coordenação Pedagógica, a escola 
ainda conta com a Orientação Educacional e a Pedagoga da Equipe de Apoio à 
Aprendizagem. 

Todos desenvolvem seu trabalho de forma integrada entre si e ainda em parceria com 
a equipe gestora, com os professores, com a família e com a comunidade, no compromisso 
comum de contribuir na construção de uma escola democrática, reflexiva e cidadã. 

De forma específica, a Coordenação Pedagógica presta orientação técnico- 
pedagógica aos professores, supervisionando o desenvolvimento dos planos de ensino e 
procurando manter a unidade da ação pedagógica, além de acompanhar o processo 
escolar do educando. 

Seguem os planos de ação das dimensões: 
1. Gestão pedagógica 
2. Gestão de resultados educacionais 
3. Gestão participativa 
4. Gestão de pessoas 
5. Gestão financeira 
6. Gestão administrativa 
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GESTÃO PEDAGÓGICA         

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA PRAZOS RECURSOS 

Promover a unidade no trabalho pedagógico por 
meio da coordenação pedagógica integrada 

com planos de trabalho contextualizados e 

interdisciplinares, contemplando competências 

e habilidades referentes a cada tempo do Ciclo 
de Alfabetização. 

 100% 

 Reuniões com os 
professores por bloco, 

compartilhamento de 

experiências e práticas, 

sugestões, apoio e suporte.

  Número de reuniões 

realizadas (12 reuniões 

realizadas ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

1 sala contendo 1 mesa 

e cadeiras. 

Criar mecanismos para facilitar o acesso à 
leitura e à escrita. 

 100% 
 Projeto Viajando na 
Leitura.

  Quantidade de 

títulos de livros 

disponibilizados para 
as turmas (12 títulos de 

livros disponibilizados 

para as turmas ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 
Professores. 

 Fevereiro a 
dezembro. 

Mês de 
dezembro. 

12 títulos de livros a 

serem disponibilizados 
pela sala de leitura da 

escola. 

Garantir a aprendizagem dos alunos de forma 

significativa. 
 100% 

 Alinhamento de 
atividades à realidade do 

aluno por meio da prática 

pedagógica.

  Quantidade de 
atividades alinhadas à 

realidade dos alunos 

(12 atividades 

alinhadas ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Pelo menos 1 

professora por turma 

Trabalhar o físico, o emocional e o cognitivo 
por meio de jogos e brincadeiras. 

 100% 

 Alinhamento de 

atividades à realidade do 

aluno por meio da prática 

pedagógica.

  Quantidade por tipo 

de jogos e brincadeiras 

coletivos realizados (24 
tipos de jogos e 

brincadeiras coletivos 

ao ano).

 Equipe Gestora, 
Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 
dezembro. 

Mês de 
dezembro. 

24 tipos de jogos 
coletivos. 

 Jogos e brincadeiras 
coletivos em sala e nas 

atividades ao ar livre.

Ampliar a capacidade de comunicação e 

expressão oral. 
 100% 

 Prática do diálogo nas 

turmas.

  Número de diálogos 
praticados nas turmas 

(12 diálogos praticados 

nas turmas ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Pelo menos 1 

professora por turma 

Desenvolver o pensamento lógico-matemático.  100% 

 Alinhamento de 

atividades à realidade do 
aluno por meio da prática 

pedagógica.

  Número de 

atividades alinhadas à 
realidade do aluno e de 

jogos e brincadeiras 

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 
Professores. 

 Fevereiro a 
dezembro. 

Mês de 
dezembro. 

24 tipos de jogos 
coletivos. 
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 Jogos e brincadeiras 

coletivas em sala e nas 
atividades ao ar livre.

coletivos em sala e ao 

ar livre (24 atividades 

alinhadas e jogos e 
brincadeiras coletivos 

ao ano).

Promover a participação em jogos, brincadeiras 

e exercícios que desenvolvam a 

psicomotricidade. 

 100% 

 Jogos e brincadeiras 

coletivas em sala e nas 

atividades ao ar livre.

  Quantidade por tipo 

de jogos e brincadeiras 

coletivos realizados (24 

tipos de jogos e 

brincadeiras coletivos 

ao ano). 

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

24 tipos de jogos 

coletivos. 

Trabalhar a diversidade étnica, social e cultural.  100%  Projeto Cultura da Paz.

  Quantidade de 
atividades 

desenvolvidas no 

projeto pela escola (1 

atividade desenvolvida 
pela escola ao ano).

  

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

1 resma de papel A4, 
pinceis coloridos, cola 

branca, régua, 

cartolina. Participação 

de todos os professores 
da escola. 

 Equipe Gestora, 

Coordenação, 

Professores e SOE. 

Promover e ampliar o conhecimento e cuidados 

com o próprio corpo. 
 100%  Projeto Cultura da Paz.

  Quantidade de 

atividades 

desenvolvidas no 

projeto pela escola (1 
atividade desenvolvida 

pela escola ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação, 
Professores e SOE. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Participação de todos 

os professores da 
escola. 

Promover ações que visem ajudar as crianças 

que, em sala de aula, apresentam dificuldade de 
aprendizagem. 

 100% 

 Projeto de 

Reagrupamento. Projeto 

Interventivo. 
Encaminhamentos para 

avaliação especializada.

  Número de ações 

desenvolvidas pela 

escola (8 ações 
desenvolvidas pela 

escola ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 
Professores. 

 Março a 

novembro. 

Fim do 1º, 2º e 

3º bimestres. 

Participação de todos 

os professores que 

trabalhem com alunos 

que apresentam 
dificuldades de 

aprendizagem. 

Desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a 
solidariedade e o respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente, às diferenças culturais, 

identidades e singularidades. 

 100%  Projeto Cultura da Paz.

  Quantidade de 

atividades 
desenvolvidas no 

projeto pela escola (1 

atividade desenvolvida 

pela escola ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação, 

Professores e SOE. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Participação de todos 

os professores da 

escola. 

 100%  Projeto Cultura da Paz.
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Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, 

social e cultural, ao construir uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de pertencimento 
nas diversas experiências de cuidados, 

interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas 

  Quantidade de 

atividades 

desenvolvidas no 
projeto pela escola (1 

atividade desenvolvida 

pela escola ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação, 
Professores e SOE. 

 Fevereiro a 
dezembro. 

Mês de 
dezembro. 

Participação de todos 

os professores da 
escola. 

Formar um cidadão participativo e crítico.  100% 
 Prática do diálogo nas 

turmas.

  Número de diálogos 

praticados nas turmas 

(12 diálogos praticados 
nas turmas ao ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Participação de todos 

os professores da 

escola. 

   Tabela 6 – Plano de Ação – Gestão Pedagógica  

       

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS       

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS PRAZOS RECURSOS 

Favorecer a construção de conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades dos alunos, 

elevando o patamar de excelência da instituição 

educacional. 

 100% 

 Alinhamento de 

atividades à realidade do 

aluno por meio da prática 

pedagógica.

  Quantidade de 
atividades alinhadas à 

realidade dos alunos (2 

atividades alinhadas ao 

ano).

 Equipe Gestora, 

SOE, EEAA, 

Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Pelo menos 1 

professora por turma. 

Garantir o acesso, a permanência e o 
atendimento dos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais. 

 100% 

 Alinhamento de 

atividades à realidade do 
aluno por meio da prática 

pedagógica.

  Quantidade de 

atividades alinhadas à 
realidade dos alunos (1 

atividade alinhada ao 

ano).

 Equipe Gestora, 

Coordenação, 
Professores, EEAA e 

SOE. 

 Fevereiro a 
dezembro. 

Mês de 
dezembro. 

Participação de todos 

os professores que 

trabalhem com alunos 
que apresentam 

dificuldades de 

aprendizagem. 

Avaliar continuamente o processo ensino-

aprendizagem em uma vertente qualitativa. 
 100% 

 Prática do diálogo e 
facilidade de acesso aos 

canais institucionais. 

Avaliação institucional.

  Número de 
avaliação realizadas 

pela escola (4 

avaliações realizadas 

pela escola por ano)

 Equipe Gestora, 
SOE, EEAA, 

Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Participação de todos 

os professores da 

escola. 

   Tabela 7 – Plano de Ação – Gestão de Resultados Educacionais 
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GESTÃO PARTICIPATIVA       

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA PRAZOS RECURSOS 

Conscientizar e implantar a cidadania com 
responsabilidade social, junto a todos da 

comunidade escolar. 

 100% 

 Prática do diálogo e 
facilidade de acesso aos 

canais institucionais. 

Avaliação institucional.

  Número de ações 
implatadas nas turmas 

(1 ação implantada nas 

turmas ao ano).

 Equipe Gestora, 
SOE, Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Participação de todos 
os professores da 

escola. 

Fortalecer a participação dos pais / responsáveis 
nas reuniões pedagógicas e eventos promovidos 

pela Escola. 

 100% 

 Divulgação ampla das 

ações da escola e dos 
canais de comunicação 

(grupos de whatsapp, redes 

sociais). 

  Quantidade de ações 

de divulgação 

realizadas pela escola 
(4 ações de divulgação 

realizadas pela escola 

ao ano).

 Equipe Gestora, 
SOE, Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 
dezembro. 

Mês de 
dezembro. 

Participação de toda a 

comunidade escolar. 1 

computador com 

internet e programas 
word e excel 

instalados. Telefone 

institucional com 

WhatsApp. 

Desenvolver o respeito à democracia e aos 
direitos de cidadania. 

 100% 

 Divulgação ampla das 

ações da escola e dos 

canais de comunicação 
(grupos de whatsapp, redes 

sociais). 

  Quantidade de ações 

de divulgação 

realizadas pela escola 
(1 ação de divulgação 

realizada pela escola ao 

ano).

 Equipe Gestora, 

SOE, Coordenação e 
Professores. 

