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PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

 

O Projeto Político Pedagógico desenvolvido na Escola Classe 108 Sul 

tem a finalidade de instrumentalizar as metas e o objetivo equalizador, respeitando a 

especificidade de cada segmento. Pretende nortear e subsidiar elementos de 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e da melhoria do desempenho desta 

Escola, bem como priorizar as ações participativas, no sentido de estabelecer nortes 

para práticas administrativas e pedagógicas que promovam condições favoráveis 

para o bom funcionamento da instituição. E por se tratar de um documento que 

orienta todas as práticas educativas da Instituição de Ensino, foi pensado 

coletivamente. Foi construído e acompanhado através de cronograma de estudos 

em coordenações coletivas, através de discussões em grupo, análises de projetos 

desenvolvidos, metas e ações, e assembleias com os servidores, pais e alunos. 

Procurou-se promover momentos reflexivos, constituindo também uma 

comissão organizadora na perspectiva de construir um documento dinâmico, com 

identidade. Dessa forma, houve participação dos docentes, sugerindo as ações, as 

quais subsidiarão o desenvolvimento das práticas pedagógicas voltadas para o 

aluno, como também a participação de toda a comunidade escolar. 

A discussão para a elaboração do Projeto Político Pedagógico foi iniciada 

na Semana Pedagógica entre direção e o grupo de professores e servidores e em 

algumas coordenações coletivas seguintes, com a formação da equipe organizadora 

composta pela: Diretora, Supervisora Pedagógica, Coordenadoras Pedagógicas, 

Orientadora Educacional, Carreira de Assistência à Educação, além do 

planejamento dos projetos principais. 

A comissão organizadora do Projeto Político Pedagógico reuniu-se para 

estabelecer a metodologia de elaboração coletiva e o planejamento das ações a 

serem seguidas, com cronograma e datas com base na estrutura do PPP. O 

planejamento para a construção e a atualização do documento foi amplamente 

divulgado para todos os segmentos da Unidade Escolar. 

O documento foi construído democraticamente considerando toda a 

comunidade escolar (equipe gestora da unidade escolar, professores(as), 

servidores(as), estudantes e pais/responsáveis). 

Além das reuniões, com o objetivo de perceber o clima escolar, todos os 
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segmentos responderam um questionário. 

A comissão desencadeou o processo de construção do documento, por 

meio de estudos e de discussões de como iríamos fazer para a elaboração do 

documento. Foi definido que todos iriam acessar o PPP do ano de 2021 (foi 

disponibilizado no grupo de whatsApp, para que todos tivessem acesso) e, na 

reunião seguinte, definimos que iríamos atualizar o documento, pois o outro PPP 

tinha sido construído há pouco e o quadro de professores novos acharam que a 

estrutura dos textos não precisava ser alterada, inclusive a comissão deu um prazo 

para quem quisesse acrescer ou suprimir algum ponto, mas todos chegaram à 

conclusão que não necessitava alteração. Portanto ficou acordado que só iríamos 

atualizar o PPP para este ano em relação aos dados do histórico da Unidade 

Escolar, da realidade e em relação aos projetos atuais. 

Alguns instrumentos foram utilizados para promover a participação da 

comunidade escolar, como: reuniões/assembleias para ouvir as crianças, 

questionários para toda a comunidade escolar 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. 

A participação dos alunos na construção do PPP vem contribuir de forma 

enriquecedora por meio do protagonismo estudantil. As reflexões realizadas com os 

alunos sobre o trabalho desenvolvido com a proposta “Avaliar Para Aproximar” 

abrem o debate para as melhorias a serem realizadas e para avaliar a escola, tanto 

no ensino remoto como no presencial. Os alunos são instigados a pensar e criticar o 

desenvolvimento das atividades educacionais, emocionais e sociais. No ensino 

remoto, a escuta dos estudantes foi realizada por meio de assembleias e 

preenchimento de formulário, vídeos, ilustrações e poesias confeccionadas por eles, 

por meio do trabalho desenvolvido em “Avaliar Para Aproximar”. Já este ano, no 

ensino presencial, o trabalho foi desenvolvido com contação de história. A história 

escolhida foi “ O Colecionador de Palavras”, de Peter H.Reynolds. O trabalho foi 

concebido com a participação de todos, com a condução da diretora, que após a 

contação da história foi conversando com cada turma sobre os seus sentimentos e 

as questões que estão permeando a vida das crianças neste momento, além da 

percepção da escola que temos e a escola que queremos. 

Após o trabalho desenvolvido com as turmas, paralelamente, foi 

elaborada uma sequência de atividades com as famílias, os professores e os 
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servidores da escola, com coleta de dados e reuniões para análise e planejamento 

de ações para dirimir as fragilidades dos dados coletados. 

O Projeto Político Pedagógico serve para subsidiar a organização do 

trabalho pedagógico, materializar o currículo em Movimento do Distrito Federal e 

demonstrar as ações para a comunidade escolar. Ele é democrático, flexível, 

participativo, dinâmico e intencional. 

A Escola Classe 108 Sul atualizou este Projeto Político Pedagógico 

coletivamente, reunindo os segmentos de professores, SOE, direção, supervisão, 

coordenação e servidores durante as coordenações coletivas realizando a leitura e a 

construção coletiva do texto. As sugestões dos pais foram coletadas nas reuniões 

proporcionadas pela escola e na utilização dos questionários. Os alunos também 

participaram na construção apontando como se sentem emocionalmente e quais 

foram as fragilidades e potencialidades do ensino remoto e como foi o retorno às 

aulas presenciais. 

A COVID 19 ainda é uma realidade: a pandemia ainda não acabou. Ao 

longo da pandemia, crianças, professores e funcionários vivenciaram, cada um à 

sua maneira, uma série de perdas – de pessoas, liberdades, empregos e 

convivências. Houve a necessidade de a escola reorganizar o trabalho pedagógico a 

fim de atender as necessidades de cada aluno. Nós nos reinventamos e agora, com 

o retorno ao presencial, ainda continuamos nos reinventando, seja para acolher as 

crianças e as famílias, seja para nos acolhermos, pois estamos todos ainda muito 

fragilizados. Este documento registra todas as etapas e ações necessárias para 

organizar os tempos, espaços, objetivos, recursos e estratégias pensados para o 

ano letivo de 2022, para minimizar os impactos desse momento e resgatar as 

perdas, em continuidade ao planejado para 2021, mesmo em tempo de pandemia. 

A seguir, estão os registros fotográficos que ilustram a concretização da 

elaboração desta Proposta Pedagógica. 
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Figura 1: Reunião com as Famílias (apresentação) 

  

  

  

 
 

  
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 2: Trabalho desenvolvido com os estudantes 

 

  

  

 
 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 3: Trabalho desenvolvido com os estudantes (continuação) 

  

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 4: Mural 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 



16 
 

1 HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

1.1 DESCRIÇÃO HISTÓRICA 

 

 

A Escola Classe 108 Sul foi inaugurada em 16 de maio de 1960, sendo 

uma das pioneiras da Asa Sul. É parte integrante de um sistema educacional 

público, tendo como principal objetivo atender o que se chamou à época educação 

elementar, atualmente conhecida como Ensino Fundamental. Faz parte do Conjunto 

Urbanístico de Brasília, Quadra Modelo, projetado por Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer e é tombada pelo Patrimônio Histórico. 

A Escola está localizada na Superquadra 108 Sul, modelo projetado por 

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em consonância ao plano de educação de Anysio 

Teixeira de integração entre Jardim de Infância, Escola Classe e Escola Parque. 

Este complexo hoje é tombado pelo Patrimônio Histórico. 

Sua característica mais forte é o aspecto familiar, pois é possível 

encontrar alunos cujos pais já estudaram nesta instituição de ensino. 

Nas últimas décadas, a escola, anteriormente frequentada por crianças da 

própria região, veio perdendo essa característica de escola de comunidade, 

frequentada por alunos do "bairro". Hoje, apesar de estar situada dentro de uma 

quadra residencial em Brasília, a maior parte da sua clientela reside em regiões 

administrativas diversas e até em cidades do entorno, tendo como clientela principal 

alunos das regiões do Paranoá e Plano Piloto. 

A instituição conta com uma equipe de servidores efetivos do quadro de 

servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF, com exceção dos vigilantes 

terceirizados e professores de Contrato Temporário que são lotados na Unidade 

Educacional para suprir carências de professores efetivos em cargos de 

Coordenação Pedagógica e Direção, bem como vagas de professores que saíram 

da escola. A maioria dos colaboradores fazem parte do quadro de funcionários há 

muitos anos. 

A Associação de Pais e Mestres – APM, formada desde 23 de junho de 

1976, com a finalidade de integrar a comunidade, o poder público, a escola e a 

família e contribuir para um desempenho mais eficiente do processo educativo, 
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passará por um processo de eleição, interrompida pela pandemia. 

A escola passou pelo Processo de Implementação da Estratégia de Fases 

de Formação, que compunha o projeto pedagógico intitulado “Escola Candanga: 

uma lição de cidadania”, da gestão governamental 1995/1998. As fases de 

formação, conforme previstas no referido projeto, constituíam uma organização dos 

tempos e dos espaços escolares fundamentados no desenvolvimento humano. Essa 

organização, do ponto de vista estrutural, caracterizava-se pela enturmação de 

alunos por idade de desenvolvimento, pela ampliação de sua jornada para 05 (cinco) 

horas de aula e pela modificação da jornada de trabalho do professor para 25 horas 

semanais em regência e 15 horas semanais para coordenação pedagógica. O 

tempo destinado à coordenação pedagógica era organizado com intuito de 

possibilitar a qualificação profissional, a socialização de experiências, o 

planejamento e a avaliação coletiva das ações e estratégias pedagógicas, entre elas 

o desenvolvimento de atividades, sob forma de Reagrupamento, Projeto Interventivo 

e Reforço Escolar, sendo esse último no contraturno. 

Em 1997, foi implantada a primeira Fase de Formação (turmas de 6, 7 e 8 

anos) nesta instituição. Contudo, o novo governo da época alterou a estratégia de 

matrícula, impedindo a continuidade do processo. Conforme a Lei Orgânica do 

Distrito Federal, aprovada pelo Decreto nº 20551, de 03 de setembro de 1999, e a 

Lei Complementar nº 247/99, foi instituído nessa escola o Conselho Escolar, que 

garante a participação efetiva da comunidade nos processos de decisão. 

A partir de 2005, a escola passou a receber alunos com necessidades 

educacionais especiais, tornando-se uma Escola Inclusiva no ano de 2006. A 

inclusão parte do reconhecimento e da valorização da diversidade como fator de 

enriquecimento do processo educacional. 

Em 2007, como todas as escolas públicas do Distrito Federal, vivenciou-

se os movimentos iniciais para a implantação da Gestão Compartilhada, quando a 

equipe gestora foi designada por meio de processo seletivo e eleição direta 

realizada com a participação da comunidade escolar. Esse processo concretizou-se 

no ano de 2008, juntamente ao Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira – PDAF, o Ensino Fundamental de 9 anos – EF9, o Bloco I – BIA, o 

Programa Bloco Ciência em Foco e a substituição de professores com licenças por 

meio do “Banco de Professores Temporários”. 

A partir de 2012, por força da Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, a 
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escola passou a ser gerida pelos princípios da Gestão Democrática, quando teve 

uma direção indicada pelo grupo de servidores e referendada pela Coordenação 

Regional de Ensino e, em setembro do mesmo ano, após processo eleitoral, teve 

sua primeira direção eleita com base na referida lei. O primeiro mandato se encerrou 

em dezembro de 2013. Em consulta realizada pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, por meio da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e 

Cruzeiro no ano de 2013, sobre a adesão ao programa de Ciclos na Educação 

Básica – Bloco II, a comunidade escolar optou pela não adesão à proposta, 

seguindo com a seriação no 4º e 5º anos do EF9, por entenderem que seria 

necessário ainda maior aprofundamento no que diz respeito às teorias que 

respaldam tal concepção. 

Em 2014, a Comunidade Escolar aderiu à proposta de Ciclos na 

Educação Básica – II Bloco, tendo como efeito primordial a eliminação da retenção 

de alunos no 4º ano do EF de 9 anos. Ao longo de seus sessenta e dois anos, esta 

Escola realizou atividades e projetos que marcaram época e representaram 

exemplos de experiências inovadoras, prazerosas e gratificantes para o corpo 

docente e discente, tais como Projetos de Leitura, Literatura e Música, Projetos de 

Valorização da Cultura Popular, Projeto Grandes Mestres da Arte e da Música, 

projetos baseados no temas transversais (Sustentabilidade e Diversidade), Mostras 

Culturais e Festividades, muitos deles tornando-se “marca registrada” desta Unidade 

de Ensino, permanecendo tradicionalmente ao longo dos anos até os dias atuais, 

como é o caso da “EcoSustentArte” (Feira de Ciências e Cultura), da Festa da 

Família e do Festival de Tortas.  

A qualidade do trabalho oferecido por esta escola, reconhecido pela 

comunidade e pelos indicadores de qualidade oficiais (IDEB), passa pela 

importância dada ao trabalho em equipe, pela participação coletiva na tomada de 

decisões, pelo fortalecimento sistemático do espaço de coordenação pedagógica, 

pela permanente observância aos princípios que norteiam a administração pública e, 

especialmente, aos princípios da Gestão Democrática das Escolas Públicas do 

Distrito Federal, do Conselho de Classe Participativo e do Conselho Escolar. 

Em 2017, os alunos da Escola Classe 108 Sul foram excluídos das 

atividades da Escola Parque, uma vez que esta passou a atender prioritariamente as 

escolas de tempo integral. Idealizada para complementar a educação básica no 

Distrito Federal com atividades no contraturno, a Escola Parque passou por 
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mudanças no que se refere à reorganização do espaço. Consequentemente, a 

Escola Classe passou por uma nova organização didático-pedagógica. 

Em 2020, a partir da nova situação imposta pelo isolamento social devido 

à pandemia da COVID-19, a realidade escolar se revelou expondo todas as 

dificuldades e diferenças sociais dentro e fora da escola. Considerando o atual 

contexto, ao longo da pandemia, crianças, professores e funcionários vivenciaram, 

cada um à sua maneira, uma série de perdas – de pessoas, liberdades, empregos e 

convivências. Houve a necessidade de a escola reorganizar o trabalho pedagógico a 

fim de atender as necessidades de cada aluno. 

O Governo do Distrito Federal, no dia 11 de março de 2020, emitiu o 

Decreto nº 40.509, suspendendo as atividades educacionais por 5 (cinco) dias. 

Durante essa suspensão de atividades, a Gestão acolheu e explicou para as famílias 

a situação, por meio do WhatsApp e telefone fixo da Instituição. Em seguida, o 

recesso escolar de 15 dias foi antecipado e autorizado pelo Decreto nº 40.520/2020, 

no período de 16 a 31/03, em conformidade com o Art. 34 da lei nº 5.105/2013. 