 Fevereiro a 
dezembro. 

Mês de 
dezembro. 

1 computador com 

internet e programas 

word e excel 
instalados. Telefone 

institucional com 

WhatsApp. 

Participar ativamente, com adultos e outras 

crianças, tanto do planejamento da gestão da 

instituição quanto das atividades da vida 

cotidiana. 

 100% 

 Semana de Educação 

para a Vida.

  Quantidade de 
atividades 

desenvolvidas pela 

escola (5 atividades 

desenvolvidas pela 
escola).

 Equipe Gestora, 

SOE, Coordenação e 

Professores. 

 Fevereiro a 

dezembro. 

Mês de 

dezembro. 

Participação de toda a 

comunidade escolar.  Atividades avaliativas 
em sala de aula. 

   Tabela 8 – Plano de Ação – Gestão Participativa   
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GESTÃO DE PESSOAS        

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA PRAZOS RECURSOS 

Coordenar coletiva e sistematicamente com 

todos os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem 

100% 
✔ Garantir o tempo de 

coordenação individual e 

coletiva 

  Número de reuniões 
de coordenação 

realizadas (32 reuniões 

de coordenação 

realizadas por ano).

Equipe Gestora e 

coordenação 

 Durante o ano 

letivo 

Mês de 

dezembro. 

1 sala contendo 1 mesa 

e cadeiras. 

Incentivar a qualificação digital dos 

profissionais 
100% 

✔ Cursos oferecidos pela 

SEEDF e repasse de 
reuniões pedagógicas 

  Quantidade de 

cursos oferecidos pela 

SEEDF (2 cursos 

oferecidos à escola por 
ano).

EAPE, SEEDF, 

CREPP 
 Mensalmente 

Mês de 

dezembro. 

Participação parcial dos 

professores da escola. 
✔ Estudo quinzenal nas 

coordenações coletivas 

Promover o envolvimento de toda a 

comunidade escolar na efetivação e 

implementação das ações propostas no PPP 

80% da 
comunida

de 

escolar 

✔ Garantir a discussão do 

PPP e avaliação com a 

comunidade escolar 

  Quantidade de 
participantes da 

comunidade escolar 

(281 participantes ao 

ano).

Equipe Gestora e 

Coordenação 

 Durante o ano 

letivo 

Mês de 

dezembro. 

Participação de 80% da 
comunidade escolar. 

Utilizar as salas de aula 

como locais de 

discussão. 

Aplicar avaliação diagnóstica. 100% 
✔ Participar da elaboração, 

aplicação e análise dos 

resultados. 

  Quantidade de 

avaliações diagnósticas 

aplicadas (1 avaliação 

aplicadas ao ano).

Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

 Início do ano 

letivo 
Mês de abril. 

Participação de todos 
os professores da 

escola. Impressão das 

avaliações em 

impressora da escola. 
Utilização de resmas 

de papel A4. 

Analisar os processos de desenvolvimento da 

identidade profissional e os saberes docentes 

construídos a partir da formação continuada. 

100% 
 Prática do diálogo em 

reuniões coletivas.

  Quantidade de 
reuniões coletivas 

realizadas (24 reuniões 

coletivas realizadas ao 

ano).

Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

Durante o ano 

letivo 

Mês de 

dezembro. 

1 sala contendo 1 mesa 

e cadeiras. 

Aplicar Avaliações Institucionais 

95% dos 

estudante

s 

✔ Participar das reuniões 

sobre as avaliações 

externas (Provinha Brasil, 

ANA, e SAEB) 

  Quantidade de 
estudantes com 

avaliações aplicadas 

(297 estudantes com 

Equipe gestora, 
coordenação e 

professores do 2º, 3º 

e 5º anos 

 De acordo com o 

da Secretaria de 

Educação. 

Mês de 

dezembro. 

Participação dos 
professores de anos 

selecionados. 

Impressão das 
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✔ Aplicação das 

avaliações de acordo com 

as orientações recebidas 

nas reuniões 

avaliações aplicadas 

durante o ano).

avaliações em 

impressora da escola. 

Utilização de resmas 
de papel A4. 

✔ Analisar nas reuniões 

coletivas os resultados de 
cada avaliação 

✔ Estudo dos indicadores 

das questões com menor 
índice de acertos para 

análise e planejamento de 

estratégias pedagógicas. 

   Tabela 9 – Plano de Ação – Gestão de Pessoas  

        

GESTÃO FINANCEIRA        

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA PRAZOS RECURSOS 

Primar pela continuidade da transparência na 

prestação de contas a Comunidade Escolar 

(APM e Outras verbas). 

100% 

✔ Cumprir meta do Plano 

de Trabalho. 

  Divulgação da 

prestação de contas 

realizadas pela escola 

(1 divulgação da 

prestação de contas 

realizada pela escola 

ao ano). 

Equipe Gestora Anual 
Mês de 

dezembro. 

1 secretário escolar. 1 

computador com 

internet e programas 

word e excel 
instalados. 

✔ Utilizar os recursos 

segundo a legislação 
Vigente; 

Convocar reunião com a Assembleia Geral para 

definir as prioridades financeiras, junto aos 
segmentos escolares. 

100% 

✔ Definição de 

prioridades.   Quantidade de 

reuniões realizadas (4 

reuniões realizadas) 

Equipe Gestora Bimestral 
Mês de 

dezembro. 
1 sala contendo 1 mesa 
e cadeiras. ✔ Encaminhar a prestação 

de contas nos prazos 

definidos pela SEE 

Controlar as operações com verbas da APM 
através de Registro Contábil 

100% 

✔ Registro em livro ata do 

pagamento de bens, 
serviços e compras em 

geral 

  Quantidade de 

registro em livro 

específico da escola 

(12 registros em livro 

ao ano). 

Equipe Gestora Mensal 
Ao fim de cada 

mês. 

1 secretário escolar. 1 

computador com 
internet e programas 

word e excel 

instalados. 
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Utilizar, com transparência e eficiência, os 

recursos financeiros recebidos pela instituição, 

de forma coerente e eficaz, com a participação 
da comunidade. 

100% 

 Prestação de constas à 

comunidade quanto aos 
recursos financeiros.

  Número de 

prestação de contas da 

escola (1 prestação de 
contas da escola ao 

ano).

Equipe Gestora Anual 
Mês de 

dezembro. 

Participação de toda a 

comunidade escolar. 

 Tabela 10 – Plano de Ação – Gestão Financeira   

        

        

GESTÃO ADMINISTRATIVA       

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA PRAZOS RECURSOS 

Dar continuidade à organização da secretaria 

escolar. 
100% 

Cumprimento da proposta 

do plano de trabalho. 

  Verificação do 

cumprimento da 

proposta do plano de 

trabalho (12 
verificações ao ano).

Secretário Escolar  Diariamente 
Fim de cada dia 

útil. 

1 secretário escolar. 1 

computador com 

internet. 

Promover a gestão democrática. 100% 
Cumprimento da proposta 

do plano de trabalho. 

  Verificação do 
cumprimento da 

proposta do plano de 

trabalho (12 

verificações ao ano).

Equipe gestora  Diariamente 
Fim de cada dia 

útil. 

1 membro da equipe 
gestora da escola. 1 

computador com 

internet e programas 

word e excel instalados. 

Divulgar cursos de formação. 100% 

Disponibilização de 

informações através da 
coordenação e equipe 

gestora pelo grupo de 

whatsapp criado apenas 

para informações. 

  Quantidade de 

informações 
disponibilizadas (32 

informações 

disponibilizadas ao 

ano).

Secretário, Equipe 
Gestora e 

Coordenação 

 Diariamente 
Fim do período 
de inscrição no 

curso. 

1 computador com 

internet. 

Garantir o acesso e a divulgação de documentos 

e informações. 
100% 

Através de avisos pela 

plataforma digital e pelo 

grupo de whatsapp criado 

apenas para informações. 

  Quantidade de 

avisos disponibilizados 

(32 avisos 

disponibilizados ao 
ano).

Equipe gestora e 

Coordenação 
 Diariamente 

Fim de cada dia 

útil. 

1 computador com 

internet. 

Oportunizar a atuação da Assembleia Geral 

para opinar no pedagógico, administrativo e 
financeiro. 

100% 

Cumprimento da meta do 

Plano de Ação e Gestão 
Democrática 

  Número de 

Assembleias Gerais 

realizadas (2 
Assembleias Gerais 

realizadas ao ano).

Equipe Gestora 

Semestral ou 

extraordinariament
e 

Meses de julho e 

dezembro. 

1 sala contendo 1 mesa 

e cadeiras. 
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Viabilizar o provimento dos livros didáticos. 100% 
Requisição de livros 
didáticos aos canais 

competentes. 

  Quantidade 

suficiente de livros 

didáticos para atender 
os estudantes e os 

professores (400 

exemplares de cada 

conteúdo curricular ao 

ano).

Equipe Gestora e 

Coordenação 

Início de cada ano 

letivo. 

Mês de 

fevereiro. 

1 computador com 

internet. 

Promover a provisão da escola com os recursos 

materiais e humanos necessários ao seu 
funcionamento. 

100% 

Requisição de recursos 

materiais e humanos aos 
canais competentes. 

  Quantidade de 

solicitações enviadas 

para os canais 
competentes (40 

solicitações ao ano).

Equipe gestora  Diariamente 
Fim de cada dia 

útil. 

1 computador com 

internet. 

Realizar a manutenção da estrutura física da 
escola. 

100% 

Identificação dos 

problemas existentes e 
encaminhamento de 

resolução. 

  Número de 

problemas detectados e 
solucionados (2 

problemas detectados e 

solucionados ao ano).

Equipe Gestora 
Semestral ou 

extraordinariament

e 

Meses de julho e 
dezembro. 

1 sala contendo 1 

computador com 
internet, 1 mesa e 

cadeiras. 

Tabela 11 – Planos de ação - Gestão Administrativa 
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Planos de Ação Específicos 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

O plano de ação da coordenação pedagógica da Escola Classe 106 Norte para o ano 

letivo vigente encontra-se inscrito na tabela a seguir. A presente tabela possui oito 

objetivos específicos: 

 

Objetivos 

Específicos 
Ações/Estratégias 

Parcerias 

Envolvidas nas 

Ações 

Público 
Cronogr

ama 
Avaliação das Ações 

Auxiliar os 
professores em 

suas práticas 

escolares. 

Identificação da importância 
do trabalho pedagógico e dos 

instrumentos de 

planejamento, metodologia e 

registro para a consolidação 
de uma ação docente pautada 

na ação-reflexão-ação. 

Utilização de planilhas para 

acompanhamento do 
planejamento semanal de 

cada turma. 

Utilização de planilha de 

sondagem a partir do 
conselho de classe para 

realização de gráfico e análise 

de diagnóstico de 

aprendizagem dos estudantes 
da escola, a fim de traçar 

estratégias de intervenção a 

partir dos dados coletados. 

  

Coordenadores 
Pedagógicos; 

Professores; 

Supervisor 

Pedagógico; 
Equipe de 

Apoio; SOE. 

Corpo 
Discente 

Diariame
nte 

A avaliação das ações 
ocorrerá de maneira 

processual e formativa, 

sempre no sentido 

diagnóstico, ou seja, 
com a intenção de 

retomada das 

fragilidades e discussão 

para melhorias. 

Refletir junto 

aos professores 
quanto às suas 

práticas diante 

das condições e 

necessidades de 
ensino-

aprendizagem 

dos alunos. 

Promoção de discussões para 

adoção de um novo 
paradigma educacional 

voltado para uma postura  

educacional proativa, isto é, 

que promova o 
desenvolvimento da 

criatividade, do engajamento 

e da participação dos 

estudantes na construção de 
sua própria aprendizagem, 

conduzindo as novas formas 

de avaliar e aprender dentro 

de um processo com 
contínuas transformações. 

Coordenadores 

Pedagógicos; 
Professores. 

Corpo 

Discente 

Diariame

nte 

A avaliação das ações 

ocorrerá de maneira 
processual e formativa, 

sempre no  sentido 

diagnóstico, ou   seja, 

com a  intenção de 
retomada das 

fragilidades e discussão 

para melhorias. 
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Refletir sobre a 

conexão entre  

o currículo e a 
prática diária 

dos 

professores. 

Promoção de momentos 

formativos por meio de 

debate e instrumentalização 
junto à equipe de docentes, 

nos momentos de 

coordenação em bloco, 

acerca do currículo em 
movimento da Secretaria de 

Educação. 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

Professores. 

Corpo 

Discente 

Diariame

nte 

A avaliação das ações 

ocorrerá de maneira 

processual e formativa, 
sempre no sentido 

diagnóstico, ou seja, 

com a  intenção de 

retomada das 
fragilidades e discussão 

para melhorias. 

Oferecer 
suporte 

necessário para 

as atividades 

que estejam 
relacionadas ao 

aprendizado. 

Nos casos dos estudantes com 
diagnóstico, sugerir e apoiar 

o planejamento, buscando 

adaptar o currículo da escola 

às condições de 
aprendizagem dessas 

crianças. 

Coordenadores 
Pedagógicos, 

Professores, 

Supervisor 

Pedagógico, 
Equipe de 

Apoio, SOE. 

Corpo 
Discente 

Diariame
nte 

A avaliação das ações 
ocorrerá de maneira 

processual e formativa, 

sempre no sentido 

diagnóstico, ou seja, 
com a intenção de 

retomada das 

fragilidades e discussão 

para melhorias. 

Viabilizar a 

comunicação 
entre a equipe 

gestora e os 

educadores; 

entre os alunos 
e os 

professores; e 

entre a família e 

a escola. 

Comunicação das ações e 

propostas da escola nos 
grupos de pais e professores 

pelos canais de contato 

disponíveis na escola. 

Acompanhamento das 
reuniões de pais e 

professores, sempre que 

necessário. 

Acolhimento e mediação de 
conflitos nas relações entre 

alunos e professores e entre 

os alunos. 

Equipe Gestora, 

Coordenadores 
Pedagógicos, 

Professores, 

Supervisor 

Pedagógico, 
Equipe de 

Apoio, SOE. 

Corpo 

discente, 
familiares, 

comunidade 

escolar. 

Diariame

nte 

A avaliação das ações 

ocorrerá de maneira 
processual e formativa, 

sempre no sentido 

diagnóstico, ou seja, 

com a intenção de 
retomada das 

fragilidades e discussão 

para melhorias. 

Estimular o 

engajamento 

com projetos 
coletivos e 

individuais. 

Promoção de discussões nas 

reuniões coletivas como 

referência para o 
desenvolvimento de 

prioridades no interesse dos 

alunos. 

Equipe Gestora, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 
Professores, 

Supervisor 

Pedagógico, 

Equipe de 
Apoio, SOE. 

Corpo 

discente 

Semanal

mente 

A avaliação das ações 

ocorrerá de maneira 

processual e formativa, 
sempre no sentido 

diagnóstico, ou seja, 

com a intenção de 

retomada das 
fragilidades e discussão 

para melhorias. 

Articular as 

práticas 

escolares com 

as novas 
formas de 

pensar em uma 

escola 

conectada. 

Frente às mudanças oriundas 

da pandemia que assola o 

mundo, faz- se necessário na 

educação, construir novas 
concepções pedagógicas 

elaboradas sob a influência 

do uso dos novos recursos 

tecnológicos que resultem em 
práticas que promovam o 

currículo nos seus diversos 

campos do sistema 

educacional, possibilitando 
aos docentes se apropriarem 

criticamente destas 

tecnologias e práticas 

educacionais contribuindo 
para a inclusão digital e dar 

Equipe Gestora, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

Professores, 
Supervisor 

Pedagógico, 

Equipe de 

Apoio, SOE. 

Corpo 

docente, 

coordenado

res, Equipe 
de Apoio, 

SOE, 

equipe 

gestora. 

Diariame

nte 

A avaliação das ações 

ocorrerá de maneira 

processual e formativa, 

sempre no sentido 
diagnóstico, ou   seja, 

com a intenção de 

retomada das 

fragilidades e discussão 
para melhorias. 
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ênfase significativa à prática    

pedagógica. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Articular 

planejamento, 

currículo, 

avaliação de 
aprendizagem. 

Construção de reflexões 

sobre o papel do currículo nas 

ações de aprendizagem; e da 

avaliação, numa perspectiva 
formativa, uma vez que ela é 

o eixo central do trabalho 

pedagógico. 

Equipe Gestora, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

Professores, 
Supervisor 

Pedagógico, 

Equipe de 

Apoio, SOE. 

Corpo 

discente 

Diariame

nte 

A avaliação das ações 

ocorrerá de maneira 

processual e formativa, 

sempre no sentido 
diagnóstico, ou   seja, 

com a intenção de 

retomada das 

fragilidades e discussão 
para melhorias. 

 Tabela nº 12: Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

 

 

 

 

Assembleia Geral 

 
A Assembleia Geral funciona como uma instância de natureza consultiva, fiscalizadora, 

mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, composta por membros 
de todos os seus segmentos (alunos, pais ou representantes de alunos, professores e 
servidores), com a finalidade de auxiliar a gestão democrática da instituição pública de 
ensino na qual se encontre instalada, tendo como objetivo criar e garantir mecanismos de 
participação efetiva e democrática da comunidade escolar, na definição do projeto político-
administrativo-financeiro e pedagógico da unidade escolar, respeitando a legislação vigente 
da União e do Distrito Federal. (Lei GDF nº 4.751/12).   

A convocação da Assembleia dá-se sempre que necessário, mediante edital de 
convocação, amplamente divulgado (whatsApp e murais da escola). 
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Plano de Ação dos Servidores Readaptados 

 

Contamos com Professores Readaptados em assessoramento pedagógico ocupando 

funções na Sala de Leitura, Coordenação e Direção. Compreendemos que os referidos 

profissionais estão afastados de suas funções de origem, porém com possibilidade de 

desenvolver outras atividades de grande relevância para esta Unidade de Ensino. 

Nesse sentido, afirmar a identidade do Professor Readaptado pode contribuir para 

mudar o estigma social da desvalorização, a fim de buscar melhores condições de trabalho. 

A professora que atua na Bibilioteca, além de organizar o espaço, tornando o ambiente 

atraente, representativo e dinâmico, atende com eficiência às necessidades dos estudantes 

e dos professores, estimulando o hábito da leitura. 

Já a profissional que atua na Coordenação/Direção, organiza, seleciona, controla, 

reproduz materiais pedagógicos para serem utilizados em sala de aula, além do auxílio e 

suporte à Equipe Gestora. 