Durante o longo período em que os alunos se encontravam em casa, a escola 

disponibilizou atividades impressas para as famílias que tivessem interesse, a fim de 

não deixar os alunos ociosos. No período que compreendeu de 01/04/2020 até 

31/05/2020, as atividades educacionais foram suspensas conforme Decreto nº 

40.583 de 1º/04/2020. Por considerar a necessidade da manutenção dos hábitos 

escolares dos estudantes e a clientela atendida pela escola, a gestão observou a 

necessidade de manter o contato com os estudantes e familiares. A instituição 

manteve o fornecimento de atividades escolares via WhatsApp. Por meio de 

preenchimento de questionários, realizou o primeiro levantamento diagnóstico da 

realidade econômica/alimentar de cada estudante da unidade. Em conjunto com o 

SOE e o corpo docente, foi realizada campanha de arrecadação de gêneros 

alimentícios, que foram direcionados às famílias elencadas no diagnóstico realizado. 

O Decreto nº 40.817, de 22 de maio de 2020, que dispôs sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), deu outras providências 

e manteve, segundo o Art. 2º, a suspensão das atividades educacionais presenciais 

em todas as escolas, universidades e faculdades das redes de ensino pública e 

privada no âmbito do Distrito Federal. A partir da manutenção do decreto de 

suspensão das aulas, meios para disponibilização de acesso à escola e ao corpo 
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docente foram elaborados através de estratégias de resgate dos contatos 

atualizados dos responsáveis pelos estudantes. 

A Portaria nº 129, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF Extra nº 

87, de 1º de junho de 2020, instituiu o Programa Escola em Casa DF. Com o retorno 

do corpo docente, no dia 05/06, em regime de teletrabalho, a escola iniciou o 

planejamento das atividades para disponibilização de forma remota. No dia 

22/06/2020, voluntariamente, considerou-se o planejamento de retorno de 

atividades, anteriormente divulgado pela SEE, para continuidade da rotina de 

estudos nas residências. Colocando-se à disposição para elucidação de quaisquer 

necessidades, tais atividades foram disponibilizadas via WhatsApp. Seguindo o 

calendário escolar divulgado pela SEE, no dia 13/07/2020, as frequências 

começaram a ser computadas via acesso à plataforma oficial de ensino e/ou por 

meio do recolhimento das atividades impressas. Passamos a desenvolver as nossas 

atividades por meio do ensino remoto. 

Detectamos que muitos dos estudantes não possuíam instrumentos 

tecnológicos para a utilização da plataforma. Diante desse fato, a unidade escolar, 

para garantir o direito de acesso à educação, elaborou estratégias para a 

distribuição das atividades impressas aos estudantes, bem como campanha de 

doação de celulares e tablets. 

No período de ensino remoto, o estudante acessava a plataforma, tirava 

as dúvidas e participava das aulas via Google Meet. O estudante que não tinha 

acesso à plataforma Google Sala de Aula retirava as atividades de forma impressa 

na escola a cada quinze dias. Em 2021, ainda em momento de isolamento devido à 

pandemia, o Governo do Distrito Federal, no dia 27 de fevereiro de 2021, emitiu o 

Decreto nº 41.849, suspendendo as atividades educacionais presenciais. Desta 

forma, o ano letivo de 2021 iniciou no dia 08 de março de forma remota, por aulas 

via Google Sala de Aula. Diante do agravamento dos casos de COVID-19, as aulas 

permaneceram de forma remota no Distrito Federal durante o 1º e 2º bimestre do 

ano letivo de 2021. Depois, retornamos para o ensino presencial e remoto, com 

retorno escalonado. 

Em 2022, de volta às aulas presenciais, sabemos que a pandemia ainda 

não acabou, mas ainda precisamos recuperar o conteúdo não incorporado e acolher 

toda a comunidade escolar, pois a pandemia da COVID-19 nos impôs quase dois 
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anos de afastamento total ou parcial do ambiente escolar. Seguimos as orientações 

da SEEDF e elaboramos estratégias para alcançar cada criança durante as aulas 

remotas e também no retorno ao presencial. Seguimos as adequações do Currículo, 

fizemos a avaliação diagnóstica proposta pela a SEEDF e buscamos assegurar 

estratégias que visem garantir o direito de aprendizagem dos estudantes, 

 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

 

Situada no interior da SQS 108 Área Especial, a Escola Classe 108 Sul 

possui o entorno gramado e com vasta área verde. Seu projeto arquitetônico foi 

elaborado pelo Departamento de Arquitetura da NOVACAP. É constituído por duas 

construções retangulares interligadas por passarela coberta. No prédio menor, está 

localizado o setor administrativo onde funciona a Direção, a Secretaria, o hall de 

entrada, a Sala dos Professores, o Serviço de Orientação Educacional/ 

Coordenação, a Sala da Supervisão/Coordenação, a Sala de Recursos e o banheiro. 

No prédio maior, estão localizadas oito salas de aula, um pátio coberto, os banheiros 

masculino e feminino para uso dos alunos, a sala dos servidores, o banheiro para 

uso dos servidores, a cozinha e o depósito de alimentos. Na Sala 08, são atendidas 

atualmente duas turmas de Classe Especial no turno matutino simultaneamente. Os 

banheiros dos alunos foram recentemente reformados (2013/2014) e adaptados 

para pessoas com necessidades especiais. 

A estrutura física da escola teve alterações desde a sua fundação, sendo 

uma escola relativamente pequena, capaz de atender cerca de 300 alunos, desde 

que divididos em dois turnos. Hoje, atendemos 236 estudantes. São 08 (oito) salas 

de aula, 01 (uma) cantina sem refeitório, 02 (dois) banheiros para alunos (masculino 

e feminino) e um banheiro adaptado para os estudantes ANEEs. No bloco 

administrativo, além da Secretaria Escolar, da Sala dos Professores, da Sala da 

Direção e da Sala do SOE, também há a sala da supervisora/coordenadora 

conjugada com a Sala de Recurso, antigo local que funcionava o Laboratório de 

Informática, desativado por ter máquinas sem funcionamento e por falta de professor 

para executar o projeto. 
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O espaço físico da escola é bastante restrito, o que compromete o lazer 

dos alunos, sobretudo no horário de recreio, pois, no projeto original, não havia a 

previsão para quadras de esportes, parque, auditório, entre outros. O prédio 

administrativo não possui sala de reunião e nem espaço para depósito ou arquivo, o 

que torna a sua estética interior bastante comprometida. As reformas mais recentes 

foram concluídas em 2018, quando houve a troca do piso e a pintura das salas de 

aula. A entrada original da escola foi reativada em 2019, consequentemente 

realocando o administrativo. Em 2022, foi feita uma reforma na cantina e na sala de 

aula 01, onde funcionava a Sala de Leitura, que este ano voltou a ser sala de aula. 

Ressalta-se que ainda existe a necessidade de modernização da estrutura e 

segurança da escola. 

 

Figura 5: Estudantes desta escola: mãe (1991 – 1993) e filho (2022) 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 6: Festa de Aniversário da Escola, com a participação de todos os segmentos e com show de 

talentos 

 

 

 

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul  
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Figura 7: Festa de Aniversário da Escola, com a participação de todos os segmentos e com show de 

talentos (continuação)  

  

  
Fonte: Escola Classe 108 Sul   
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Figura 8: Festa de Aniversário da Escola, com a participação de todos os segmentos e com show de 

talentos (continuação)  

  

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

2.1 COMPILAÇÃO DOS DADOS DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

APLICADO NO SEGMENTO: FAMÍLIA. 

 

 

A Escola Classe 108 Sul possui 236 estudantes matriculados. Houve uma 

boa participação das famílias, com 153 respostas no questionário, o que 

corresponde a 64,83% de participação (Figura 9). 

 

Figura 9: Participação das famílias no questionário. 

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Dos familiares que são responsáveis pelos estudantes, 13,7% estão na 

faixa etária entre 18 a 30 anos, 45,8% estão na faixa de 31 a 40 anos, 41,2% estão 

entre 41 a 50 anos, 5,9% estão na faixa de 51 a 60 anos e 1,3% tem 61 anos ou 

mais (Figura 10). O questionário indica que em 61,4% das famílias os responsáveis 

pelos estudantes na escola são ambos pai e mãe; em 34,6% das famílias, as mães 

se apresentam como responsáveis pelos estudantes na escola; em 0,7%, os pais 

são os responsáveis pelo estudante; em 2,6% das famílias, os avós são 

responsáveis pelo estudante e 0,7% das famílias, os responsáveis pelos estudantes 

são tia/mãe (Figura 11). 
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Figura 10: Faixa etária do responsável pelo estudante. 

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 11: Familiar responsável pelo estudante. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 12: Autodeclaração étnico-racial das famílias. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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De acordo com dados do questionário, 45,1% dos responsáveis se 

declararam pardos, 37,9% se declararam brancos, 7,8% se declararam pretos, 7,2% 

se declararam amarelos, 0,7% se declarou indígena e 1,3% não declarou sua etnia- 

raça (Figura 12). 

Das famílias que participaram, 17,6% informaram que recebem até um salário 

mínimo, 25,8% recebem até dois salários mínimos, 20,3% recebem até três salários 

mínimos, 14,4% recebem até cinco salários e 22,2% recebem mais de cinco salários 

mínimos (Figura 13). 

 
Figura 13: Renda mensal familiar dos estudantes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Os dados mostram que 2,0% dos responsáveis pelos estudantes 

cursaram apenas o Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, 3,3% têm o Ensino 

Fundamental de 5º ao 9º Ano, 7,2% têm o Ensino Médio incompleto, 30,1% têm o 

Ensino Médio completo, 14,4% têm o Ensino Superior incompleto, 14,4% têm o 

Ensino Superior completo, 20,3% possuem especialização e 8,5% possuem 

mestrado e/ou doutorado (Figura 14). 
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Figura 14: Nível de escolaridade dos responsáveis pelos estudantes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

As famílias residem no Plano Piloto e em regiões administrativas distintas 

e 58,2% moram em casa própria (Figura 15). Desses, 2,0% moram em zona rural, 

55,6% moram em casas na zona urbana, 41,8%, em apartamentos e 0,7%, em kitnet 

(Figura 16). Quanto à localização residencial, 21,6% moram no Itapuã, 17,0% das 

famílias residem no Plano Piloto, 9,8% moram no Guará, 8,5% moram no Paranoá, 

5,2% moram em Samambaia e 4,6%, no Recanto das Emas. A escola ainda recebe 

estudantes que residem em Águas Claras, Jardim Botânico, São Sebastião, 

Ceilândia, Vicente Pires, Arniqueira, Lago sul, Lago Norte, Sudoeste, Jardim 

Mangueiral, Valparaiso e Jardim Ingá (Figura 17). 

 

Figura 15: Situação do imóvel das famílias.  

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 16: Tipo de moradia das famílias 

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 17: Localização residencial das famílias dos estudantes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

 Dentre as profissões (trabalho) apresentadas pelas famílias, 24,8% dos 

responsáveis pelos estudantes são funcionários públicos, 20,9% são funcionários de 

empresa privada (CLT), 18,3% são autônomos, 6,5% são empresários, 6,5% 

responderam que estão desempregados, 5,9% são empregadas domésticas. Houve 

dados de profissões/trabalho como profissional liberal (médico, dentista, advogado, 

etc), prestador de serviços gerais, bolsistas, cuidador de idosos (Figura 18). 
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Figura 18: Profissão/trabalho do responsável pelo estudante. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Dos participantes, 65 responderam que são da religião católica, 43 

participantes são da religião evangélica, 26 participantes dizem não seguir nenhuma 

religião específica, 9 participantes são espíritas, entre outras religiões (Figura 19). 

 

Figura 19: Religião do responsável pelo estudante. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Das famílias que participaram do questionário, 21,6% possuem dois filhos 

matriculados nessa Unidade de Ensino e 0,7% possui três filhos matriculados 

(Figura 20). Os participantes responderam que 90,2% dos estudantes possuem 

auxílio nas atividades escolares em casa, 8,5% recebem auxílio às vezes e 1,3% 

não recebe auxílio quanto às atividades escolares em casa (Figura 21). 
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Figura 20: Famílias que possuem outros filhos matriculados na UE 

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 21: Estudantes que recebem auxílio nas atividades escolares em casa. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Dentre os participantes, 72,5% alegam ter vivenciado mudanças 

significativas nos últimos dois anos em decorrência da pandemia (Figura 22). E 

48,4% dos estudantes foram afetados diretamente com essas mudanças (Figura 

23). 
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Figura 22: Mudanças vivenciadas pelas famílias em decorrência da pandemia. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 23: Estudantes que foram afetados em decorrência da pandemia. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

De acordo com as respostas obtidas, 22,2% dos estudantes sofreram 

perda familiar que os afetaram emocionalmente (Figura 24). Cerca de 15% dos 

estudantes recebem atendimento psicológico e 13,1% precisam de atendimento, 

porém não têm condições financeiras para custear o tratamento. 
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Figura 24: Estudantes que perderam familiares e foram afetados emocionalmente. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 25: Atendimento psicológico dos estudantes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

As atividades presenciais trouxeram várias perspectivas para as famílias: 

47,7% dizem que está sendo um alívio o retorno das atividades presenciais, 28,8% 

dos responsáveis responderam que tem sido um desafio, 22,2% responderam não 

haver grandes alterações comparado ao período de confinamento e apenas 1,3% 

respondeu que está sendo desgastante (Figura 26). 
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Figura 26: Perspectiva das famílias quanto ao retorno presencial. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Quadro 1: Relato das famílias quanto a necessidades importantes nesse momento: 

Necessidades Encaminhamentos 
Atendimento psicológico às crianças. Talvez a 
realização de parcerias com profissionais 
psicólogos que oferecessem preços mais 
acessíveis aos alunos da escola pública. 

Em andamento: 
SOE ativo: Projeto SOE. 

✓ Projeto para as famílias. 
 

Projeto Interventivo. 
Professor: Projeto de Leitura, acompanhamento 
dos estudantes em sala, adaptação curricular. 

Reforço para a criança. Ajudar a minha a filha 
com leitura e escrita, ela ainda está no processo 
de alfabetização. 

Adequação contínua das necessidades 
escolares. 

Conversar com os pais sobre as peculiaridades 
da vida de cada aluno. Os nossos vieram de 
adoção e seria interessante esse debate para o 
PPP da escola. 

Sugestão de atividades para casa, enviar 
semanalmente livros para lermos em casa. 

Não deixar as crianças dividirem lanches, têm 
crianças que têm restrição a algum alimento. 

Em relação às relações sociais da minha filha. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

 

2.2 COMPILAÇÃO DOS DADOS DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

APLICADO NO SEGMENTO: DOCENTES 

 

 

A escola possui o total de 23 professores: 17 professores estão em 

regência de classe; 1 professor está na direção da escola; 1 professor, na 

supervisão pedagógica; 2 professores, na coordenação; 1 professor, na sala de 

recurso; e 1 professor, readaptado (locado no apoio pedagógico). 
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Dos 18 professores que responderam ao questionário, 2 professores se 

identificam como homem cis e 16 professoras se identificam como mulher cis (Figura 

27). Desses profissionais, 1 está na faixa de idade de 55 anos ou mais, 9 

professores estão na faixa de 40 à 49 anos, 4 estão entre 30 à 39 anos e 4 estão 

entre 50 à 54 anos (Figura 28). 