 

               RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS  

 

 
A recomposição de aprendizagens é um conjunto de ações que possui como finalidade 
a intervenção pedagógica e educacional nas instituições de ensino. O principal objetivo 
é recuperar as oportunidades de construção de conhecimento dos alunos. 
É feita uma análise das circunstâncias de cada turma para compreender quais são as 
lacunas a serem preenchidas através de formas alternativas de ensino, com o intuito de 
alcançar o rendimento necessário para determinada idade ou série. Foi realizada a 
Avaliação Diagnóstica 2022 que teve como base para planejamento e interferência dos 
professores para cada turma e aluno , diante dos resultados de cada aluno , foi 
planejado estratégias e atividades que atendesse cada um. 
O planejamento e a  recomposição engloba não somente os estudos e avaliações feitas 
por professores e educadores, mas também o próprio acompanhamento diário dos 
estudantes. 
Com a recomposição de aprendizagens, é possível alinhar quais são as prioridades de 
ensino, quais habilidades precisam ser mais desenvolvidas e o que foi consolidado.  
A partir disso, novas diretrizes devem ser traçadas, assim como devem ser definidas 
quais serão as estratégias para recompor o ensino que foi perdido ou está em atraso.
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Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional 
(SOE) 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Alessandro Neves de Souza - Matrícula: 212.996-5 - Turno: Diurno 
 

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

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

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

integral do estudante. (2019, p. 30) 

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

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

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

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

responsabilidade. (2019, p.59) 

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

 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 

 

EIXO DE AÇÃO 

 

 

 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

 

Educaçã
o em 

Cidadani
a DH 

 

Educação 
em 
Diversidad
e 

 

Educação 
em 
Sustentabi
li dade 

Apresentação do 
SOE aos 
professores 

 

X 

  

X 

Apresentação das atribuições do Serviço 
de Orientação Educacional aos 
professores com apresentação oral, 
utilizando recursos como datashow e folder 
informativo. 

Ação de implantação do 
SOE. 

FEV a MAR 

Levantamento das 
demandas (desafios) 
da Unidade Escolar 

 

X 

 

X 

 

X 

Diálogo com os professores em 
Coordenação Coletiva; 

Ações Institucionais. FEV a MAR 

Observação do ambiente escolar; 
  

A EC 106 
Norte 
construindo a 
Cultura de 
Paz 

 

X 

 

X 

 

X 

Conhecendo o Bullying para construir a 
Cultura de Paz - Apresentação expositiva, 
em sala de aula, com as turmas do 2º ao 
5º anos, com suporte de aparelhos de 
projeção e folder informativo para os 
estudantes, professores e pais. 

Ação junto aos 
estudantes; Ação juntos 
aos professores; Ação 
junto às famílias. 

ABR a MAI 

BULLYING    Apresentação do projeto aos 
professores na Coordenação 

Coletiva da U.E. 

Ação juntos aos professores. ABR a MAI 

    Elaboração   de   folder   informativo   
para   os   estudantes   e 

responsáveis. 

Ação juntos aos professores; 

Ação junto às famílias. 

ABR a MAI 
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A EC 106 
Norte 
construindo a 
Cultura de 
Paz 
 

VALORES 
E 
VIRTUDES 

 

X 

 

X 

 

X 
Refletir com os estudantes sobre valores e 
virtudes baseados, principalmente, nos 
mesmos valores (princípios) que estão 
sendo construídos no projeto maior da 
escola. Para a realização do projeto serão 
utilizados como estratégias pedagógicas: 
rodas de conversa, aparelhos de projeção 
e folder informativos para os 

estudantes e responsáveis. 

Ação junto aos 
estudantes; Ação junto 
às famílias. 

AGO a DEZ 

Refletir com os estudantes sobre 
outros valores e virtudes 

através de histórias e dinâmicas. Folder 
informativos para os estudantes e 
responsáveis. 

Ação junto aos estudantes; 

Ação junto às famílias. 

AGO a DEZ 

Representante de 
turma - 

elegendo cidadãos 

 

X 
  O Projeto se baseia nos processos atuais 

vigentes eleitorais no 

país e utiliza-se dessa dinâmica para 
eleger os representantes de turma dos 3º 
aos 5º anos possibilitando aos estudantes 
conhecer e vivenciar as etapas do 
procedimento eleitoral, ampliando seus 
conhecimentos e possibilitando atuar com 
mais consciência. Os professores serão 
convidados a participar do projeto, 
trazendo informações, reflexões e 
discussões sobre o processo eleitoral e, 
principalmente, sobre a importância do 
voto consciente. O 

Ação junto aos estudantes; 

Ação juntos aos 
professores; Ação junto 
às famílias. 

AGO a DEZ 

    projeto prevê momento de 
esclarecimento sobre o projeto, 

tempo de candidatura, apresentação das 
propostas de atuação, eleição através 
de urnas, divulgação dos resultados, 
cerimônia de posse dos eleitos com a 
presença dos responsáveis e 
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acompanhamento e formação da 
atuação dos representantes 
mensalmente. 

Estudantes nota 10 
 

Autonomia, Hábitos 
e Eficiência nos 
Estudos 

 

X 
 

 

X 
Repassar informações, procedimentos,      
dinâmicas e organizações, para os 
estudantes, com o objetivo de despertar, 
desenvolver e orientar quanto às 
questões de aquisição de resultados 
mais eficientes nos estudos. 

Ação junto aos estudantes. JUN e JUL 

Reunião de Pais 
 

X 

 

X 

 

X 
Participar das reuniões de pais levando 
informações/orientações educativas com 
o objetivo de despertar atuações mais 
conscientes da maternidade e 
paternidade, com o propósito de 
despertar, nos responsáveis, um melhor 
acompanhamento da vida escolar dos 
estudantes. 

Ação junto às famílias. Reuniões de pais 

Repassar informações sobre garantias e 
direitos dos estudantes. 

Ação junto às famílias. Reuniões de pais 

Reunião de 
Articulação 
Pedagógica entre as 
equipes 
pedagógicas 
(Direção, 
Supervisão, 
Coordenação, SOE 
e 

EEAA) 

 

X 
  Reunião regular a cada 15 dias ou 

semanalmente, com convocação 
extraordinária, para elaboração, 
articulação, alinhamento, implantação, e 
avaliação de ações pedagógicas na UE 

Ações Institucionais. a cada 15 dias 
durante todo o 
ano letivo 
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Atendimentos 
individuais e/ou 
coletivos 

 

X 

 

X 

 

X 

● Atendimentos à estudantes 
encaminhados, com alguma queixa, 
por professores e responsáveis 
e/ou por procura espontânea; 

● Atendimento à professores para 
assessoria pedagógica; 

● Atendimento à família para 
assessoria educativa e 
encaminhamentos de acordo com a 
demanda; 

Ação junto aos 
estudantes; Ação juntos 
aos professores; Ação 
junto às famílias. 

Durante todo o 
ano letivo 

Encaminhamentos aos 
parceiros e rede de 
apoio interno e externo 

 

X 
 

X 
 

X 

● Encaminhamentos de estudantes 
aos órgãos e parceiros da saúde; 

● Encaminhamentos de estudantes 
aos órgãos de proteção da criança e 
adolescentes em casos de abuso, 
violência e restrição de direitos; 

● Encaminhamentos de estudantes 
com dificuldades de aprendizagens 
à EEAA para as devidas 
providências e atuação conjunta 
institucional e preventiva de acordo 
com a demanda e/ou necessidade 
escolar. 

Ação em rede. Durante todo o 
ano letivo 

Participação e atuação 

nas Coordenações 
Coletivas da 
Unidade Escolar 

 

X 

 

X 

 

X 

● Participar das Coordenações 
Coletivas da Unidade Escolar 

às quartas-feiras; 
● Desenvolver ações de formação, 

oficinas e esclarecimentos 
pedagógicos, juntos aos 
professores; 

● Assessoria pedagógica coletiva; 
● Vivências, com os professores, a 

respeito dos projetos que serão 
desenvolvidos com os estudantes 
para entendimento e alinhamento 
de expectativas; 

Ações Institucionais; 

Ação junto aos professores. 

Durante todo o 
ano 

letivo 
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Tabela nº 9: Plano de Ação dO Serviço de Orientação Educacional 

 
 

PLANO DE AÇÃO/ SALA DE RECURSOS 

Demanda/ 

Necessidade 

Objetivos Ação Avaliação Período 

Identificar as 

necessidades 

específicas de cada 

estudante. 

Garantir o acesso e 

a permanência dos 

estudantes com 

ANEES no ensino 

regular e sua 

participação em 

todas as atividades 

desenvolvidas na 

escola. 

Realizar o registro 

de observação do 

estudante nas 

dependências da 

escola. 

Realizar atividade 

diagnóstica com os 

estudantes. 

Escrita de registros 

sobre o 

Observação 

da 

participação 

do estudante 

nos vários 

momentos 

oferecidos 

pela escola. 

Bimestral 
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acompanhamento. 

Encontro com os 

professores para 

esclarecimento 

sobre o 

atendimento 

oferecido aos 

estudantes. 

Atender as 

necessidades dos 

professores em 

relação ao 

aprendizado e ao 

encaminhamento 

das atividades para 

os estudantes com 

necessidades 

específicas. 

Participar do 

planejamento dos 

professores, 

juntamente com a 

coordenação 

pedagógica. 

Registros das 

dificuldades e 

sugestões. 

Bimestral 

Orientar as 

famílias acerca das 

necessidades 

pedagógicas 

específicas de seu 

filho. 

Promover a 

parceria dos pais 

com a escola e 

facilitar a inclusão 

de forma natural 

Encontro em grupo 

ou individual de 

acordo com a 

necessidade 

Participação 

da família 

nos eventos 

da escola 

Bimestral 

Atendimento ao 

Aluno 

Conhecer o 

estudante e 

desenvolver 

atividades que 

possibilitem sua 

acessibilidade. 

Escrita de Estudo 

de caso. 

Escrita dos 

planejamentos. 

Confecção de 

material adequado. 

Frequência 

do estudante 

e participação 

ativa nas 

atividades 

propostas. 

Bimestral 
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Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio à 
Aprendizagem – EEAA 

 

UE: Escola Classe 106 Norte                                                                                            Telefone:  3901 7520 

Diretora Lisete Inês Prediger                                                                                            Vice-diretora Élida Veruska Alves Teles 

Quantitativo de estudantes:   317                           Nº de turmas: 16                                Etapas/modalidades: EF 9 - Séries Iniciais 

Serviços de Apoio:  

Sala de Recursos: Não há. Aguardando direcionamento dos estudantes para atendimento em outro pólo. 