 

Figura 27: Identidade de gênero dos professores que responderam ao questionário. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 28: Faixa etária dos docentes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

De acordo com os dados do questionário, 61,1% dos professores se 

declararam brancos, 33,3% dos professores se declararam pardos e 5,6% dos 

professores se declararam pretos (Figura 29). 
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Figura 29: Autodeclaração étnico-racial dos professores. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Dos professores participantes, 33,3% residem no Plano Piloto, 22% 

residem em Águas Claras, 16,7% residem no Guará, 11,1% moram em Santa Maria, 

e os demais nas localidades de Goiás (Saída Sul), Sudoeste e Jardim Botânico 

(Figura 30). De acordo com o questionário, todos os professores moram em zona 

urbana: 77,8% moram em apartamentos e 22,2% moram em casas (Figura 31). 

 

Figura 30: Localização residencial dos professores. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 31: Tipo de moradia dos professores. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

De acordo com o questionário, 50,0% dos professores são da religião 

católica, 38,9% não segue nenhuma religião, 5,6% são espíritas e 5,6% são ateus. 

(Figura 32). Quanto ao estado civil dos professores, 66,7% são casados, 27,8% são 

solteiros e 5,6% são divorciados. (Figura 33).  

 

Figura 32: Pertença religiosa dos professores. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 33: Estado Civil dos professores. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Ao serem perguntados quanto à qualidade de vida em seu aspecto geral, 

os profissionais responderam que é de muito boa para excelente (Figura 34). Dos 

participantes, 50% alegam perdas familiares com a pandemia (Figura 35). Os 

professores relatam problemas de saúde e preocupações com o aumento dos casos 

de COVID-19 na escola e em sua maioria estão se sentindo felizes, adaptados, 

esperançosos e satisfeitos com o retorno presencial (Quadro 2).  

 

Figura 34: Qualidade de vida dos docentes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 35: Perdas familiares que afetaram os docentes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 
Quadro 2: Sentimentos apontados quanto ao retorno das atividades presenciais. 

Positivos Fragilidades 

Adaptada Preocupado com o aumento da COVID e com os 
casos que vêm aparecendo na escola. 

Esperançosa Apreensiva 

Cuidadosa Insegura 

Feliz e tranquila! Não muito bem. 

Excelente! A pandemia me deixou com transtorno de 
ansiedade. Sinto dor no peito, falta de ar e 
insônia ao ter que lidar com o stress do dia a dia. 

Muito bem, a retomada da convivência no contato 
presencial favoreceu o desenvolvimento do 
trabalho, pois era muito mais complexa a lida à 
distância com as crianças. 

 

Muito feliz.  

Muito satisfeita  

Satisfeita  

Extremamente Feliz  

Sinto-me mais tranquila podendo dar aula 
presencial e poder interagir com as crianças 
diretamente e ajudá-las em suas necessidades. 
No presencial, todos frequentam as aulas e são 
melhor atendidos em suas aprendizagens. 

 

O trabalho que desenvolvo necessita ser 
presencial. Por se tratar de atividade pedagógica 
desenvolvida por meio de material concreto, ela 
se torna inviável se for para acontecer em 
ambiente virtual. Me sinto mais segura em 
desenvolver meu trabalho de modo presencial. 

 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Quanto à faixa de renda mensal dos docentes, 33,3% recebem até cinco 

salários mínimos, 11,1% recebem até sete salários mínimos,16,7% recebem até dez 

salários mínimos, e 38,9% recebem mais do que dez salários mínimos (Figura 36). 
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Desses profissionais, 11,1% moram sozinhos, 27,8% moram com mais uma pessoa, 

22,2% moram com mais duas pessoas, 27,8% moram com mais três pessoas e 

11,1% moram com cinco ou mais pessoas (Figura 27). Dos 18 professores, cinco 

são responsáveis por crianças, dividindo os cuidados com outra pessoa da família 

(Figura 28). 

 

Figura 36: Renda mensal da família dos docentes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 37: Quantitativo de pessoas que moram com o docente. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 38: Docentes responsáveis por crianças em casa. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

No que está relacionado a realização de tarefas domésticas dos 

docentes, 2 professores responderam que não realizam tarefas domésticas, 2 

professores não dividem tarefas por morarem sozinhos, 1 professor respondeu que 

realiza todas as tarefas domésticas sozinho, 6 professores distribuem de maneira 

equitativa as tarefas de casa e 7 professores responderam que ficam com a maior 

parte das tarefas domésticas (Figura 39). Quanto à conciliação do trabalho com as 

demandas dos trabalhos domésticos, boa parte dos docentes relatam cansaço, 

exaustão, estresse e sobrecarga e uma outra parte se sente tranquila e consegue 

administrar com planejamento (Quadro 3) 

 

Figura 39: Realização de tarefas domésticas dos docentes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Quadro 3: Sentimentos apontados em relação a conciliar o trabalho com a demanda de atividades 

domésticas. 

Positivos Fragilidades 

Tranquila Exausta 

Muito bem. Cansada 

Já me acostumei, mas tem dia que é mais 
puxado. 

Atualmente as questões pessoais estão 
influenciando no profissional, pois estou me 
sentindo mais cansado. 

Tento distribuir de maneira que tudo seja 
realizado e eu não fique sobrecarregada. 
Organização e planejamento são fundamentais. 

Sobrecarregado. 

Um dia de cada vez. Nem sempre dá para fazer 
as atividades domésticas. 

Acredito que vivemos um processo de aceleração 
em nossas vidas, em função do uso excessivo 
dos aparatos tecnológicos e da velocidade na 
mudança nestas questões (alta tecnologia). 
Pessoalmente, sinto dificuldade nesta conciliação 
pois tenho a impressão de estar quase sempre 
em correria para realizar minhas obrigações. Não 
penso que sejam todas as pessoas assim, 
acredito e espero que outras consigam relaxar 
mais diante de tanta ansiedade e outros 
problemas. 

 Me sinto insatisfeita, queria ter mais tempo. 

 É sabido que a atividade física é um fator 
importante para a saúde física e mental e é 
necessário que as atividades do trabalho 
possibilitem e incentivem a realização de 
atividade física. Às vezes, as demandas 
cotidianas dificultam a conciliação de tudo. 

 Estressada 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Dos participantes, 55,6% têm mais de 20 anos de profissão (Figura 40), 

83,3% possuem pós-graduação na área de educação, 5,6% dos docentes possuem 

mestrado, 11,1% possuem doutorado (Figura 41).  

 

Figura 40: Tempo de profissão dos docentes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul  
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Figura 41: Nível de escolaridade dos docentes. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Houve uma mudança no quadro de docentes no ano atual, pois 38,9% 

dos docentes entraram esse ano na escola, 33,3% trabalham na escola de três a 

cinco anos e 11,1% trabalham de seis a dez anos (Figura 42). Nos últimos três anos, 

22,2% dos docentes não fizeram curso ou se aperfeiçoaram, 50% fizeram cursos 

com impacto moderado na sua atuação profissional e 16,7% fizeram curso e 

perceberam que houve um grande impacto em sua atuação profissional (Figura 43). 

 

Figura 42: Tempo que o docente trabalha na escola. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul  
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Figura 43: Curso ou aperfeiçoamento e seu impacto para a atuação profissional do docente. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Dentre as atividades de lazer dos docentes com seus familiares estão as 

programações de televisão, cinema, teatro, jogos de videogame, prática de esportes, 

caminhada, fotografia, leitura de livros/revistas, viagens, música, reuniões com 

amigos/familiares, saídas para almoços ou jantares. A maioria dos docentes leem de 

um a quatro livros por semestre (Figura 44).  

 

Figura 44: Quantidade de livros que o docente lê. 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Os docentes citaram várias situações que os levaram a se tornar 

professores, seja por admiração e amor à profissão, seja pela oportunidade de 

transformação social, por influência familiar, por admiração de um professor 

conhecido ou por gostar de criança (Quadro 4). Os professores citaram uma série de 

aspectos gratificantes da profissão assim como aspectos desafiadores (Quadro 5). 
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Quadro 4: Motivo pelo qual os docentes escolheram a profissão. 

Motivo dos docentes se tornarem professores. 

• Opção pessoal. 

• Me tornei professora depois de ser mãe. Achei que seria uma excelente oportunidade de 
estar mais presente na vida dos filhos, 

• Na época, era melhor para conciliar com a educação dos filhos. 
Hoje, amo o que faço. 

• Oportunidade de mudar vidas. 

• Amor à profissão. 

• Tenho uma irmã professora e me inspirei nela. 

• Influência familiar. 

• Por considerar a importância da educação no processo de transformação social. 

• Proporcionar melhores oportunidades aos estudantes. 

• Admiração pela profissão. 

• Adoro crianças!  

• Sempre fui comunicativa. As oportunidades de trabalho no magistério eram maiores na 
época em que me tornei professora. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Quadro 5: Aspectos gratificantes e desafiadores da profissão para os docentes. 

Os aspectos mais gratificantes citados pelos docentes 
são: 

Aspectos mais desafiadores 
relatados pelos docentes: 

• reconhecimento,  

• influência positiva,  

• resiliência, 

• alfabetizar, 

• trocar conhecimento, 

• receber o carinho das crianças. 

• avanço das aprendizagens das crianças,  

• mudanças sociais, 

• retorno financeiro, 

• ver um aluno lendo, escrevendo e aprendendo coisas 
novas, 

• interação com as pessoas, 

• trabalhar fazendo o que gosto, 

• gratidão familiar, 

• compartilhar os desafios e alegrias com os colegas de 
trabalho. 

• o afeto das crianças,  

• atuar dentro de uma instituição que lute pela inclusão 
de todas as crianças, e que consequentemente acolha 
e respeite as diferenças, com uma proposta 
multiculturalista. 

• ensinar, 

• compartilhar, 

• animação das crianças. 

• satisfação em trocar conhecimentos com as crianças, 

• vivenciar a aprendizagem e a superação das 
dificuldades dos alunos. 

• satisfação pessoal, 

• contribuição social, 

• busca do conhecimento, 

• atividade docente dinâmica, 

• o amor recíproco pelos/as estudantes,  

• contribuição para o futuro das crianças. 

• lidar com a falta de 
reconhecimento social,  

• resiliência,  

• falta de recursos, 

• falta de apoio das famílias, 

•  infraestrutura,  

• espaço adequado de trabalho, 

• pais ausentes, 

• barulho na sala/escola 

• saúde descuidada de alguns, 

• desvalorização da profissão, 

• lidar com a falta de estímulo no 
contexto escolar,  

• questões comportamentais, 

• indisciplina,  

• diferentes perfis em sala, 

• diversificar as atividades, 

• enfrentamento dos problemas 
sociais interligados às 
dificuldades de aprendizagem, 

• falta de profissionais de outras 
áreas afins que possam 
auxiliar os docentes, 

• turmas cheias,  

• salário justo e de acordo com a 
formação acadêmica. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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2.3 RESULTADOS DO IDEB 

 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb divulgou o resultado 

de 2019 do sistema de ensino do DF. Nessa edição, na Rede Pública, participou de 

forma censitária os alunos dos 5º ano do Ensino Fundamental, seguindo critérios 

descritos na Portaria n°366, de 29 de abril de 2019. Analisar esses dados faz com 

que estejamos sempre buscando melhorias na qualidade da educação, sendo 

possível estabelecer metas e entender se os planejamentos pedagógicos aplicados 

nas unidades escolares estão surtindo efeito ou não. 

A seguir, estão os resultados dessa Unidade Escolar que subsidiaram a 

elaboração desta Proposta Pedagógica, junto ao corpo docente e comunidade 

escolar para melhoria da qualidade na educação. 

 

2.3.1 Desempenho da Escola Classe 108 Sul 

 

 

Quadro 6: Desempenho da Escola Classe 108 Sul no IDEB – Anos 2017 e 2019. 

 

Quadro 7: Desempenho geral dos Anos Iniciais do DF – Ano 2019 

 NOTA MENOR MAIOR 

CRE PLANO PILOTO _ 4,7 7,7 

DISTRITO FEDERAL 6,5 4,3 7,9 

 

O indicie de reprovaçao da escola é ínfimo, menos de 10% e não temos 

estudantes em defasagem idade/ano. Quanto aos estudantes com deficiência, 

temos vários, sejam com transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do 

espectro autista, sejam com superdotação e/ou altas habilidades, entre outros, 

inseridos nas classes regulares de ensino e em classes. Segue a relação desses 

estudantes abaixo: 

• 15 TGD/AUT 

• 05 TDAH 

• 03 DEPA(C) 

• 01 S.DOWN/DI 

• 01 DA/MOD 

• 01TDAH/DEPA(C) 

• 01 S.ASPEGER 

• 01 DPA(C)/DISLEXIA 

IDEB 2017 IDEB 2019 VARIAÇÃO DO 

IDEB 2019-2017 

META IDEB 

2019  

META IDEB 

2021 

6,8 6,5 -0,3 7,3  
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3 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

 

3.1 COMPREENSÃO DA FINALIDADE DA ESCOLA 

 

 

A Escola Classe 108 Sul tem a função social de promover o 

desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, 

capacitando-o a se tornar um cidadão participativo na sociedade em que vive; e de 

formar alunos com senso crítico, reflexivo, autônomo e conscientes de seus direitos 

e deveres, tendo compreensão da realidade econômica, social e política do país, 

sendo aptas a construir uma sociedade mais justa e tolerante às diferenças culturais. 

Isso é feito proporcionando atividades 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. 

É função da escola propiciar a aquisição dos instrumentos que 

possibilitam o acesso ao saber elaborado; organizar o trabalho pedagógico 

amparado por intencionalidades educativas que perpassam os diversos contextos e 

especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade; garantir 

conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar de forma crítica, 

superando a visão de senso comum; e transmitir de forma sistematizada e 

organizada o saber (cultura) historicamente acumulado pela humanidade às novas 

gerações para sua continuidade e preservação. Uma educação pautada em e para 

os direitos humanos e para a sustentabilidade, comprometida com a formação 

integral dos sujeitos. 

 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 
ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire 
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4 MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade, 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. 
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5 PRINCÍPIOS 

 

 

5.1 PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A PRÁTICA EDUCATIVA 

 

 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito 

Federal a serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na 

execução das ações de Educação Integral são: 

• Integralidade: deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as 

dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. É um princípio que busca dar a devida atenção a todas 

as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais; ou seja, a integralidade vai além do aumento do tempo 

do estudante na Unidade Escolar, já que se deve levar em consideração que o 

processo formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa e que a escola 

contribui com a formação humana. 

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de 

diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços 

públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação. 

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas 

formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos 

trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma 

concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos 

interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

• Diálogo Escola e Comunidade: na Educação Integral, é necessária a 

transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes 

comunitários como sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar 

com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 
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resgatando tradições e culturas populares. 

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

como um rico laboratório de aprendizagem. A educação não se restringe ao 

ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na 

gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo, 

fazendo parcerias com a comunidade para a criação de projetos socioculturais 

significativos e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências 

e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para 

todas as crianças, adolescentes e jovens. 

O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 

 

 

5.2 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO 

 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses 

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete 

ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que 

procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, 

crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo 

Integrado, os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos 

e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares e na articulação de 

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

• Princípio da unicidade entre teoria e prática: na prática pedagógica criadora, 

crítica, reflexiva, teórica e prática, processos como a leitura, a escrita, a 

pesquisa orientada, a problematização, a exploração de objetos, de mapas, de 

globos, a resolução de problemas, entre outros ganham novos significados. Ao 

reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, 

também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem caráter 
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absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade 

indissociável. 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. Entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a 

teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua 

autonomia relativa é indispensável para a constituição da práxis e assume 

como instrumento teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de 

modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um instrumento – 

às vezes decisivo na práxis produtiva ou social” (VÁZQUEZ, 1977, p. 215). 

Nessa perspectiva de práxis, 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. Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo 

e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração 

que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos 

constantes ao raciocínio, à problematização, ao questionamento, à dúvida. O 

ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada 

de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre 

as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam 

as atividades. Do professor, especificamente, exige-se a abertura para o 

diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula 

(SILVA, 2011), com a clareza do “Para que ensinar? O que ensinar? Como 

ensinar? O que e como avaliar?” São os elementos articuladores entre as 

áreas de conhecimentos/ componentes curriculares e atividades educativas 

que favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, 

permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com 

vistas à apropriação/produção de conhecimentos que fundamentam e 

operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para 

problemas existentes no contexto social. 

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: a interdisciplinaridade e 

a contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo integrado. 
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A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes 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). 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e 

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

conceitos e ações importantes para o estudante em contato real com os 

espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização 

do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na 

qual o conhecimento será utilizado facilita a compreensão e favorece as 

aprendizagens dos estudantes. Destacamos que a determinação de uma 

temática, interdisciplinar ou integradora, deverá ser resultante de uma 

discussão de base curricular, visto que são os conhecimentos científicos 

pautados nesse currículo que irão indicar uma temática. Essa ação rompe com 

a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos 

em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração 

que não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares na 

escola. A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No 

próprio componente curricular ocorre quando são utilizados outros tipos de 

conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, 

entre outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do 

conhecimento do componente curricular. Já entre os componentes curriculares, 

busca-se a integração existente entre os diferentes conhecimentos. O princípio 

da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, 

pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] 

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de 

trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões 

que preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das 

diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo 
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entre os professores. Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em 

sala de aula, necessário se faz que os professores dialoguem, rompendo com 

a solidão profissional característica das relações sociais e profissionais na 

modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que 

assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: 

as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 

continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

A seguir, trazemos um processo elaborado por Santomé (1998), que 

costuma estar presente em qualquer intervenção interdisciplinar: 

a) Definição de um problema, tópico, questão. 

b) Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ 

disciplinas a serem consideradas. 

c) Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem 

pesquisadas. 

d) Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser 

desenvolvidos. 

e) Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas 

informações para complementar. 

f) Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no 

processo, procurando trabalhar em equipe. 

g) Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias 

integradoras, como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios etc. 

h) Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o 

estudo. 

i) Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir 

coerência e relevância. 

j) Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema 

levantado inicialmente. 

k) Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das 

atividades pedagógicas e sobre o trabalho em grupo. 

 

• Princípio da Flexibilização: em relação à seleção e à organização dos 

conteúdos, esse currículo define uma base comum, mas garante certa 
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flexibilidade para que as escolas, considerando seus Projetos Político-

Pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho 

com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual 

dos estudantes. A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a 

diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender às 

novas demandas de uma sociedade em mudança, que requer a formação de 

cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a 

rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de 

forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas 

pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. 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. Ao 

promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, 

caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese 

qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço 

para experiências, saberes e práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e 

compartilham com professores saberes e experiências construídas em espaços 

sociais diversos. 

 

 

5.3 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios 

capazes de atender as necessidades educacionais especiais de todos os 

estudantes, de modo a lhes oportunizar condições de desenvolvimento e de 
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aprendizagem, segundo os seguintes princípios: 

• Princípio do respeito à dignidade humana; 

• Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

• Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

• Princípio do direito à liberdade de aprender e de se expressar; 

• Princípio do direito a ser diferente. 

A Educação Especial, sob o enfoque inclusivo proposto pela LDB, visa 

possibilitar aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) 

desenvolver suas competências, ultrapassando os limites de sua situação. “Incluir ou 

integrar os alunos desde a Educação Infantil nas classes regulares e propiciar-lhes 

suportes especiais para que superem suas limitações, tornam-se objetivos explícitos 

dessa modalidade” (Proposta Pedagógica da SEEDF, Brasília, 2008). 

Uma prática inclusiva repousa no princípio da valorização de cada 

pessoa. Visando a criação de espaços educacionais menos restritivos para os 

estudantes com necessidades educacionais especiais, o processo de integração do 

estudante com necessidades educacionais especiais foi desencadeado na rede 

pública de ensino do Distrito Federal ao longo dos anos 70. 

A partir da década de 90, o processo de inclusão passou a ser 

internacionalmente proposto como substitutivo ao de integração. Para tanto, foi 

adotado como paradigma um modelo organizacional baseado na transformação da 

instituição educacional. A partir dessa nova visão, a própria instituição educacional 

deveria adaptar-se ao estudante, de modo a lhe possibilitar acesso à aprendizagem 

e ao desenvolvimento, por meio de medidas que respeitassem, valorizassem e 

dessem respostas educativas adequadas às suas necessidades educacionais 

especiais. 

Desde esse período, apesar do reconhecimento da contribuição histórica 

da integração, esse processo passou a ser discutido e redimensionado no Distrito 

Federal, a fim de adequar e otimizar o atendimento ao estudante com necessidades 

educacionais especiais. Dando, assim, oportunidade e voz ao ser diferente, o que 

transforma o ambiente escolar num lócus de efetiva convivência e aprendizagem. 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 

integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 
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necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência, Transtornos 

Globais de Desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Dentre os quadros 

que comportam as necessidades educacionais especiais vinculadas a uma 

deficiência, consideramos os seguintes: deficiência intelectual/mental, deficiência 

sensorial, deficiência física e deficiência múltipla. 

Uma mudança paradigmática dessa natureza e sua consequente 

concretização por parte do sistema de ensino requer tempo, mudança de atitude e 

providências organizacionais e pedagógicas. Em decorrência dessas necessidades, 

a rede pública de ensino do Distrito Federal apresenta um quadro de mudanças 

graduais, a fim de respeitar as necessidades específicas que se apresentam. 

A rede pública de ensino do Distrito Federal tem como escopo tornar sua 

estrutura e organização pedagógica mais inclusiva. Entretanto, ressalta-se que há 

também a preocupação em efetivar esse processo de maneira paulatina, a fim de 

que a acessibilidade curricular e o aprimoramento das perspectivas organizativas 

alcancem toda a rede de maneira coerente e responsável. Para tanto, apresentam-

se os seguintes pontos como foco de observação e análise: objetivos, conteúdos, 

metodologias, atividades e processo avaliativo. Observa-se que é imperativo 

respeitar a flexibilização da dimensão de temporalidade, dentre outros aspectos, 

para tornar o sistema de ensino cada vez mais inclusivo. 

O processo de inclusão escolar preconiza uma instituição educacional de 

qualidade para todos e com todos os estudantes. O currículo cumpre a função de 

orientar as atividades educativas, suas finalidades e as formas de executá-las. 

Geralmente são currículos fechados e nem todos aprendem ou devem ser 

ensinados da mesma forma, pois um processo educacional que busca a equidade 

pressupõe o reconhecimento e o respeito às diferenças e é capaz de fazer com que 

todos os alunos desenvolvam as competências na busca de uma escola de 

qualidade que seja para todos. 

A fim de minimizar os impactos desse perfil fechado de currículo, 

apresenta- se como alternativa legal e viável a utilização de adequações curriculares 

ou ainda de um currículo funcional condizente com a necessidade do estudante. 

A posição da Secretaria de Estado de Educação coaduna com a ideia de 

um movimento articulado em direção a um sistema educacional cada vez mais 

inclusivo. Assim, busca-se a transformação de mentalidades, de atitudes e de 

estruturas. Caracteriza um movimento integrado com semelhantes e 
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correspondentes transformações na concepção sociocultural e escolar. Enfim, 

orienta-se pela construção de uma instituição educacional que fundamente suas 

práticas no ideal de inclusão e sustente-o por meio de um exercício docente 

inclusivo, pautado na confiança e na perspectiva de preparo dos professores para o 

desafio de ensinar a todos os seus estudantes indistintamente. Afinal, o processo de 

inclusão escolar preconiza uma instituição educacional de qualidade para todos e 

com todos os estudantes. 

Nessa Unidade Educacional, toda a comunidade escolar prepara-se para 

receber o aluno com necessidades especiais. A convivência entre alunos com 

deficiência e sem deficiência é extremamente positiva sob todos os aspectos e a UE 

procura contribuir para a igualdade de condições de acesso e permanência no 

ambiente escolar. A escola tem uma prática que procura fornecer a cada um o que 

precisa, devido às suas características e necessidades individuais, pois tem uma 

cultura de inclusão. Nessa Unidade Educacional, os ANEE são enturmados em 

Classes Comuns e turmas de Integração Inversa. Existem ainda 02 (duas) turmas de 

Classe Especial. Classes Inclusivas são turmas constituídas de um número reduzido 

de alunos conforme a quantidade e a especificidade de alunos com diagnósticos de 

ANEE, concedidas através da Estratégia de Matrícula da SEE. 

As Classes Especiais são constituídas por alunos com diagnósticos de 

Transtorno Global do Desenvolvimento e têm como principal característica 

proporcionar aos alunos com essa característica a socialização com o ambiente 

escolar, oferecendo alternativas que vão além dos Centros de Ensino Especial e a 

oportunidade de se avaliar as condições de inclusão dessas crianças em classes 

comuns. 

Os ANEEs da classe especial são divididos em 02 (duas) turmas de 

Classe Especial. Entretanto as duas turmas dividem o mesmo espaço físico, onde as 

professoras fazem um trabalho em parceria. 

Para oferecer ao ANEE as condições necessárias ao desenvolvimento de 

sua aprendizagem, a escola prima em contemplar a operacionalização do currículo 

por meio de adaptações curriculares, pois constituem possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. São elaboradas as 

adaptações, quando necessárias, para tornar o currículo apropriado às 

peculiaridades dos ANEEs, tornando-o dinâmico, flexível, passível de ampliação e 

que atenda realmente a todos os educandos. 
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Em sala de aula, as medidas adaptativas são realizadas pelo professor 

com apoio da Sala de Recursos, do Serviço de Orientação Educacional e da 

Coordenação Pedagógica e destinam-se, principalmente, à programação das 

atividades da sala de aula, focalizando a organização e os procedimentos didático-

pedagógicos. 

O professor regente, juntamente ao professor responsável pela Sala de 

Recursos, definirá o nível de competência curricular do educando, bem como a 

identificação dos fatores que interferem no processo de ensino e de aprendizagem 

deste aluno. 

Em concordância com o Currículo em Movimento da Educação Básica 

das Escolas Públicas do Distrito Federal, as seguintes medidas constituirão 

adaptações de acesso ao currículo: 

1. Criar condições físicas, ambientais e materiais para o aluno na sua 

instituição educacional de atendimento; 

2. Propiciar os melhores níveis de comunicação e interação com as pessoas 

com as quais convive na comunidade escolar; 

3. Favorecer a participação nas atividades escolares; 

4. Propiciar o mobiliário específico necessário; 

5. Fornecer ou atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos 

materiais específicos necessários; 

6. Adaptar materiais de uso comum em sala de aula; 

7. Adotar sistemas de comunicação alternativos para os alunos impedidos 

de comunicação oral (no processo de ensino e de aprendizagem e na 

avaliação). 
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6 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Compreender as potencialidades e fragilidades das aprendizagens de 

cada criança matriculada e, por meio de uma educação pública de qualidade, 

contribuir para a formação de cidadãos críticos, capazes de acompanhar as 

transformações sociais, educacionais e tecnológicas, valorizando as relações 

interpessoais e atuando como sujeitos capazes de atuar e transformar a sociedade 

em que vivem. 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Elevar o desempenho acadêmico dos alunos; 

• Melhorar as práticas pedagógicas da escola; 

• Melhorar o gerenciamento da escola; 

• Melhorar o relacionamento com alunos, pais e comunidade; 

• Aumentar o índice geral de aprovação dos alunos; 

• Promover a qualificação dos professores e demais colaboradores da escola; 

• Assegurar um desempenho de excelência; 

• Fortalecer a integração escola-comunidade; 

• Elevar o padrão de desempenho da escola; 

• Garantir uma gestão participativa; 

• Aprimorar a gestão da escola; 
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7 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 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, a 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 

sua Proposta Pedagógica (PP), 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 a PP 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 da 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 o que define o Plano 

Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de 

ensino das Unidades Federativas, assim como as 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, é 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 da Proposta Pedagógica, mas também as vivências 
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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 da PPP das escolas, precisamos 

considerar as 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 uma 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 embasam a fundamentação teórico-metodológica do 

PPP 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–formativas. 

Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do 
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trabalho pedagógico intencional, que visa a ampliação dos tempos, espaços e 

oportunidades; a formação humana integral; a 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-os e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades 

escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as 

possibilidades de sucesso escolar. O currículo da SEEDF transcende a ideia de 

mera prescrição de conteúdos. 

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. 

 

 

7.1 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos esses que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 

realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), 

exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

A Pedagogia Histórico-Crítica tem como foco a transmissão de conteúdos 

científicos por parte da escola, porém sem ser conteudista. Estimula a atividade e a 

iniciativa do professor em favorecer o diálogo dos alunos e do professor, sem deixar 

de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente. Tendo o papel de 

garantir os conteúdos que permitam os alunos compreenderem e participarem da 

sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum. A pedagogia 
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histórico-crítica defende a escola como espaço da educação formal em sua 

especificidade. 

A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, 

experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e 

acadêmica e que é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Ao 

trabalhar nessa concepção, o professor procura resgatar os conhecimentos prévios 

dos alunos para, a partir desses, suprir os conhecimentos popularmente construídos 

(senso comum) com os conhecimentos científicos, num processo pedagógico onde a 

prática social entra em questão, sendo analisada, interrogada, a fim de que os 

aprendizes transformem sua realidade e a sociedade com a nova concepção dos 

conteúdos. 

O filósofo Dermeval Saviani caracterizou o método com cinco etapas que 

o professor deve promover no processo pedagógico, para que o processo de ensino- 

aprendizagem tenha resultados satisfatórios. São elas: prática social inicial, 

problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. 

A Prática Social Inicial é sempre uma contextualização do conteúdo. É um 

momento de conscientização do que ocorre na sociedade, são atividades com o 

objetivo de explorar o que o estudante já sabe ou aquilo de que se recorda em 

relação ao tema/definição/conteúdo/conceito trabalhados num determinado período. 