Sala de Apoio à Aprendizagem: atendimento por Pólo, com limite de vagas - Pólo IV na Escola Classe 405 Norte. Não há 

profissional no momento. 

Orientação Educacional: 01 

EEAA:  

Pedagoga Solange de Oliveira Passos 

Psicólogo: Não há profissional 
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Este Plano de Ação foi estabelecido pela pedagoga com base nos documentos: Orientações de Biossegurança para 

Retomada das Atividades Presenciais nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal- Ano Letivo 2022, 

Portaria nº 55, de 24 de janeiro de 2022, Regimento Escolar da Rede Pública de ensino do Distrito Federal e Orientação 

Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem-2010 conforme os eixos de atuação sugeridos. 
 

Eixo: Coordenação Coletiva  

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

- Participação nos 
encontros de 
coordenação pedagógica 
realizados na Unidade 
Escolar – CRE/PP. 
(in:Portaria nº55, de 24 
de janeiro de 2022); 
art.26). 

- Promover reflexões para o desenvolvimento de 
competências, recursos e habilidades necessárias para 
aprimoramento das práticas educativas e da atuação local 
da equipe. 

- Fortalecer o elo entre os membros da equipe, propiciando 
trocas que visam o desenvolvimento de estratégias de 
superação das questões apresentadas. 

Contribuir, em parceria com os demais profissionais, para a 
promoção da análise crítica acerca da identidade 
profissional, dos atores da unidade escolar, principalmente 
do corpo docente, de modo a provocar a revisão e/ou a 
atualização de suas atuações. 

- Reunião 
presencial, e se 
for o caso, 
videoconferência 
via Google Meet. 

Quarta-feira 

 

(.in:Portaria 
nº55, de 24 
de janeiro de 
2022); art.26, 
inciso I) 

EEAA,SOE, 
coordenação 
pedagógica 
local, gestão 
escolar e 
professores. 

A cada encontro, conforme 
programação e nos 
encontros com a gestão 
escolar através de relatos, 
observações e 
acompanhamentos. 

 

 

Eixo: Observação do Contexto Escolar  

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Reunião com direção 
e/ou coordenação. 

Análise documental 
(legislações, proposta 
pedagógica, matrizes 
curriculares, regimento 
interno, estratégia de 
matrícula, projetos 
educacionais e outros 

Refletir e analisar o contexto de intervenção da prática da 
EEAA. 

Conhecer e analisar as características da unidade escolar 
tais como: espaço físico, localização, quadro funcional, 
modalidade de ensino, turmas, turnos, entre outras.  

Investigar, evidenciar e analisar convergências, 
incoerências, conflitos ou avanços a partir da análise 
documental e da observação das práticas escolares.  

. Levantamento e 
construção de 
informações. 

 

Análise das 
informações 
construídas: 

 

Início do ano 
letivo para 
construção 
do 
Mapeamento 
Institucional.  

 

EEAA. Ao longo do processo. 
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documentos que facilitem 
a compreensão da 
natureza, organização e 
funcionamento da 
instituição educacional). 

Entrevistas com a direção 
sobre o processo de 
gestão da unidade 
escolar e sua percepção 
do contexto escolar. 

Entrevistas com 
coordenadores 
pedagógicos para 
conhecer suas atuações 
na instituição educacional 
e percepção do contexto. 

Observações dos 
espaços e das dinâmicas 
pedagógicas: sala de 
aula, reuniões de 
coordenação, de 
planejamento de ensino e 
outras possíveis reuniões 
que otimizem os objetivos 
do mapeamento.  

Entrevistas individuais 
com professores para 
conhecer, dentre outros, 
a atuação, a concepção 
de aprendizagem, a 
motivação para o trabalho 
docente, as concepções 
de ensino, a avaliação e 
sua percepção do 
contexto; 

Conhecer e analisar o processo de gestão escolar e as 
práticas educativas. 

Construção do 
Mapeamento 
Institucional. 

 

 

 

 

 

Durante todo 
o ano letivo 
para 
atualizações 
e 
acompanha
mentos. 
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Organização ou 
ressignificação deste 
Plano de Ação. 

 
Eixo: Observação em Sala de Aula 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Observação de sala de 
aula.  

Analisar e compreender, entre outros aspectos, as 
relações estabelecidas no âmbito do ensino e da 
aprendizagem. 

Horários 
agendados com 
os professores 
regentes após 
escuta 
pedagógica. 

Ao longo do 
ano letivo. 

.EEAA e 
professores 
regentes. 

A cada observação no 
momento Devolutiva ao 
professor. 

 
Eixo: Ações voltadas à Relação Família-Escola  

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissiona

is 
envolvidos 

Avaliação 

Escuta e Entrevista com 
as famílias. 

Atuar junto à família e à comunidade escolar de forma 
preventiva e interventiva, tornando-as co-responsáveis no 
desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. (OP - 
EEAA, p.47) 

Agendamento/Me
diação 

Durante todo o 
ano letivo 

EEAA. 

Ao final do 
contato/atendimentos com 
definição de atribuições e 
agendamentos conforme os 
encaminhamentos e 
acompanhamentos 
necessários definidos no 
planejamento.  

 

Eixo: Formação Continuada de Professores 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissiona

is 
envolvidos 

Avaliação 

- Reflexões sobre a 
adequação curricular  

- Proporcionar espaços de reflexão com professores e 
outros profissionais envolvidos no processo ensino-
aprendizagem. (in: OP-2010) 

- Organização e 
oferta de materiais 
específicos às 

A definir diante 
da 
necessidade.  

EEAA, 
SOE e 

A avaliação acontecerá ao 
final de cada evento pela 
manifestação dos 
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- Sugestões de 
estratégias, 
ferramentas e recursos 
para o processo de 
ensino-aprendizagem.  

- Organização de 
oficinas temáticas 
sugeridas pelo grupo de 
docentes.  

- Proporcionar revisão de metodologias quando necessário. 

- Incentivar o desenvolvimento de projetos individuais e 
coletivos diante de demandas específicas. 

-Conhecer a estratégia de ensino utilizada pelos 
professores. 

demandas 
(vídeos, lives, 
textos, artigos 
acadêmicos e 
sugestão de 
livros). 

- Reunião por 
vídeoconferência, 
comunicação via 
WhatsApp e 
acesso por e-mail 
institucional 
(@edu e @se) 

-Organização de 
Oficinas 
Pedagógicas 
conforme 
demandas 
levantadas nas 
coletivas, 
observações de 
sala e reuniões 
com a gestão 
escolar 

Gestão 
Escolar 

participantes em 
questionários e por meio de 
análise qualitativa 
principalmente naquelas 
onde houver debate e 
reflexão.  

Será contínua na análise 
estrutural e pedagógica em 
todas as dimensões de 
atuação desta EEAA para 
nortear as ações 
sequenciais -planejamento 
de uma nova etapa, 
(Perspectiva diagnóstica). 

 
Eixo: Planejamento EEAA  

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

1º bimestre: 

 Escuta 

pedagógica, 

orientações sobre 

os ANEE’s e 

Adequações 

Curriculares. 

- Compreender, com profundidade, como trabalham os 
atores da instituição educacional, o que pensam e como 

contribuem para sucesso escolar. 

- Refletir e conscientizar sobre as concepções de 
desenvolvimento, de aprendizagem e de ensino que são 
subjacentes às práticas pedagógicas e que podem ser 
mediadas em discussões junto aos professores. 

As ações 
acontecerão por 
agendamentos e 
combinados com 
professores e 
gestão escolar a 
partir do 
planejamento 

Ano letivo de 
2022 

.EEAA- 
Pedagoga 

Feedback a cada proposta e 
atividade executada e 
escuta nos Conselhos de 
Classe e reuniões coletivas. 
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 Observações de 

Sala de aula e 

Contexto Escolar. 

 Oficinas/professore

s 

 2º bimestre:  

 Intervenções e 

encaminhamentos 

dos estudantes. 

 Entrevista com as 

famílias. 

 Observações de 

Sala de Aula e 

contexto Escolar. 

3º bimestre: 

 Avaliação- 

Procedimentos de 

Avaliação e 

Intervenção das 

Queixas Escolares 

e Níveis de 

Intervenção 

(PAIQUE). 

  Estratégia de 

Matrícula. 

4º bimestre: 

 Intervenções e 

encaminhamentos 

dos estudantes.  

 Ações Pedagógicas 

junto aos 

professores. 

 

- Refletir acerca da relação entre os métodos de ensino 
e a aprendizagem levando em consideração aspectos 
particulares do contexto e da comunidade. 

- Promover discussões de técnicas e estratégias de 
trabalho capazes de movimentar as práticas 
desenvolvidas no âmbito escolar.  

 

- Intervir nas situações de queixa escolar, relacionadas 
ao acompanhamento especializado aos estudantes que 
se encontram em dificuldade de aprendizagem 
devidamente sinalizados pelo professor regente. 

 

- Incentivar e orientar o professor na seleção de recursos 
didáticos, materiais e de equipamentos para o ensino 
dos conteúdos escolares considerando as necessidades 
e interesses dos estudantes. 

 

- Escutar, observar e orientar os alunos com queixas 
escolares. 

estabelecido no 
bimestre.  

Entrevistas 
individuais com 
professores para 
conhecer, dentre 
outros, a atuação, 
a concepção de 
aprendizagem, a 
motivação para o 
trabalho docente, 
as concepções de 
ensino, a 
avaliação e sua 
percepção do 
contexto; 
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Eixo: Reunião Com Gestão Escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

- Orientações para assessoria pedagógica quanto às adequações 
didáticas e metodologias necessárias no uso de mediação tecnológica 
no processo de ensino-aprendizagem. 

- Recomendações para mapeamento institucional quanto à sondagem 
de aprendizagens do estudante para diagnóstico e adequação do 
itinerário pedagógico a ser adotado. 