Busca-se, neste momento, desafiar o educando, estimulá-lo, acerca do 

conhecimento. 

A problematização é o momento do processo pedagógico em que a 

prática social é posta em questão, é analisada, momentos pelos quais o estudante 

toma consciência da relevância do que vai aprender, em associação à sua vida 

cotidiana, à sua realidade social e à sua faixa etária. Já na instrumentalização, o 

conteúdo será trabalhado em suas dimensões. Esta é a parte da aula onde o 

professor irá transmitir seu conhecimento, expondo os conceitos, explicando e 

dando exemplos, com fundamentação científica. A mediação competente do 

professor conduzirá o aluno à catarse. 

A palavra catarse (do grego “kátharsis”) significa purificação. Neste 

contexto, a catarse é o momento em que o aluno manifesta um entendimento do 

conteúdo. Onde o estudante é desafiado a fazer aplicações do que aprendeu em 

outras situações, contextos e experiências. A catarse é muito importante, pois é nela 

que o professor irá verificar se atingiu os seus objetivos. 
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A prática social final é o momento em que o aluno demonstra que 

realmente aprendeu, manifestando mudanças em seu comportamento em relação 

ao conteúdo. Há uma transformação e o estudante sistematiza (por meio da escrita, 

do desenho, da produção de audiovisual etc.) aquilo que aprendeu. 

Na prática, a pedagogia Histórico-Crítica é desenvolvida em nossa escola 

por meio de projetos e sequências didáticas com objetivos bem definidos, visando a 

construção de conhecimentos, elaboração de conceitos, partindo do espontâneo 

para os complexos. A pesquisa e a participação dos estudantes nos projetos fazem 

com que as crianças se envolvam e apropriem-se verdadeiramente do conteúdo. Um 

exemplo é a participação ativa dos alunos no Projeto EcoSustentArte – Feira de 

Ciências e Cultura que acontece na escola. Nesse processo, o estudante entende o 

“como”, o “o quê” e o “porquê” de estar estudando um assunto, atuando como 

protagonista. 

No contexto da pandemia foi possível trabalhar com o universo em que a 

criança estava inserida, de forma a fazer com que ela tivesse uma relação ativa com 

tudo que estava à sua volta. E, assim, o feijão deixou de ser apenas um alimento 

qualquer e passou a ser um elemento na matéria de ciências a ser pesquisado e ter 

a LETRA F para a criança que está se alfabetizando. Abrimos espaços dialógicos 

por meio de várias ferramentas virtuais e elaboramos atividades que envolvessem 

as 5 etapas da pedagogia histórico crítica (o que já era usada nas aulas 

presenciais), a fim de trazer a reflexão do aluno para os erros e acertos, fomentando 

as descobertas, dando reforços positivos, fazendo com que a motivação não se 

perdesse. Garantimos o contato com grupos de alunos com maiores dificuldades 

para plantões de dúvidas, que foi fundamental para um retorno presencial com 

menos perdas. Agora no presencial, constatamos a importância de permitir aos 

alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão 

do senso comum. 

Não há prática que não tenha uma concepção teórica subjacente e essa 

base teórica se concretiza por meio dos caminhos que vamos construindo. O que faz 

a aula ser dialogada é a concepção teórica em que ela está ancorada e não as 

condições concretas dadas. A prática educacional se baseia na pedagogia histórico 

crítica. 
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7.2 PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e 

das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola, e privilegia a importância das interações 

sociais para o desenvolvimento do indivíduo. 

Essa psicologia é aplicada na nossa escola, garantindo processos 

dialógicos de produção de conhecimentos e oferecendo pistas de contextualização 

para poder intervir na zona de desenvolvimento proximal ou iminente. Em sala de 

aula, a roda de conversa e os diálogos expositivos oportunizam a acolhida e 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, o planejamento ganha importância, pois 

precisa ter uma organização que acompanhe os processos de construção de 

conhecimento que estão ocorrendo com os estudantes. A escuta do aluno ganha 

destaque, pois é preciso ouvir o que ele está dizendo para, a partir daí, dar 

continuidade ao processo de aprendizagem, e a pergunta se compromete com 

respostas por meio de uma escuta atenta. 

Um exemplo é usar os textos dos alunos para identificar quais são as 

compreensões das regularidades e irregularidades da nossa língua que o estudante 

já sabe, pois, o objetivo é tornar o aluno o mais próximo de um nível ortográfico. 

Esse é um processo que precisa ser e ter impreterivelmente intencionalidade 

pedagógica. 
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8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

8.1 EIXOS INTEGRADORES  

 

 

A organização curricular da Escola Classe 108 Sul está centrada no 

Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. O trabalho do ensino 

fundamental, 2º ciclo, é pautado nos seguintes eixos transversais: Educação para a 

diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para Sustentabilidade, com os eixos integradores: Alfabetização / letramentos / 

ludicidade dividida em: Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Educação Física, 

Ciências Humanas: História e Geografia, Ciências da Natureza e Ensino Religioso. 

Objetivando uma proposta curricular voltada para aprendizagem 

significativa, na Avaliação Formativa, na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural em um Currículo Integrado; nos Eixos Integradores para os Anos 

Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade e Eixos Transversais Educação 

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

Educação para a Sustentabilidade, dentro da realidade na qual a Instituição Escolar 

está inserida, propusemo-nos a trabalhar projetos diversificados, interdisciplinares e 

contextualizados a partir do tema da proposta transversal acima citada. Os projetos 

estão vinculados a este tema e vão desenvolver outros pequenos projetos como o 

Projeto de Leitura, Projeto Brincadeiras e outros que estão nos Plano de Ação dos 

professores. 

Os projetos são entrelaçados aos temas transversais do currículo em 

movimento. Neles, a assimilação de conceitos torna-se um processo construtivo que 

atua na estrutura hierárquica, promovendo a diferenciação progressiva 

(apresentação de conceitos abrangentes e inclusivos para, posteriormente, introduzir 

ao estudante conceitos mais específicos e detalhados) e a reconciliação interativa 

(que consiste em explorar as relações entre proposições e conceitos). Assim, 

preserva-se o prazer em aprender, desenvolvendo esta capacidade essencial. 

A organização curricular objetiva intervir de forma permanente na 

formação integral do educando, trabalhando valores e atitudes que o integram na 

sociedade como cidadão crítico e consciente, capaz de mudar a realidade vigente. 
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Em outras palavras, não é possível educar sem reconhecer que os sujeitos se 

constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, ética, estética, que, pela 

complexidade das relações que se estabelecem entre todos os elementos que 

coabitam a Terra, dialogam amplamente com as dimensões ambientais e 

planetárias, em um novo desenho das relações humanas e sociais. Vista dessa 

forma, a Educação requer que estejam integrados e sejam ampliados, de forma 

qualitativa, espaço, tempo, saberes e conteúdo, ofertando aos sujeitos desse espaço 

a educação em sua totalidade. 

Existe o projeto maior da escola denominado EcoSustentArte, que, após 

diagnóstico e necessidades apresentadas, vão se desenvolvendo subprojetos que 

serão trabalhados bimestralmente ou semestralmente. O projeto possibilita ação 

didática e pedagógica que aborda sistematicamente as temáticas apontadas pelos 

Eixos Transversais do Currículo em Movimento do Distrito Federal (Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade), bem como aquelas apontadas pelos Eixos Integradores 

(Alfabetização, Letramentos e Ludicidade para os Anos Iniciais do Currículo em 

Movimento). O trabalho com projetos favorece o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar, tornando os conhecimentos mais significativos e contextualizados, 

rompendo com a prática de atividades soltas. 

Na perspectiva do currículo, há o trabalho com projetos que visam 

focalizar as aprendizagens e disciplinas de uma forma contextualizada com a 

realidade social. São eles: Projeto EcoSustentArte (trata-se de um projeto anual em 

que o tema da Sustentabilidade é discutida e vivenciada pela comunidade escolar), 

Projeto Interventivo (que atende as necessidades de aprendizagens dos educandos 

no decorrer do ano) e Projeto de Leitura (que tem como objetivo a leitura pelo prazer 

de ler, mas que possibilita o acesso aos conhecimentos construídos ao longo do 

tempo por toda a humanidade, já que ela amplia os instrumentos conceituais de 

abstração para compreensão do mundo e das pessoas). 
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8.2 EIXOS TRANSVERSAIS 

 

 

Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação 

integral, concebemos 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. 

Os eixos transversais perpassam todos os projetos da escola. Os temas 

abordados por eles buscam uma contextualização do que é ensinado, trazendo 

temas que sejam de interesse dos estudantes e de relevância para seu 

desenvolvimento como cidadão. O trabalho é desenvolvido de forma interdisciplinar, 

de forma integrada, partindo do conhecimento do educando para o conhecimento 

científico; favorecendo estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do 

conhecimento. 

A abordagem de temas contemporâneos contribui para a construção de 

uma sociedade mais justa, pois tais estudos permitem a apropriação de conceitos, 

mudanças de atitudes e procedimentos onde cada estudante participa de forma 

autônoma na construção e melhorias da comunidade em que vive. 

 

 

8.2.1 Educação para a diversidade 

 

 

O trabalho é desenvolvido numa abordagem dialógica dos temas 

contemporâneos que afetam a vida com os componentes curriculares, levando os 

educandos a ter compreensão da diversidade presente não apenas nos discursos, 

mas que seja relacionada com o nosso dia a dia. A nossa escola é uma escola 

inclusiva e prioriza a construção do conhecimento na coletividade e na diversidade, 

de forma a desenvolver o respeito e a valorização das diferenças; o que é 

demonstrado em todos os seus projetos e no trabalho desenvolvido. Pois 

acreditamos que é por meio da educação que podem ser construídos valores, 

compreensões e regras de comportamento em relação aos conceitos, colaborando 

assim para a formação emancipatória do educando. Ressalta-se a importância do 
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trabalho coletivo, como no caso dos projetos, pois a mediação é fundamental para 

que o professor olhe o aluno de forma integral e compreenda o meio social e cultural 

no qual ele está inserido. 

 

 

8.2.2 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

 

 

É trabalhado por meio de práticas concretas no dia a dia da escola, com a 

participação dos estudantes nos processos de decisões, discussões e reflexões 

acerca dos projetos, atividades desenvolvidas e das aprendizagens. Dessa forma, 

os temas desenvolvidos transversalmente visam promover a reflexão sobre direitos 

humanos, sustentabilidade, diversidade, sensibilizando reflexões e mudanças de 

comportamentos mediante as diversas situações do cotidiano escolar. 

 

 

8.2.3 Educação para a Sustentabilidade 

 

 

As atividades desenvolvidas diariamente buscam promover nos 

estudantes a reflexão sobre o uso sustentável dos recursos naturais, sobre consumo 

sustentável e sobre a convivência de todas as formas de vida no planeta. 

Desenvolvemos diariamente atividades de reflexão e ações direcionados à 

preservação do meio ambiente, com ações presentes no dia a dia dos estudantes, 

de conscientização do papel individual perante o planeta, de tal forma que todos se 

posicionem e assumam-se como responsáveis pela preservação da vida futura e da 

qualidade de vida nos tempos presentes (como exemplo, temos dois projetos 

anuais: EcoSustentArte e Coleta Seletiva Faz Escola). 

 

 

8.3 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

A Escola, ao longo do ano, adere aos projetos oferecidos pela Secretaria 
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de Educação, pelo MEC e por outros organismos educacionais particulares, como 

ONGs e empresas privadas. São exemplos: A Plenarinha, O Circuito de Ciências, 

Projeto Eleitor do Futuro – Inclusão Social Desde a Infância, dentre outros. 

São projetos que permeiam todo o ano letivo. O primeiro é o Projeto 

EcoSustentArte, que é um projeto anual cujo tema Sustentabilidade é discutido e 

vivenciado pela comunidade escolar. Durante o seu desenvolvimento, refletimos 

sobre como as ações de cada um de nós podem minimizar, ou não, impactos 

negativos sobre o meio ambiente, repensando ações positivas que podemos fazer 

no dia a dia contribuindo para a sustentabilidade ampla, não só ambiental, mas 

também cultural e social. O protagonismo e a autonomia dos estudantes são 

estimuladas por meio de ações de construção dos conhecimentos com pesquisas 

que são socializadas em situações diversas no decorrer do ano e nas culminâncias 

durante a Feira Cultural/Ciências, momento em que os estudantes assumem o 

protagonismo em todos os eventos que envolvem o tema, problematizam fatos da 

realidade próxima e ampliam, pesquisando os fatores inter-relacionados a um 

problema identificado para que o estudante, partindo de conceitos do cotidianos, 

avance para conceitos científicos, cumprindo assim o papel social da escola. 

Na IV EcoSustentArte, que aconteceu em 2021, nós tivemos a 

apresentação das turmas de 3º Ano que contou com a presença de vários 

personagens que fazem parte da construção da nossa história: um Indígena, uma 

representante quilombola e uma criança especial, com o tema Cultura e Cidadania e 

com a proposta de compreender-se na diversidade, exercitando o diálogo e a 

empatia para a promoção do respeito e dos direitos humanos. 

Temos ainda os seguintes projetos em desenvolvimento: 

O Projeto “Avaliar para Aproximar'', que acontece todo ano, com o 

objetivo de estabelecer momentos de escuta e fala para as crianças avaliarem os 

espaços e tempos da escola, realizado pela direção. 

O projeto “Eleitor do Futuro – Inclusão desde a Infância”, que tem como 

objetivo fomentar a inclusão social e cultural por meio da escolha dos personagens 

do Folclore Brasileiro utilizando as urnas eletrônicas, bem como associando aos 

temas sociais contemporâneos. 

O Projeto de Leitura, que dialoga com os outros projetos e favorece a 

aquisição da leitura e da escrita, além de ter como objetivo que as crianças leiam 

pelo simples prazer de ler. É desenvolvido um trabalho com sequências didáticas, 



72 
 

mas também com bibliotecas virtuais, para leituras de deleite. 

O Projeto Interventivo tem como objetivo atender as necessidades de 

aprendizagens individuais ou por grupo. Alfabetização e letramento são uma aditiva 

e não uma alternativa, reconhecendo-se, assim, que ambos os processos precisam 

estar de mãos dadas. Logo, os projetos dialogam entre si. 

O projeto Cultura de Paz, que surgiu por iniciativa da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, mediante o contexto de violência percebido no retorno 

dos estudantes às aulas presenciais. A Escola Classe 108 Sul, preocupada com 

essas questões e compreendendo a necessidade de promover momentos de 

reflexão, de escuta sensível, de troca e fala, vem buscando estabelecer uma rotina 

escolar acolhedora, com abertura para evidenciar as emoções e respeitar as 

situações adversas compartilhadas pelos estudantes, direcionando a prática 

pedagógica através de um viés afetivo, procurando estabelecer vínculo de amor, 

respeito e segurança, valorizando todas as conquistas diárias, ampliando o diálogo e 

o protagonismo dos estudantes no processo educacional. 

O projeto “Coleta Seletiva Faz Escola” é um projeto de educação 

ambiental que acontece o ano inteiro. As crianças participam ativamente do 

processo de separação do lixo no chão da escola e tem uma comissão permanente 

que fiscaliza essas ações (separação correta do lixo). 
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Figura 45: IV EcoSustentArte 

 

  

 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Figura 46: IV EcoSustentArte (continuação) 

 

 
 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 47: Projeto Eleitor do Futuro - INCLUSÃO DESDE A INFÂNCIA 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul  
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Figura 48: Projeto Coleta Seletiva Faz Escola 

  

  
Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Figura 49: PIQUE TECA ESPECIAL- Dia do Brincar 

 
Fonte: Escola Classe 108 Sul   



76 
 

Figura 50: Contação de histórias e autógrafos com o autor indígena Kamuu Dan - Conversando 

sobre sementes 

 

  
Fonte: Escola Classe 108 Sul   
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Figura 51: Coordenação com roda de conversa 

 

  
Fonte: Escola Classe 108 Sul  
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9 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

9.1 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E PAPEL DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO NA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

A Equipe Pedagógica, a Coordenação Pedagógica e o papel do 

Coordenador Pedagógico na Unidade Escolar da escola deve acolher, subsidiar e 

interagir com os professores. Ela é quem articula o trabalho pedagógico na escola, 

que trabalha junto aos professores, discutindo com eles os problemas e as possíveis 

soluções para a melhoria do ensino-aprendizagem. É ainda responsável pela 

formação continuada em serviço, ao promover a reflexão dos professores sobre 

suas práticas docentes, favorecendo a tomada de consciência dos professores. 

Coordenar o trabalho pedagógico requer da Equipe Pedagógica o 

entendimento de sua função para desenvolver um trabalho efetivo. Assim, é 

importante que esses profissionais tenham consciência do seu papel e tenham uma 

boa formação continuada para exercer a sua função formadora, articuladora e 

transformadora, a fim de favorecer a construção de um ambiente democrático e 

participativo. Cabe a essa equipe integrar os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, articulando e estabelecendo uma dinâmica de interação com o grupo 

para facilitar o trabalho e o crescimento do próprio grupo. 

O acompanhamento efetivo dessa equipe no cotidiano escolar é essencial 

para o bom andamento de todo o processo de ensino e aprendizagem. Para que 

este acompanhamento aconteça, é necessário, além de uma parceria entre o SOE, 

a supervisão pedagógica,coordenadores e a equipe gestora, que esses profissionais 

tenham conhecimento do currículo, do Projeto Político Pedagógico da escola, das 

metodologias propostas e da escola como um todo, como, por exemplo, saber quais 

os alunos apresentam dificuldades, quais professores necessitam de auxílio ou 

quais temas proporem para as reuniões de estudo. Ou seja, é um trabalho que 

requer tempo para o preparo. 

O espaço/tempo da coordenação pedagógica é um espaço conquistado 

com muita luta e ele privilegia e favorece a organização do trabalho pedagógico. É 

um espaço/tempo que favorece ainda a formação em serviço. 
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Na nossa escola, o trabalho é desenvolvido em parceria com a Direção, o 

SOE, a Supervisão e a Coordenação pedagógica, uma Equipe Pedagógica com o 

objetivo de coordenar o trabalho pedagógico na escola e auxiliar o corpo docente, 

visando sempre melhorias no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

9.2 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO 

 

 

A organização do espaço/tempo escolar envolve o planejamento do 

trabalho pedagógico que será realizado. Portanto, a prática educativa deve ser 

refletida coletivamente, pois com ela o trabalho se enriquece. A troca de experiência, 

a partilha de dúvidas, o replanejamento e a elaboração de intervenções para superar 

obstáculos consolidam o espaço de formação mútua. 

A Coordenação Coletiva constitui-se em um desses espaços. Os 

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

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

conforme regulamentado na portaria nº 27/2012. 

Sendo a prática pedagógica o foco da formação, há então a necessidade 

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

organizar o trabalho pedagógico a ser realizado. A nossa escola procura investir na 

formação continuada dos professores, possibilitando e facilitando espaço e tempo 

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

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

trabalho pedagógico. 

O planejamento anual foi feito coletivamente durante a Semana 

Pedagógica no início do ano letivo, sendo constantemente revisto nos momentos de 

coordenação coletiva e das avaliações da equipe pedagógica, contemplando 

eventos previstos no Calendário Escolar e da própria historicidade da escola. Seu 

desenvolvimento leva em conta a formação integral do aluno nas dimensões 

cognitiva, artística, física e ética e terá como base os eixos integradores. A partir 

dele e da avaliação diagnóstica, a supervisão/coordenação monta um planejamento 

para os momentos de formação continuada, cujos encontros são realizados pelo 
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menos durante três horas por semana. Nesses encontros, ficou acordado em 

reunião que iríamos desenvolver um trabalho voltado para troca de experiências, 

palestras, debates, estudo de documentos norteadores do trabalho pedagógico, 

assim como a organização dos espaços/tempo da rotina da escola. 

Nesses encontros, sempre com uma pauta definida, disponibilizamos uma 

mensagem motivacional e bilhetes semanais, assim como alguns informes 

pertinentes, mas o foco é a formação continuada. 

Comemoramos os aniversários dos profissionais da escola no dia com 

mensagens no grupo de WhatsApp, mas cantamos os parabéns no dia a dia, pois 

celebramos coletivamente com as crianças no pátio, nos momentos de abertura dos 

turnos. Procuramos sempre demonstrar agradecimento aos profissionais pela 

dedicação e êxito nos eventos, assim como prestigiá-los no dia a dia, como por 

exemplo no dia dos professores, no dia do secretário etc. Sempre preocupados em 

levar uma mensagem de carinho. 

Como relatado acima, costumamos validar essas experiências exitosas, 

mas também favorecer um ambiente acolhedor para esses encontros e oportunizar 

momentos de trocas entre o grupo, o que tem favorecido para que a equipe se sinta 

segura para expor as suas necessidades e solicitar apoio. A unidade escolar 

incentiva e apoia os professores a participarem de cursos de formação continuada 

da EAPE, inclusive no chão da escola, abrindo espaço de formação nas Coletivas, 

com cursos e palestras ministrados no decorrer do ano, justamente nesse espaço de 

formação, na própria escola. 

O Currículo em Movimento da SEEDF (201, p. 10) elege a formação 

continuada no lócus da escola e a coordenação pedagógica como espaços e tempos 

primordiais para a construção do trabalho coletivo. 

É no espaço/tempo da coordenação pedagógica que o professor irá 

avaliar, refletir e reorganizar o seu trabalho por meio das trocas de experiências 

mediados pela supervisão/coordenação, que desenvolve um papel articulador e 

formador do coletivo da escola, interagindo com o coletivo com o objetivo de 

construir um trabalho pedagógico de qualidade, promovendo a formação do grupo e 

um ensino de qualidade. 

No dicionário Aurélio (1998) encontramos a seguinte definição para a 

função coordenar: “dispor segundo certa ordem ou método... organizar, arranjar, 

ligar, ajuntar por coordenação”. 
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Coordenar não é uma tarefa fácil, são múltiplas as funções da 

supervisão/coordenação, pois exercem um papel relevante na escola e suas 

atividades incluem tanto o planejamento e a rotina escolar quanto a formação e o 

acompanhamento do professor; dentre outras atividades, sempre procurando 

contribuir para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. 

Mediar esse processo requer uma parceria com toda a equipe da escola, 

numa discussão e construção coletiva do PPP da escola, de planos de ação 

atuantes e em consonância com o plano da escola e os componentes curriculares. É 

um processo em que o eixo norteador será o trabalho e a formação coletiva, para 

que possamos refletir e compartilhar saberes e vivências, redimensionando 

constantemente o trabalho pedagógico com vistas a uma organização que define 

ações concretas e antecipe ou evite os prováveis problemas. 

Nessa perspectiva, a supervisão/coordenação elaborou uma pauta de 

formação no espaço da coordenação que teve início no mês de março de 2021, que 

procurou trazer para a discussão as diretrizes que norteiam o Trabalho Pedagógico 

da SEDF. Dessa forma, o primeiro tema foi “Alfabetização e Letramento para a 

Cidadania” (palestra com a professora Ester Shiraishi). Fizemos uma formação com 

o tema “Avaliação Formativa”, depois vimos outros temas como: a importância do 

diagnóstico, de conhecer bem o Currículo. Esse trabalho foi desenvolvido mantendo-

se as reuniões coletivas às quartas-feiras para formação do grupo sobre como 

trabalhar as diretrizes do Currículo em Movimento, ampliando-se essa formação nas 

coordenações individuais. 

A Equipe Pedagógica tem planejado formações para as coordenações 

coletivas, realizadas às quartas-feiras, e para as individuais, com temas sugeridos 

pelo grupo para atenuar as fragilidades e enriquecer a organização do Trabalho 

Pedagógico, além do repasse dos cursos de letramento em Português e 

Matemática, realizados pelas coordenadoras. 

 

 

9.3 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

 

Em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, esta Unidade de Ensino adota, para a construção do seu Projeto Político 
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Pedagógico e posteriores planejamentos das atividades pedagógicas, o Currículo 

em Movimento da Educação Básica – com os eixos transversais do Currículo da 

Educação Básica da SEEDF que são “Educação para a diversidade”, “Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos” e “Educação para Sustentabilidade”, que 

estão ancorados na psicologia histórico-cultural (cujo principal teórico é Vygotsky e 

seus colaboradores) e na pedagogia histórico-crítica (cujo principal articulador é 

Dermeval Saviani). Essas duas teorias concebem a educação como forma de 

humanização e emancipação do homem. Nessa perspectiva, o estudo dos 

conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula. 

As transformações que ocorreram nas últimas décadas na sociedade e 

nos alunos requerem mudanças não só na formação dos docentes, mas também na 

organização do espaço/tempo do fazer pedagógico (SACRISTÁN, 2005). 

O papel da escola neste mundo que se transforma deve estar equilibrado 

entre uma função sistêmica de preparar os alunos para desenvolver as suas 

qualidades e viver dentro do contexto social, refletindo as questões contemporâneas 

e atuando para apontar soluções. Essa dinâmica do processo de ensino e 

aprendizagem requer ações voltadas e planejadas de forma conjunta e articulada 

para propiciar o desenvolvimento integral do educando. 

A nossa escola adota práticas pedagógicas que visam proporcionar 

condições favoráveis à criança para participar ativamente das situações de 

aprendizagem, levando em consideração suas experiências constituídas 

anteriormente em outros contextos não formais de educação, entendendo ser esse 

um caminho possível para que professores e estudantes construam juntos um 

percurso formativo, objetivando o desenvolvimento integral da criança. Tal formação, 

de acordo com os Pressupostos Teóricos, deve ser entendida a partir da formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para 

todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. 

Acreditamos ainda que a qualidade de ensino é condição necessária tanto 

na educação intelectual quanto no desenvolvimento integral dos nossos educandos, 

sendo necessária uma formação de qualidade, garantindo oportunidades para que 

todos tenham acesso ao conhecimento. A escola tem como papel social a tarefa de 

encaminhar ações por meio de processos educativos que venham despertar o 



83 
 

compromisso social dos indivíduos, objetivando fazer uma só aliança capaz de 

promover mudanças e transformações no cumprimento do dever educacional. 

A escola tem um papel importante para a formação de pessoas 

conscientes e críticas, é o lugar onde a criança deverá encontrar os meios de se 

preparar para realizar seus projetos de vida, posicionar-se de maneira crítica, 

responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. É papel da escola 

socializar e democratizar o acesso ao conhecimento e promover a construção moral 

e ética dos estudantes. Assim como transmitir normas e valores que norteiam e 

preparam o indivíduo para viver a coletividade. Assim, é importante que as questões 

de vida em sociedade façam parte, com clareza, da organização curricular, levando 

a ética ao centro de reflexão e do exercício da cidadania. A organização do trabalho 

pedagógico busca desenvolver ações intencionais, pautadas na indissociabilidade 

entre cuidado e educação, objetivando o desenvolvimento integral da criança. 

A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido do 

ensino e da aprendizagem. Pensando nisso, as estratégias pedagógicas adotadas 

são selecionadas a partir de um planejamento coletivo, que é iniciado na semana 

pedagógica na confecção do projeto norteador da escola, seguido pelo plano de 

ação dos professores e articulado com o Currículo em Movimento. São estratégias 

pedagógicas diversificadas, com base nos interesses, habilidades e necessidades 

de cada um. Só assim se torna viável a participação efetiva, em igualdade de 

oportunidades, para o pleno desenvolvimento de todos os alunos, com e sem 

deficiência. 

Conhecer bem o aluno é fundamental para a escolha das estratégias 

adequadas. Após teste diagnóstico, a supervisão/coordenação, em conjunto com o 

professor, seleciona as estratégias mais adequadas para os alunos, inclusive se o 

aluno precisa, e elabora as adequações necessárias. O ponto de partida é o 

estudante. O processo de aprendizagem de cada estudante torna-se singular e é 

nas estratégias pedagógicas adotadas em sala de aula que o estudante se conecta 

ao currículo. 

O planejamento é participativo e considera a realidade dos educandos. A 

equipe docente tem autonomia para desenvolver metodologias, conforme as 

demandas e as especificidades apresentadas pela turma. Na maioria das vezes, 

utilizamos metodologias tradicionais, mas timidamente o grupo utiliza metodologias 

ativas em aulas expositivas dialogadas, na feira de ciências e cultura, em trabalhos 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#curriculo
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em grupo etc. Em atividades, como a Feira de Ciências e a Feira Cultural, 

percebemos o aluno mais atuante e autônomo no processo de aquisição do 

conhecimento. 

 

 

9.4 ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS 

 

 

A Escola Classe 108 Sul funciona no matutino e no vespertino, de 

segunda-feira a sexta-feira e excepcionalmente aos sábados de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico, conforme projeção de dias móveis elaborada na 

semana pedagógica, prevista no calendário escolar. Casos excepcionais não 

previstos neste PPP podem transformar alguns sábados em dias letivos, decorrentes 

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

prejuízo de dias letivos. 

Os tempos e espaços não são neutros, sendo assim, eles educam! 

Portanto, pensar sobre as marcas temporais e espaciais das escolas onde atuamos 

é fundamental para compreender qual a melhor forma de atender os alunos. 

No começo do ano, a supervisão e a coordenação elaboraram no coletivo 

um cronograma, em que, partindo-se da avaliação diagnóstica, contempla-se as 

intervenções necessárias às aprendizagens. Nesse cronograma, colocamos os 

reagrupamentos intra e interclasses, o projeto de intervenção pedagógica, que é 

destinado aos alunos que não atingiram os objetivos de aprendizagens esperados, o 

horário da Sala de Recursos, o horário do Parquinho, a Recreação e o recreio. Os 

horários são flexíveis e sujeitos à alteração sendo revisto, caso não esteja sendo 

adequado. 

As estratégias de ensino, como o domínio de conteúdo, a interação entre 

professor e aluno, a explicação clara e objetiva, a relação entre teoria e prática, o 

uso de recursos didáticos e tecnológicos são apenas algumas das estratégias 

utilizadas na nossa escola. Nas turmas iniciais, não podemos abandonar os demais 

processos (leitura, escuta, observação, ver e ouvir), mas acrescemos algumas 

estratégias que levam em consideração o conhecimento do aluno, seu modo de ser, 

de agir, de estar, além de sua dinâmica pessoal. 