- Sugestões de atividades para ações junto a estudantes, professores 
e famílias; 

- Diretrizes para ação em rede em casos que necessitem de suporte, 
quanto a saúde mental e vulnerabilidade social. (in: PACECAPNP – 2ª 

Estratégia) 

- Planejamento de ações para acolhimento aos professores, 
estudantes e Famílias. (in: PACECAPNP – 4ª estratégia) 

- Discussão e construção coletiva de um planejamento pedagógico 
para o processo de ensino não-presencial da escola. (in: PACECAPNP 

– 5ª Estratégias) 

- Orientar, assessorar e 
acompanhar o trabalho 
coletivo da equipe escolar. 
(in: OP-2010) 

 

Proporcionar espaço de 
reflexão, construção, 
planejamento e revisão de 
estratégias diante das 
demandas específicas 
fortalecendo o trabalho 
coletivo. 

Contribuir, em parceria com 
os demais profissionais da 
instituição educacional, para 
a promoção da análise crítica 
acerca da identidade 
profissional dos atores da 
instituição educacional, 
principalmente do corpo 
docente, de modo a 
resignificar suas atuações. 
(OP EEAA, p.47) 

 

Buscar alternativas de 
resolução de problemas, por 
meio de habilidades 
comunicativas e 
cooperativas. 

 

Reunião por 
videoconferên
cia 

A cada 15 
dias, às 
segundas-
feiras de 
15:30 às 
17h. 

 

Em 
situações 
extraordinári
as com 
demandas 
específicas. 

EEAA, SOE, 
Gestão 
Escolar e 
Supervisão 
Pedagógica 

Feedback a cada 
ação. 
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Assessorar a gestão e a 
comunidade escolar, com 
vistas à criação de reflexões 
acerca do contexto 
educacional que facilitem a 
tomada de decisões, a 
construção e a 
implementação de 
estratégias administrativo-
pedagógicas. 

 
 

Eixo: Estudos de Caso 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Realização de Estudo de 
Casos 

-Favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas 

à concretização de uma cultura de sucesso escolar, por 
meio de situações didáticas de apoio à aprendizagem e de 
alternativas teórico-metodológicas de ensino para a 
construção de habilidades e competências dos alunos; 

Agendamento 
quando for o caso. 
Até o momento 
não foi sinalizado 
nenhuma 
abordagem 
favorável a um 
Estudo de caso. 

 

Demanda sempre 
declarada nos 
Conselhos de 
Classe e 
Reuniões 
Coletivas.  

 

Quando 
necessário 

EEAA, SOE, 
Direção 
Escolar, 
família do 
estudante, 
profissionais 
de 
atendimento
s externos 
que 
acompanha
m o 
estudante.. 

Durante o processo, quando 
houver. 
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Eixo: Conselhos de Classe 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Participação em Conselho de 
Classe 

- Possibilitar a promoção de momentos de apoio e de 
reflexão às práticas pedagógicas cotidianas que visem a 
construção de alternativas teórico-metodológicas de 
ensino e de avaliação, com foco na construção de 
habilidades e de competências dos alunos. 

- Acolher, receber, reunir informações que promovam 
mudanças de estratégias e planejamentos no âmbito 
escolar, familiar favorecendo a integração de toda 
comunidade envolvida. 

Dias e horários 
especificados pela 
direção escolar. 
Reunião coletiva 
com os demais 
atendimentos de 
apoio existentes 
na unidade 
escolar. 

Bimestralme
nte. 

EEAA, SOE, 
Coordenaçã
o  e 
supervisão 
Pedagógica, 
Direção  e 
professores 

Processual e após cada 
encontro. 

 
 

Eixo: Projetos e Ações Institucionais 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

- Escuta e acompanhamento do trabalho pedagógico para 
assessorar a equipe escolar nas demandas necessárias.  

- Mapeamento regular, com as famílias, temas/dicas em 
que gostariam de se aprofundar e ter informações.  

- Avaliação quanto à adaptação do estudante ao meio 
educacional em que está inserido e sobre as 
possibilidades da família prestar apoio e 
acompanhamento na realização das tarefas escolares.  

- Convite e organização de profissionais para partilharem 
e contribuírem seus conhecimentos e habilidades com a 
comunidade escolar diante de cada demanda e de temas 
que possam surgir como consequência do processo de 
pandemia de distanciamento social. 

- Parceria com SOE para mobilização de temas e 
demandas do universo educacional.  

. 

- Assessorar o trabalho pedagógico. 
(in:OP-2010) 

-  

- Desenvolver o sentimento de 
pertencimento e a promoção de 
estratégias favoráveis ao processo de 
escolarização e desenvolvimento 
humano. 

- Estimular as famílias a participarem da 
Comunidade Escolar nos canais de 
comunicação para a construção coletiva 
de procedimentos necessários a vencer 
os desafios típicos do momento. 

- Identificar demandas para 
acompanhamento e estratégias 

 

- Reunião por 
plataformas de 
videoconferência. 

- Entrevistas com 
as famílias e 
professores. 

 

 

A definir EEAA  

Acontecerá por 
meio de Feedback 
dos participantes a 
cada etapa 
trabalhada. 

Poderá acontecer 
também por meio 
de questionários e 
enquetes.  

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Escola Classe 106 Norte 

 

 

76 
 

necessárias ao auxílio à família e/ou 
estudante.  

- Orientar pais e professores em 
relação à forma de motivar o 
estudante melhorando seu sentido de 
autoeficiência.  

 

Eixo: Encontro de Articulação Pedagógica 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

- Participação nos encontros 

de articulação pedagógicas 
realizados pela coordenação 
intermediária – CRE/PP. 
(in:Portaria nº55, de 24 de 
janeiro de 2022)) 

- Promover reflexões para o desenvolvimento de 
competências, recursos e habilidades necessárias para 
aprimoramento das práticas educativas e da atuação local 
das equipes. 

- Fortalecer o elo entre os membros da equipe, propiciando 
trocas que visam o desenvolvimento de estratégias de 
superação das questões apresentadas. 

Presencial com 
agendamento 
prévio. 
Comprovação de 
presença enviada 
via SEI aos 
gestores 
escolares. 

Via reunião por 
vídeoconferência, 
whatsApp  (casos 
individuais)e e-
mail institucional 
(@se e @edu). 

Sexta-feira 
período 
matutino 
e/ou por 
convocação 
especifica. 

EEAA, SAA, 
coordenação 
intermediária 
-CRE/PP e 
GSEAA. 

Há 
momentos 
de parceria 
com SOE. 

Definida pela coordenação 
intermediária - CRE/PP  

Tabela nº 13: Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
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 PLANO DE AÇÃO/ CULTURA DE PAZ 

Objetivos Metas Ação Indicadores       Responsáveis Prazos  

Incentivar as práticas de não 

violência e integrá-las ao 

Regimento Escolar 

 

 

      100% 

Inclusão no Regimento 

Escolar de um item sobre a 

cultura de paz. 

Item do Regimento 

Escolar 

Debate sobre tema durante a 

reunião da Assembléia 

Geral para deliberar sobre  

Semestral 

Continuar a fomentar nos alunos a 

reflexão sobre as nossas 

responsabilidades e obrigações, 

bem como os nossos 

direitos;aprender a viver juntos, 

respeitando as nossas diferenças e 

similares. 

 

 

100% 

Conversas, filmes e vídeos 

sobre o tema durante as 

atividades na sala de aula, 

levantando o debate sobre 

os valores e outras formas 

de se resolver conflitos. 

Os alunos devem de 

refletir sobre atitudes 

que promovem a boa 

convivência. 

Equipe Gestora, 

coordenação pedagógica e 

professores. 

1 mês 

Desenvolver o aprendizado com 

base na cooperação, diálogo e na 

compreensão intercultural. 

 

   100% 

Na  recepção inicial diária e 

durante as aulas sempre que 

o contexto requeira, será 

possibilitada a análise sobre 

os valores e outras formas 

de se resolver conflitos. 

Os alunos devem 

refletir sobre atitudes 

que promovem a boa 

convivência. 

Equipe Gestora, 

coordenação pedagógica e 

professores. 

1 Mês 

Ajudar as crianças a encontrar 

soluções não violentas para 

resolverem seus conflitos, 

experimentarem conflitos 

utilizando maneiras construtivas 

de mediação e estratégias de 

resolução  

 

  100% 

Diálogo com as crianças que 

apresentarem algum 

conflito, fazendo-as se 

colocarem no lugar do outro 

e favorecendo a indicação 

de uma solução de 

corresponsabilidade, tal 

como: respeitar o outro . 

Os alunos devem 

refletir sobre atitudes 

que promovem a boa 

convivência  

Equipe Gestora, 

coordenação pedagógica e 

professores. 

Imediato 
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 PLANO DE AÇÃO/ CULTURA DE PAZ 

Objetivos Metas Ação Indicadores       Responsáveis Prazos  

Promover, junto aos educadores, 

valores e atitudes de não 

violência; autonomia, 

responsabilidade, coopperação, 

criatividade e solidariedade. 

 

 

      100% 

Cada turma um lema e uma 

palavra que a represntará 

durante o ano letivo.Ao ir 

para a sala de aula, a turma 

falará a sua palavra de paz 

todos os dias.  

Exposição do lema e 

da palavra de cada 

turma. 

Equipe Gestora, 

coordenação pedagógica e 

professores. 

Bimestral 

Capacitar estudantes a 

construírem juntos, com seus 

colegas, os seus próprios ideais de 

paz. 

 

 

100% 

Estabelecimento de regras 

de convivência com as 

crianças da turma, em que 

essas regras sejam escritas 

ou desenhadas em um 

caderno dos alunos e 

avaliadasd constantemente. 