Com base nos testes de psicogênese realizado, a equipe pedagógica da 
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escola organiza, desde o início do ano letivo, as intervenções intraclasse com o 

apoio da supervisão/coordenação em sala e nos momentos que a professora 

regente acha necessário; o interclasse com o auxílio de todas as partes pedagógicas 

(coordenadora, SOE, vice-diretora, professoras readaptadas e professore(as)) uma 

vez por mês; o Projeto Interventivo que acontece uma vez por semana, em que as 

coordenadoras, professores regentes e professora readaptada, nosso apoio 

pedagógico, recebem alguns alunos para uma intervenção personalizada e nas 

necessidades educacionais de cada aluno. 

Alguns professores estão ajudando no contraturno para um rendimento 

mais eficaz do Projeto Interventivo. 

Essas estratégias estão alinhadas com as Diretrizes e as Orientações 

Pedagógicas da SEDF, tanto para o 1º quanto para o 2º ciclo. 

Em relação aos espaços, a escola utiliza seu espaço interno como espaço 

educativo e faz uso de espaços externos como ambientes para as aprendizagens, 

dialogando com os objetivos a serem alcançados. 

 

 

9.5 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS E ALINHAMENTO COM AS 

DIRETRIZES/OP 

 

 

A SEEDF, respaldada pelo artigo 23 da LDB 9.394/96, apresenta outras 

possibilidades de organização do tempo-espaço escolar: os ciclos para o Ensino 

Fundamental e a semestralidade para o Ensino Médio. São alternativas à 

organização escolar seriada que podem atenuar a descontinuidade e fragmentação 

dos processos formativos, ao garantir um tempo maior de aprendizagens para os(as) 

estudantes e desenvolver a educação para a diversidade, para os direitos humanos, 

para a cidadania e para a sustentabilidade, eixos transversais desse currículo. 

A organização escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se 

na concepção de educação integral assumida pela SEEDF, entendida para além da 

ampliação do tempo do estudante na escola. Educação integral implica compreender 

o sujeito como ser multidimensional em processo permanente de humanização e 

desenvolvimento do pensamento crítico a partir da problematização da realidade que 

o cerca e a atuação consciente e responsável na construção de uma sociedade mais 
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justa e solidária. Dentro dessa perspectiva, a organização escolar em ciclos 

apresenta-se como alternativa favorável à democratização da escola e da educação, 

permitindo ao estudante o livre trânsito entre os anos escolares sem a interrupção 

abrupta da reprovação ano a ano. Essa sistemática de organização garante o 

respeito à heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os 

sujeitos e amplia suas chances de sucesso. Vale destacar que o respeito aos 

tempos de desenvolvimento dos estudantes, implícito na proposta de ciclos, não se 

dissocia da organização de um trabalho que possibilite esses sujeitos de aprender. 

Mainardes (2009) ressalta que a organização em ciclos somente faz 

sentido se resultar em um estado qualitativo superior no que se refere à garantia do 

direito à educação, à apropriação do conhecimento pelos estudantes e à 

concretização de um projeto transformador da escola e da sociedade. Em outras 

palavras, a organização escolar em ciclos só terá êxito se avançar em relação à 

organização escolar seriada e suas limitações que, segundo Villas Boas (2010), 

caracteriza-se pelo desenvolvimento de um trabalho fragmentado, não diferenciado 

e na avaliação centrada em notas que resultam na aprovação ou reprovação dos 

estudantes. Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em 

função das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto 

a compreensão sobre o modo como o estudante aprende favorecem a organização 

do trabalho pedagógico, no sentido de garantir as aprendizagens. Essa concepção 

de organização escolar centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010) traz 

desdobramentos significativos que demandam concepções e práticas voltadas à 

progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, princípio basilar da 

organização escolar em ciclos para as aprendizagens, adotado pela SEEDF, e que 

pressupõe elementos organizadores do trabalho pedagógico escolar. 

A escola propicia um plano de permanência e êxito escolar do estudante, 

desenvolvendo um trabalho de acompanhamento pedagógico sistematizado que 

minimize problemas relacionados ao ensino/aprendizagem, promovendo no âmbito 

escolar momentos que possibilitem ao professor avaliar, repensar a sua prática, 

intervir e almejar, assim, a melhoria da qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem. Os ciclos para as aprendizagens estruturam-se por meio da 

gestão democrática, da formação continuada dos(as) profissionais da educação, da 

reorganização dos espaços-tempos para o direito de todos(as) os(as) estudantes de 

aprender, do fortalecimento de espaços da coordenação pedagógica e do conselho 
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de classe, da articulação entre os três níveis da avaliação: aprendizagem (avaliação 

do desempenho dos(as) estudantes pelos(as) professores(as)), institucional 

(avaliação do trabalho pedagógico) e de larga escala (avaliação externa). 

Nesse sentido, a avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início 

de um processo de aprendizagem e tem como função obter informações sobre os 

níveis de conhecimento, as aptidões e as competências dos estudantes. Todavia, a 

função diagnóstica ocorre durante todo o ano, em razão de potencializar a função 

formativa e ter como objetivo identificar as experiências e aprendizagens dos 

estudantes com a finalidade de favorecer a escolha do trabalho mais adequado. 

Além disso, ela tem aspecto preventivo e seus resultados servem para explorar, 

identificar, adaptar e predizer acerca das aprendizagens dos estudantes. Desse 

modo, pretende-se garantir a intencionalidade no processo de ensinar e aprender. 

Portanto, nesta UE o trabalho é desenvolvido por meio de um trabalho 

coletivo que conduz um processo de ensino e aprendizagem respaldado no objetivo 

de promover e oportunizar o aprendizado concreto e o desenvolvimento de todos os 

estudantes. O trabalho é desenvolvido com ações iguais nos ciclos 1 e 2, com vistas 

a valorizar as aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo; aprimorar os 

processos de ensinar, aprender e avaliar; superar o ensino fragmentado, criando 

experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e o 

compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder; melhorar as 

condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço do e no 

cotidiano escolar; corrigir o fluxo escolar com qualidade; tornar mais efetiva, ética e 

saudável a relação professor-estudante; e qualificar a avaliação, incluindo o 

processo contínuo de reorganização do trabalho pedagógico e das aprendizagens. 

Seguindo um currículo pautado nas análises de diagnósticos dos 

estudantes e das necessidades, utilizando o princípio da territorialidade descrito nos 

pressupostos teóricos do Currículo da Educação Básica, desenvolvemos um 

trabalho coletivo realizado nos espaços da coordenação pedagógica, que enriquece 

as ações pedagógicas e a interdisciplinaridade, além de propiciar a Organização do 

Trabalho Pedagógico da escola. Após avaliação diagnóstica, no coletivo, discutimos 

o planejamento e as intervenções que serão desenvolvidas, assim como os projetos 

que desenvolvemos no decorrer do ano. 

A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são as 

bases teóricas que fundamentam o Currículo da Educação Básica da Secretaria de 
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Estado de Educação do Distrito Federal e corroboram os pressupostos consolidados 

nessas diretrizes por meio da avaliação formativa, que embasa e direciona 

fortemente os objetivos educacionais que se materializam, de fato, na escola e na 

sala de aula. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional objetivam organizar e envolver, de 

maneira articulada, os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em 

larga escala, tendo a função formativa como indutora dos processos que atravessam 

esses três níveis, comprometendo-se com a garantia das aprendizagens de todos. 

Nesse sentido, no início do ano, a equipe desta UE se organiza para 

avaliar o último Conselho de Classe do ano anterior e os resultados das avaliações 

de rede ou larga escala, com a finalidade de organizar o trabalho pedagógico no 

decorrer do ano, tendo como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar o 

trabalho educativo. 

Em sala de aula, a avaliação dos alunos da Escola Classe 108 Sul é 

formativa e baseia-se na observação e no acompanhamento das atividades 

individuais e coletivas. Essencialmente diagnóstica e contínua, permite a 

constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o (re)planejamento docente, 

considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca por soluções. 

Este procedimento é realizado também nos Conselhos de Classe, que 

são feitos a cada término de bimestre, sempre com o objetivo de reorganizar o 

trabalho pedagógico, tendo a avaliação como função de acompanhar, orientar, 

regular e redirecionar o trabalho pedagógico, perpassando os três níveis: da 

aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga escala. 

Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, professores, 

coordenadores, supervisores, orientadores educacionais, pedagogos e demais 

profissionais avaliam e definem ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de 

participação, bem como de diálogo, sobre as aprendizagens que ocorrem na escola. 

Utilizamos várias estratégias para alcançarmos os objetivos de 

aprendizagens, dentre elas: reagrupamentos, atividades diversificadas e Projeto 

Interventivo. O planejamento e a execução de projetos amplos e específicos que 

contemplem a realidade atual, os temas de interesse coletivo e a faixa etária 

existente constatam o enriquecimento das ações pedagógicas cotidianas e, 

consequentemente, melhores resultados no desenvolvimento integral do aluno. 

Reagrupamento Interclasse: quando envolve todas as turmas do 1º e do 
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2º Ciclo no mesmo turno. Os alunos são enturmados de acordo com as intervenções 

necessárias para o seu avanço no processo de alfabetização e letramento e os 

professores também são disponibilizados em cada grupo específico, pois assim o 

aluno tem a oportunidade de interagir com outras crianças, com outros professores e 

com atividades alternativas. Por sua vez, o reagrupamento interclasse é uma 

dinâmica que enriquece e alarga as experiências estudantis e docentes por meio do 

diálogo entre as turmas. As vantagens do reagrupamento interclasse é o fato de 

propiciar ao professor percepções diversas sobre os estudantes, fortalecendo a 

interlocução entre os professores envolvidos, tornando-os corresponsáveis pelas 

aprendizagens de todos os estudantes. 

O Reagrupamento Intraclasse, como o próprio nome indica, consiste na 

formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das 

aulas, de acordo com suas dificuldades de aprendizagem ou suas potencialidades. 

Em determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas, com desafios 

diferenciados. 

Todos os espaços da escola devem ser utilizados para garantir o 

momento de reagrupamento. Assim, professores das turmas e outros profissionais 

da escola distribuem-se na organização e no acompanhamento do trabalho de cada 

grupo, considerando-se especificidades, experiências e campos de interesse de 

cada um. 

De acordo com os objetivos de aprendizagem a serem trabalhados, o 

grupo decide a quantidade de vezes que essa estratégia será utilizada. As 

atividades desenvolvidas, o período de tempo de realização e os critérios utilizados 

para a formação dos grupos são registrados no diário de classe, assim como as 

avaliações realizadas para acompanhamento do desempenho dos estudantes nas 

atividades do reagrupamento. 

A supervisão, em conjunto com a coordenação pedagógica, apoiada pela 

equipe diretiva, e os demais setores e serviços da escola, funcionaa em função 

desse movimento, monitorando constantemente, por meio dos conselhos de classe 

e demais reuniões de formação, planejando cronogramas que viabilizem as ações e 

a formação de todos para planejar e acompanhar os projetos interventivos e as 

ações da escola para todo o ano letivo. 

Durante o Ensino Remoto, algumas turmas realizaram o reagrupamento 

intraclasse por meio do Google Meets, atendendo alunos em momentos 
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diferenciados, de acordo com o nível psicogenético. Entretanto, o Reagrupamento 

interclasse não ocorreu. Já o Projeto Interventivo aconteceu semanalmente em 

todas as turmas e teve como objetivo disponibilizar ao aluno a oportunidade de 

desenvolver suas habilidades de forma individual e diferenciada, através de 

atividades e jogos lúdicos visando a apropriação da leitura e escrita como contato 

com o mundo, bem como os avanços na atitude do aluno em relação a sua 

aprendizagem, autonomia, autoestima e a valorização do processo ensino 

aprendizagem, objetivando seu crescimento como um todo. 

As crianças que participaram do projeto de intervenção participaram de 

encontros remotos com a turma e também participaram do projeto interventivo em 

dupla duas vezes na semana. Utilizou-se, nesses encontros, recursos como alfabeto 

móvel, fichas de tabuadas e números, manipulativos concretos (palito, canudo, 

material dourado...), jogos (inclusive virtuais) etc. Importante ressaltar que essas 

intervenções diminuíram os efeitos negativos da pandemia, o que observamos no 

retorno das aulas presenciais. 

 

 

9.6 RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 

 

A participação da família na escola é fundamental, pois ela restaura 

muitos pontos que, diversas vezes, nós educadores não conseguimos fazer 

sozinhos, sendo importante também para o desenvolvimento do aluno, seja pessoal, 

social ou educacional. Nesse sentido, a nossa escola tem uma relação embasada no 

Princípio da Gestão Democrática, levando em conta o protagonismo dos 

pais/responsáveis nos aspectos importantes como: construção do PPP; resolução 

coletiva dos problemas da escola; participação com voz em assembleias. 

As famílias participaram da construção do Projeto Político Pedagógico da 

instituição, já no início do ano, quando a comunidade foi chamada para uma 

acolhida e prestação de contas. Nesse encontro, as famílias foram convidadas a dar 

sugestões de uso do PDAF e foram comunicadas das mudanças que aconteceram 

de um ano letivo para outro, das atividades que serão desempenhadas, das 

competências e das habilidades que serão desenvolvidas. Na oportunidade, foram 

apresentados toda a equipe pedagógica e os demais colaboradores que estarão em 
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contato e participando do dia a dia dos estudantes. Em um segundo momento, foi 

feita uma Roda de Conversa com a Orientadora da escola, com o tema “Conflitos 

Escolares: Disciplina, Violência e Injustiça'', onde as famílias puderam dialogar sobre 

o tema. Em outro momento, foi feita uma coleta de dados por meio de questionário 

com os pais. 

Toda a comunidade foi convidada para participar da construção do PPP, 

em momentos que foram discutidas as fragilidades e potencialidades de toda a 

comunidade escolar e as ações implementadas ou em planejamento para facilitar a 

aprendizagem dos estudantes, assim como as fragilidades apresentadas pelos pais. 

A relação escola/comunidade sempre foi de parceria, tanto nas reuniões 

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

Família, Festa Junina, Festival de Tortas e tantos outros eventos que acontecem no 

decorrer do ano. Além dos eventos escolares, a participação da família na escola se 

dá também por meio de outros tipos de eventos, como palestras, e sempre que 

necessário. Desse jeito, as relações se estreitam e os pais começam a compreender 

seu papel na escola e sentem que têm o apoio e o suporte da instituição para 

resolver quaisquer situações envolvendo seus filhos. 

A relação da escola com a comunidade e o comércio local é bem 

amistosa quando a escola realiza festas, tanto a comunidade como o comércio 

participam e, apesar de não termos amigos da escola, contamos com essa parceria 

sempre que precisamos. 

 

 

9.7 INCLUSÃO 

 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Educação Especial passa a 

integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 

necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência, Transtornos 

Globais de Desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nesses casos e 

outros que implicam transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de 

forma articulada com o ensino regular, orientando para o atendimento às 

necessidades educacionais desses estudantes (MEC/SEESP, 2008, p.9). 