Registro no caderno 

dos alunos, 

Equipe Gestora, 

coordenação pedagógica e 

professores. 

Mensal 
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Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

 

A escola disponibilizará para as famílias materiais educativos (vídeos, palestras, 

livros digitalizados) abordando temas como bullying, violência doméstica, valores e 

virtudes. 

Quando se trata de rendimento escolar, a EEAA promove ações pedagógicas 

através de atividades direcionadas. O SOE promove atividades para todos os alunos, 

mediante palestras nas salas de aula, envolvendo a prevenção de violência escolar, 

o bullying, buscando a diversidade em todos os seus aspectos. 

 

 
Programas e Projetos Específicos 

 

A Escola desenvolve atualmente o projeto de Reagrupamento, o qual está sendo 

operacionalizado pelo professor regente ou por um grupo de professores, a depender 

da necessidade diagnosticada. Os professores farão atendimento individualizado 

com os estudantes que não atingirem os objetivos de aprendizagem esperados no 

reagrupamento. 

Além do projeto acima, a escola tem executado outros projetos, tais como 

Interventivo, Viajando na Leitura e Cultura de Paz. Os demais detalhamentos sobre 

os projetos em questão constam do material em anexo. 

 
 

Projetos Específicos 
 

A Escola desenvolve atualmente o projeto de Reagrupamento, o qual está sendo 

operacionalizado pelo professor regente ou por um grupo de professores, a depender 

da necessidade diagnosticada. Os professores farão atendimento individualizado 

com os estudantes que não atingirem os objetivos de aprendizagem esperados no 

reagrupamento. 

Além do projeto acima, a escola tem executado outros projetos, tais como 

Interventivo, Viajando na Leitura e Cultura de Paz, que serão detalhados a seguir. 
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Projeto de Reagrupamento. 
 

 

Foto 4 – Projeto de Reagrupamento 
 

 
“Os agrupamentos e reagrupamentos são dinâmicos e constantes. Não 

existem turmas fixas, que caminham juntas durante todo o ano letivo. [...] As 

conquistas dos estudantes é que regem a forma de agrupá-los e reagrupá-los. 

Portanto, um dos grandes desafios é a construção, pela equipe da escola, de 

processo que possibilite a realização diária da avaliação da aprendizagem do 

estudante, por meio de todas as atividades desenvolvidas.” 

(VILLAS BOAS, 2006, p.12). 
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INTRODUÇÃO 

O Projeto em questão prevê que haja um trabalho que integre a unidade escolar 

como um todo e que atenda a todos os estudantes, permitindo o avanço contínuo 

das aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos adquiridos pelos alunos 

durante o ano letivo. 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

Alfabetização e letramento 

 

TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

História, Geografia, Ciências e Artes. 

 

TEMA 

Adequação dos níveis de aprendizagem 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

Folclore, horta, família, língua materna e cultura popular. 

 

TEMPO ESTIMADO 

Durante o ano, uma vez por semana, ministrado durante a aula de Informática 

ou com o atendimento na Biblioteca, com 1 hora de atendimento, com a turma 

dividida em dois grupos, que se revezam a cada 30 minutos. 

 

OBJETIVO GERAL 

O Projeto de Reagrupamento tem por objetivo implementar ações conscientes 

que promovam a inclusão por meio da construção de uma educação que respeite a 

diversidade cultural, social e trabalhe especificamente no sentido da superação das 

dificuldades e diferenças no ritmo e na qualidade da aprendizagem, utilizada para 

atender às necessidades educativas dos alunos, permitindo acompanhamento mais 

individualizado, de forma flexível, dinâmica e com caráter provisório. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Interagir com os alunos que apresentam o mesmo nível psicogenético; 

 Conhecer e ampliar o vocabulário; 

 Reconhecer letras, sílabas, palavras; 

 Desenvolver habilidades para produção de frases e textos, destacando 
parágrafo, letra maiúscula, pontuação e sequência lógica dos fatos; 

 Compreender e interpretar textos orais, escritos e não verbais; 

 Incentivar o trabalho coletivo; 

 Contribuir para o desenvolvimento da linguagem oral. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO: 

Esse projeto acontece para os alunos do 1º e 2º blocos, uma vez por semana, 

ministrado em horário de aula do aluno e aplicado pelos professores regentes do ano 

em questão, no horário da aula de informática e biblioteca. Nesses momentos, 

metade da turma, tanto da turma A quanto da B, saem. Uma metade para a sala de 

leitura e a outra para a informática e ficam por 30 minutos em cada 

lugar/atendimento. Enquanto isso, em sala de aula, o professor separa os alunos por 

grupos, de acordo com o seu nível silábico e busca intervir de forma mais individual, 

lúdica e direta com aqueles que apresentam dificuldades em avançar para o nível 

seguinte. 

Por muitas vezes, os professores interagem, fazendo tanto o reagrupamento 

intraclasse quanto o extraclasse. No segundo momento, inverte o processo. Os 

alunos que voltam da informática e biblioteca participam do reagrupamento e os que 

estavam participando desse momento, vão para a informática e biblioteca. 

Os alunos, após serem classificados pelo nível de escrita, através do Teste da 

Psicogênese, serão agrupados e atendidos pelas professoras da unidade escolar, 

incluindo coordenadores pedagógicos e equipe de direção, responsável pelo nível 

em que se encontram. 

As intervenções pedagógicas deverão contemplar eixos diferenciados da sala 

de aula, usando a ludicidade como principal recurso e sempre partirão de um tema 

e texto relacionados ao conteúdo programático e, ou datas comemorativas do mês 
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em vigência. 

Todas as atividades de reagrupamento devem ser registradas no diário de 

classe, conforme orientações nele constantes. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Os alunos matriculados no 1º e 2º Blocos da Escola Classe 106 Norte. 

 

AVALIAÇÃO: 

No encerramento dos bimestres será aplicado um novo teste da psicogênese, 

avaliando os avanços e reagrupando de acordo com a necessidade e também de 

forma contínua por meio de atividades individuais e coletivas dentro de cada 

encontro. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Espera-se que todos os alunos atinjam conhecimento suficiente para consolidar 

ou transpor o nível psicogenético no qual se encontram. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

Vídeos, músicas, livros, jogos e atividades em folha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 5 - Projeto Reagrupamento  
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Projeto Interventivo. 
 

 
             Foto 6 - Projeto Interventivo 

 
“O período de realização do Projeto Interventivo deverá ser estabelecido 

pela equipe escolar, em função das necessidades dos estudantes. A unidade 

escolar não pode paralisar as suas ações justificando que não tem espaço e 

pessoas para atender. O que precisa ser garantido é o atendimento adequado e 

indicado para que os estudantes envolvidos alcancem a aprendizagem com 

proficiência e tranquilidade para dar seguimento ao seu percurso escolar." 

(DISTRITO FEDERAL, 2012, p.69). 
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O Projeto Interventivo tem o objetivo de proporcionar ao educando momento de 

atividades lúdicas, participativas e cooperativas, visando sanar dificuldades, 

assimilar aprendizagens ou ainda estimular e desafiar alunos através da construção 

do conhecimento lógico-matemático, por meio de vivências reais do dia-a-dia, 

atividades lúdicas, como facilitadora da interpretação de situações- problemas e 

resolução das quatro operações básicas. Após o diagnóstico, por meio das 

avaliações mensais e bimestrais, serão identificadas as dificuldades e/ou 

potencialidades de cada aluno, sendo determinado qual aluno participará do projeto 

e o tipo de intervenção que será aplicada, independente do bloco ou ano que o aluno 

esteja inserido. 

O Projeto Interventivo acontece semanalmente, nas turmas de 1º ao 5º ano, 

onde os professores atuam diretamente nas dificuldades ou potencialidades 

individuais do aluno que necessita de intervenção, convidando-os para um encontro 

virtual com menos alunos, levando a um atendimento mais individualizado com uma 

diferente abordagem pedagógica. O aluno, ainda, poderá ser atendido por professor 

de outra turma ou outro ano, a fim de estimular a aprendizagem e motivar a 

participação neste Projeto. 

Participam também do Projeto Interventivo os alunos indicados no Conselho de 

Classe do 4º bimestre de 2020 para o Replanejamento Curricular. 

É importante salientar que a escolha dos alunos participantes deste projeto não 

é fixa. Com a apropriação da avaliação diagnóstica contínua e processual, o docente 

tem condições de ir redefinindo os grupos conforme o avanço escolar dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 7 - Projeto Interventivo 
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Projeto Viajando na Leitura 
 

 

Foto 8 - Projeto Viajando na Leitura 

 
 

 
“Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da 

cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso 

eficaz da linguagem que satisfaça necessidades pessoais - que podem estar 

relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão de busca de 

informações, ao exercício da reflexão... Cabe, portanto, à escola viabilizar o 

acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a 

produzi-los e a interpretá-los.” PCNS 1997, p 30. 
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JUSTIFICATIVA 

A leitura é o meio pelo qual o estudante ingressa no universo letrado, adquirindo 

autonomia para buscar livros tudo o que lhe interressa, desde as histórias de um 

universo imaginário, textos do cotidiano, quanto conhecimentos científicos, 

favorecendo o interesse pela llinguagem e pela expressão escrita. Diante disso, o 

gosto pela leitura e o hábito de ler são aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo e das aprendizagens que são inerentes ao âmbito 

escolar. 
 

OBJETIVO GERAL 

Incentivar a leitura integrada ao processo de ensino aprendizagem favorecendo 

o desenvolvimento e a consolidação do hábito de ler nos alunos, oportunizando a 

formação de cidadãos críticos, criativos e investigativos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar o interesse pela leitura. 

 Estimular o desenvolvimento do hábito de ler. 

 Favorecer a independência do estudante quanto à realização de suas 
atividades que envolvam leitura. 
 

METODOLOGIA 
 

As ações referentes a este Projeto consistem em: 

 Disponibilização de livros, gibis, cartazes e textos para leitura diária na 
sala de aula; 

 Seleção de livro para atividade de casa nos finais de semana, para o 
estudante copiar o seu conteúdo no caderno de Língua Portuguesa. 

 Escolha de livros para atividade de casa nos finais de semana, com 
preenchimento de ficha de leitura; 
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 Encontro com autores que contam histórias dos seus livros e; 

 Culminância de semanas temáticas ou dias letivos temáticos com 
atividades lúdicas. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes da Escola Classe 106 Norte. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita mediante o retorno dos professores quanto ao 
desenvolvimento dos estudantes em relação à independência na leitura dos textos 
dos livros didáticos e na realização das atividades escritas com autonomia. 

 
 

Foto 9 - Momento de leitura no pátio da escola 
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Projeto Cultura de Paz. 
 
 

 

Figura 3 – Projeto Cultura de Paz 

 
"Consumo consciente contribui para preservar o meio ambiente” 

 

(MARCONDES, 2018 - jornalista e especialista na área ambiental) 
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JUSTIFICATIVA 

Durante a Semana de Educação para a Vida, recebemos algumas sugestões de pais 

e professores para que a escola desenvolvesse um projeto que incentivasse a cultura de 

paz, além disso, observa-se que com o retorno das aulas presenciais, as crianças estão 

mais agitadas e impulsivas. 

Somente por meio de uma nova mentalidade, a espécie humana poderá remodelar a 

si mesmo, garantir a existência da vida na Terra, o respeito, a diversidade, a participação 

efetiva na melhoria da sociedade e recuperação do planeta que almejamos, garantindo que 

a cidadania seja exercida e os vínculos sociais fortalecidos. A forma encontrada para que 

um maior número de pessoas partilhe dessa consciência global é a disseminação de uma 

educação ampla, que se fundamente no respeito e na empatia. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar o desenvolvimento de competências relacionais, sociais e emocionais 
desejáveis para uma boa convivência, como empatia e capacidade de escuta e de 
comunicação assertiva; envolvendo valores, regras e questões de convivência como 
objetos de estudo, bem como, a ampliação da organização da escola em relação a cultura 
da boa convivência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar as práticas de não violência e integrá-las ao Regimento Escolar; 

 Continuar a fomentar nos alunos a reflexão sobre as nossas responsabilidades 
e obrigações, bem como os nossos direitos; aprender a viver juntos, 
respeitando as nossas diferenças e similaridades; 

 Desenvolver o aprendizado com base na cooperação, no diálogo e na 
compreensão intercultural; 

 Ajudar as crianças a encontrar soluções não violentas para resolverem seus 
conflitos, experimentarem conflitos utilizando maneiras construtivas de 
mediação e estratégias de resolução; 

 Promover, junto aos educandos, valores e atitudes de não violência - 
autonomia, responsabilidade, cooperação, criatividade e solidariedade; 
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 Capacitar estudantes a construírem juntos, com seus colegas, os seus próprios 
ideais de paz. 

 

METODOLOGIA 

O projeto está baseado nos 6 pilares da Cultura de Paz (UNESCO/1999): 

1. Respeitar toda forma de vida; 

2. Rejeitar a violência; 

3. Ser generoso; 

4. Ouvir para compreender; 

5. Preservar o planeta; 

6. Redescobrir a solidariedade. 

Para não prejudicar todo o conteúdo do currículo, o professor deve reservar 10 minutos 

no início de cada aula para falar e deixar que os alunos também se posicionem sobre os 

valores trabalhados. O professor também deverá abordar os valores de maneira transversal 

e interdisciplinar, englobando, dessa forma, os eixos transversais Diversidade, 

Sustentabilidade, Cidadania e Direitos Humanos. A professora da biblioteca irá sugerir 

livros, textos e vídeos motivacionais acerca dos valores. 

Os estudantes devem perceber que a cultura de paz está presente, não só na sala de 

aula, mas que a realidade atual nos apresenta um planeta repartido em pedaços e em 

adiantado processo de danificação natural, social e individual. Em meio a essa situação, é 

notório o surgimento da necessidade de optar por um novo caminho, que possa assegurar 

a sobrevivência com qualidade de vida para todos, com desenvolvimento adequado e 

consciente. 

Através da preservação desses pilares estaremos promovendo integração entre a 

família, aluno e escola, a fim de desenvolver vínculos afetivos, autoestima, aprendizagem 

e limites. Os Eixos Transversais, incorporados ao sistema como um elemento unificador 

das diversas disciplinas e experiências educativas, engloba aspectos ambientais, 

psicológicos, sociológicos, políticos e filosóficos e morais permitindo a integração do 

conhecimento. “(...) O futuro que deixamos para as crianças é fabricado na convivência 

(...)”. Humberto Maturama. 
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AVALIAÇÃO 

Será observado o comportamento dos estudantes durante as atividades coletivas, bem 

como, a verificação quanto à inexistência ou redução de casos de questões relacionadas 

à prática de violência na escola, tanto física quanto verbal, mediante registro bimestral de 

ocorrências.  
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Projetos em parceria da Escola com a Comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10 – Projetos em Parceria da Escola com a Comunidade 
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1. AULAS DE CAPOEIRA E DE BALÉ 

 

JUSTIFICATIVA 

Os projetos em parceria com a comunidade representam uma convergência de 

interesses em que todos saem ganhando, uma vez que a escola se beneficia com os 

resultados que as atividades desenvolvidas com os estudantes proporcionam para o seu 

desenvolvimento físico, mental e emocional, bem como, a comunidade do entorno que 

exerce o seu ofício num ambiente de fácil acesso aos estudantes, com segurança e 

condições adequadas.  

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar o desenvolvimento físico, mental e emocional dos estudantes, 

favorecendo a participação e o engajamento da comunidade em prol de uma convivência 

colaborativa e integrada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer o desenvolvimento físico, mental e emocional dos estudantes. 

 Promover um clima de cooperação entre a escola e a comunidade. 

 Incentivar a prática de atividades desportivas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A parceria se desenvolve da seguinte forma: 

 São realizadas aulas semanais de balé e capoeira para os estudantes 

interessados, mediante pagamento de quantia em dinheiro para os professores 

desses desportos. 

 A escola disponibiliza a infra-estrutura física para a realização das aulas e o 

parceiro oferece as aulas, mediante acordo diretamente com as famílias, 

ministrando as aulas para os estudantes após o horário escolar. 
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AULAS DE CAPOEIRA 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 11 – Projetos em Parceria da Escola com a Comunidade 

 
 

AULAS DE BALÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 12 – Projetos em Parceria da Escola com a Comunidade 
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2. TAMPA MANIA 

 
 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Tampamania é uma iniciativa do Rotary Clube que a escola abraçou, tendo 

em vista que mobiliza os estudantes para a coleta de tampinhas de plástico, favorecendo 

o reaproveitamento de materiais recicláveis de impacto na natureza e a consciência 

ecológica, já que as tampinhas são revertidas em doação de uma cadeira de rodas para 

uma pessoa da comunidade que esteja na condição de cadeirante e que não tenha 

condições financeiras para adiquiri-la.  

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a consciência ecológica, gerando valor para a comunidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conscientizar sobre a importância do reaproveitamento do lixo reciclável. 

 Gerar colaboração entre os estudantes em prol do bem da comunidade. 

 Obter uma cadeira de rodas para beneficiar membro da comunidade em 

situação de hipossuficiência financeira. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A parceria se desenvolve da seguinte forma: 

 A escola disponibiliza um local para coleta das tampinhas, onde os estudantes 

as depositam durante todo o ano. Ao término do período, as tampinhas são 

recolhidas e repassadas para o Rotary Clube, que recebe, em contrapartida, a 

cadeira de rodas para doação para membro da comunidade. 
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Foto 13 – Projetos em Parceria da Escola com a Comunidade 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14 – Projetos em Parceria da Escola com a Comunidade 

 

  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Escola Classe 106 Norte 

 

 

98 
 

 

Acompanhamento e Avaliação do 
PPP 

 
A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo e deve ser um 

instrumento usado para redimensionar o planejamento e a organização das ações a serem 

desenvolvidas pela comunidade escolar. 

Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico aqui apresentado deverá ser avaliado 

durante todo o ano letivo, (nos Dias Letivos Temáticos, nas coordenações coletivas, nos 

Conselhos de Classe, nas Reuniões com a Assembleia Geral) no decorrer de sua 

operacionalização, pois tem como objetivo a melhoria da prática educativa e do processo 

ensino-aprendizagem. Assim, é importante respeitar o desenvolvimento contínuo do aluno, 

seu crescimento individual, suas necessidades e potencialidades, bem como ouvir os 

professores para conhecer o que dizem, pensam, sentem e fazem. 

Também serão realizadas reuniões de Auto avaliação Institucional da Escola com a 

presença de todos os profissionais da escola, para que outros segmentos da escola, além 

do corpo docente, possam ter voz e vez, visto que todos são responsáveis pela construção, 

execução, avaliação e redimensionamento da PPP. 

De acordo com esta premissa, Nóvoa (2000) reafirma que, essa perspectiva teórico- 

metodológica, tem apresentado contribuições para que se possa compreender, de fato, os 

caminhos mais efetivos para alcançar a qualidade da educação básica, pois são os 

professores que a efetivam nas escolas, e estes precisam ser ouvidos. 

Portanto, o ponto primordial a ser avaliado é o autoconhecimento da Instituição a partir 

da comunidade escolar que a compõe e, consequente, necessidade de revisão e 

redimensionamento pedagógico, financeiro e administrativo. 
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Anexo 2 
 

Pesquisa: SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA - 
CONVIVÊNCIA ESCOLAR E CULTURA DE PAZ (MAIO/2021) 
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