Nessa Unidade Educacional, os ANEE são enturmados em Classes 
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Comuns e turmas de Integração Inversa. Existem ainda 02 (duas) turmas de Classe 

Especial. Para oferecer ao ANEE condições necessárias ao desenvolvimento de sua 

aprendizagem, a escola prima em contemplar a operacionalização do currículo por 

meio de adaptações curriculares, pois constituem possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. São elaboradas as 

adaptações, quando necessárias, para tornar o currículo apropriado às 

peculiaridades dos ANEEs, tornando-o dinâmico, flexível, passível de ampliação, a 

fim de que atenda realmente todos os educandos. 

Para a efetivação das Adaptações Curriculares necessárias a cada aluno 

com Necessidades Educacionais Especiais, o(a) professor(a) contará com o auxílio 

da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. A Adaptação Curricular é de 

responsabilidade do professor da Sala de Recursos e do professor regente, com o 

auxílio de toda equipe pedagógica e da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem. A partir de observações do aluno em seu cotidiano escolar, é traçado 

um plano de ação pedagógica onde são desenvolvidas medidas adaptativas que se 

destinam a proporcionar a superação de limitações e o avanço na aprendizagem do 

aluno com Necessidades Educacionais Especiais, garantindo o acesso ao Currículo 

de forma inclusiva. 

A nossa escola tem uma cultura inclusiva, a relação das crianças no 

processo de inclusão é feita de forma natural. As crianças dos 1os anos, antes de 

chegarem à escola, são acolhidas, no ano anterior, em um momento especial que 

elas passam por toda a escola e visitam todas as turmas e espaços da escola. Ao 

chegarem, esse processo de acolhida continua nos momentos de entrada dos 

turnos. 

Essas entradas são de responsabilidade da Equipe Gestora, com o apoio 

e participação dos professores regentes, da Supervisão/Coordenação Pedagógica e 

dos demais profissionais da escola. São geralmente realizadas no tempo inicial do 

turno, antes da entrada em sala de aula. São momentos diversificados de 

socialização que busca envolver todo o coletivo escolar e contempla atividades que 

envolvem os temas planejados coletivamente, projetos, informes gerais, conversa 

informal, troca de experiências e vivências, homenagens aos aniversariantes do dia 

e formação cívica. Estão previstas para esse momento também atividades que 

envolvem os projetos específicos de cada ano para serem socializadas, como 

exposições orais, artísticas e culturais, apresentações cênicas, palestras de 
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colaboradores externos, participação da família etc. Além de participar desses 

momentos no coletivo da escola, os alunos participam de todos os eventos da 

escola (passeios, festas, apresentações gerais...). 

 

 

9.8 SALA DE RECURSOS (SR) 

 

 

A Sala de Recursos funciona com atendimentos no contraturno. Ao todo 

são 13 estudantes atendidos em horários estabelecidos com as famílias no início do 

ano letivo. Cada criança tem uma hora de aula, conforme determina a legislação e 

recebe atendimento duas vezes por semana no contraturno das aulas na classe 

comum inclusiva; não se tratando de um trabalho de reforço, mas de auxílio ao 

desenvolvimento psíquico da criança, conforme a necessidade. 

A sala de recursos apoia e acompanha, em parceria com as/os 

professoras/es, o trabalho de elaboração do documento de adequações curriculares, 

sempre levando em consideração as necessidades educacionais dos/as estudantes, 

assim como a autonomia do/a professor/a na seleção dos conteúdos, expectativas 

de aprendizagem e estratégias de avaliação, sempre tendo como base o princípios 

que regem o Currículo em Movimento da Rede Pública de Ensino do DF. Tal apoio, 

nem sempre ocorre como o ideal porque a professora da sala de recursos possui 

redução de carga e tem que se dividir entre os atendimentos dos/as estudantes e as 

orientações aos professores/as. Desse modo, nem sempre os horários de 

coordenação dos/as regentes coincidem com o horário da sala de recursos. Assim, a 

articulação entre tais equipes ocorre, na medida do possível, nas coordenações 

coletivas e com os meios reais, informais e virtuais de que se dispõe. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela sala de recursos da EC 108 Sul 

concentra-se no aspecto lúdico da produção de conhecimentos. O uso de jogos 

diversificados (memória, dominó, cartão conflito, circuitos e trilhas), de material 

concreto, tais como dados, tampinhas, canudos, palitos de picolé, peões etc, e da 

literatura infantil, serve de base para a intervenção pedagógica centrada na 

interação e na negociação de significados entre estudante com diagnóstico de 

deficiência intelectual e/ou TGD/TEA e professora que realiza o referido AEE. 

Neste ano letivo, o “código secreto” C1R3 (Conto, Reconto, Reescrita e 
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Releitura), tem sido compartilhado com as crianças (com sucesso), e utilizado para 

motivar a produção textual, assim como o registro escrito de algumas das atividades 

propostas, conforme descrição minuciosa, no plano de ação da Sala de Recursos 

apresentado neste PPP. 

 

 

9.9 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

 

 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) da Escola Classe 108 Sul 

atende nos turnos matutino e vespertino, sendo 4 horas de efetivo trabalho em cada 

turno. Atua no Ensino Fundamental (Anos Iniciais), nas turmas do 1º ao 5º ano com 

o objetivo de observar, avaliar e auxiliar cada estudante em seu desenvolvimento e 

no processo de ensino-aprendizagem. Para que esse acompanhamento tenha um 

resultado de sucesso, o SOE trabalha, ativamente, em parceria com toda a Escola e 

com as famílias. 

O Serviço de Orientação Educacional desta UE prevê ações planejadas 

que integrem os alunos, os professores, a direção, o PPP da escola e a 

comunidade, a fim de promover, de forma humanizada, o desenvolvimento físico, 

pessoal, intelectual e moral do estudante. O SOE também colabora para o processo 

de integração entre Família e Escola, orientando sobre a estrutura e o 

funcionamento, auxiliando na organização e no cumprimento do plano de estudos. 

Tem como objetivos fundamentais: garantir o desenvolvimento pleno do estudante 

por meio de atividades contextualizadas que o integrem a tudo aquilo que exerce 

influência sobre sua formação; promover a mediação entre estudante, família, escola 

e comunidade, atendendo às necessidades educacionais e emocionais do 

educando; ajudar o estudante a construir uma visão, na qual ele se descubra, 

desenvolva-se e saiba seu lugar no mundo por meio da afetividade e da relação com 

os demais; orientar o estudante com base nos objetivos atuais de educação, visando 

sua formação consciente; adaptar o estudante ao meio em que está inserido. 

O SOE vem trabalhando para garantir o seu funcionamento em nível de 

escola e comunidade, dos órgãos do serviço público federal, estadual e autárquico 

com o objetivo de atender toda a comunidade escolar em suas diversas 

necessidades, trabalhando em parceria com instituições religiosas, centros de 
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saúde, universidades, Organizações Não-Governamentais (ONGs), Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS), Conselhos Comunitários, Defensoria Pública, Polícia 

Militar, Conselho Tutelar, profissionais da saúde na área de Psicologia e 

comunidade local. 

Comprometido com a formação integral e a vivência de valores, o SOE 

vem acompanhando e abordando diversas áreas dos temas transversais como: 

Combate ao Abuso e à Exploração Infantil; Valorização da Convivência Familiar; 

Conscientização do Uso Sustentável da Água; produção e divulgação sobre a 

Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019); divulgação de materiais que 

contribuam para a prevenção ao bullying e ao cyberbullying envolvendo toda a 

comunidade escolar. 

Incluem-se, também, diversos projetos que serão realizados durante o 

ano pelo SOE que favorecem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais 

por meio de intervenções/mediações na resolução não-violenta de conflitos, 

prevenindo situações de conflito e promovendo uma cultura de paz no ambiente 

escolar. Desta forma, o SOE vem realizando diagnóstico para identificar o nível 

socioeconômico dos estudantes e das famílias; buscando parcerias para o 

desenvolvimento das ações; atuando na educação socioemocional, com estudos 

das dez competências gerais da BNCC, dando atenção para estas competências: 

Conhecimento, Trabalho e Projeto de Vida, Argumentação, Autoconhecimento e 

Autocuidado, Empatia e Cooperação, Responsabilidade e Cidadania; e, mediante 

atendimentos individualizados aos estudantes e familiares, realizando rodas de 

conversa e palestras programadas, com ênfase e valorização da saúde e do 

desenvolvimento de habilidade e capacidade de socialização dos pequenos, 

auxiliando na aquisição da autonomia do estudante, promovendo atividades que 

possibilitem a reflexão, a resolução de conflitos, o aprimoramento da confiança e a 

ampla cooperação com a aprendizagem coletiva. 

Além da socialização, as atividades realizadas incentivam a expressão de 

emoções, sentimentos, ideias, no sentido de escuta e respeito ao próximo quanto às 

suas posições e ao convívio. Em parceria com professores e estudantes, o SOE 

vem viabilizando a aplicação de instrumentos de organização adequados ao 

estudante referente aos seus hábitos de estudo, realizando ações pontuais na rotina 

escolar do estudante, com dicas de organização da rotina semanal, de seleção de 
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prioridades, elaboração de mapas mentais e outras estratégias de estudo. 

Dentre a diversidade de ações que o SOE vem realizando, elencam-se 

algumas que estão sendo imprescindíveis para o trabalho pedagógico na escola, 

como: 

• Acolhimento dos estudantes durante a jornada escolar; 

• Realização de campanhas e parcerias com diversos setores para permitir que a 

maior quantidade de estudantes tenha acesso à atendimentos especializados 

visando sua saúde integral 

• Orientação às famílias sobre como planejar uma rotina de estudos, além de 

orientações para tornar a rotina familiar um ambiente natural de aprendizagem 

da leitura, escrita e conhecimentos matemáticos. 

• Acompanhar o desenvolvimento dos fatores emocionais que afetam a 

aprendizagem da criança. 

• Acompanhar o comportamento do estudante dentro de sala de aula, cuidando 

para que suas atitudes não prejudiquem seu próprio aprendizado e nem o de 

seus colegas. 

• Criação de laços com toda a comunidade escolar, principalmente com os 

estudantes e seus responsáveis. 

• Participação efetiva das reuniões coletivas para planejamento de atividades. 

• Mediação de situações de conflitos decorrentes da convivência escolar entre 

todos os atores pertencentes, dando sempre ênfase ao diálogo entre os pares, 

a alteridade e a empatia. 

• Inspiração, motivação, auxílio e orientação aos professores durante a execução 

das suas ações pedagógicas, visando, principalmente, que eles se atentem ao 

aspecto emocional da aprendizagem. 

• Atendimento com excelência aos estudantes, bem como suas famílias 

encaminhadas para este serviço de orientação, tendo sempre em mente o bem 

estar da criança que se afasta do que é entendido como normal e saudável 

para ela. 

• Implementação do Plano de Ação da Orientação Educacional, dando ênfase 

aos programas e projetos importantes ao combate à evasão e fracasso escolar; 

• Realização de busca ativa de estudantes e de diálogo com as famílias acerca 

da infrequência e não comprometimento com os deveres do estudante. 
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• Construção do cronograma de ação com a participação dos estudantes e 

representantes de pais e parceiros; 

• Participação de reuniões pedagógicas bimestralmente: Pré-Conselho e 

Conselho de Classe; 

• Subsídio e orientação aos professores no desenvolvimento de atividades que 

venham promover o avanço dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, 

assim como, auxílio ao Projeto Interventivo; 

• Busca, junto à direção da escola por palestras e cursos com profissionais 

específicos na área de formação humana, que venha favorecer o trabalho 

pedagógico e desenvolvimento integral de todos os alunos que frequentam a 

escola; 

• Coordenação de momentos de estudos, de reflexão e de mediação para 

professores e demais servidores de acordo com as necessidades observadas 

no dia a dia e nas relações com os profissionais que atuam nessa instituição. 

• Atenção ao bem-estar emocional de toda comunidade escolar, a fim de 

oferecer auxílio, apoio e solidariedade nos desafios impostos pelo mundo, 

entendendo que necessitamos uns dos outros para realizarmos nossas 

atribuições com excelência. 

 

 

9.10 EDUCADORES SOCIAIS 

 

 

Os educadores sociais atuam com estudantes com diagnóstico de 

TGD/TEA, DI e síndrome de Down. Trabalham 4 horas com aluno, com intervalo. 

São 5 educadores divididos nos turnos matutino e vespertino. Durante o Ensino 

Remoto não houve a atuação dos ESV. 

A função dos educadores sociais é de oferecer suporte às turmas no 

atendimento aos estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Espectro do Autismo 

(TEA) em desempenhar suas atribuições, sob orientação da Equipe Gestora e 

Pedagógica da unidade escolar. O ESV deve atuar na Unidade Escolar de segunda-

feira a sexta-feira, em dias letivos presenciais, conforme previsto na Portaria nº 63, 

de 27 de janeiro de 2022. 
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O ESV selecionado pela sua formação para auxiliar os estudantes com 

necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) desempenha suas atribuições sob a orientação da Equipe Gestora e 

Pedagógica da Unidade Escolar, em articulação com o professor do Atendimento 

Educacional Especializado/Sala de Recurso (quando houver), quais sejam: 

I - auxiliar os estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou 

deficiência e Transtorno Espectro Autista (TEA) nas atividades diárias, autônomas e 

sociais que seguem: 

a) refeições; 

b) uso do banheiro, escovação dentária, banho e troca de fraldas; 

c) locomoção nas atividades realizadas na Unidade Escolar e atividade 

extraclasse; 

d) para se vestirem e calçarem-se; 

e) atividades recreativas no parque e no pátio escolar. 

II - realizar, sob a presença e a supervisão do professor, o controle da 

sialorreia (baba) e de postura dos estudantes, bem como ajudá-los a se 

sentarem/levantarem em/de cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso 

sanitário e brinquedos no parque; 

III - acompanhar e auxiliar os estudantes cadeirantes, que fazem uso de 

órtese e/ou prótese, tanto nos espaços escolares a que eles necessitem ir, como em 

outros fora do ambiente escolar; 

IV - auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização 

dos materiais escolares; 

V - informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas 

aos estudantes, para fins de registros e/ou encaminhamentos necessários; 

VI - acompanhar e auxiliar os estudantes durante as atividades em sala 

de aula e extraclasse que necessitem de habilidades relativas à atenção, à 

participação e à interação; 

VII - auxiliar o professor no apoio aos estudantes que apresentam 

episódios de alterações no comportamento, quando necessário, conforme 

orientação da Equipe Gestora; 

VIII - favorecer a comunicação e a interação social dos estudantes com 

seus pares e demais membros da comunidade escolar. 
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9.11 PARCEIROS DA ESCOLA 

O projeto desenvolvido em parceria com a Biblioteca Tatiana Benlink, da 

108/308 Sul, tem como objetivos: 

• Oportunizar as escolas participantes a realização de atividades variadas; 

• Incentivar e orientar os alunos das escolas participantes sobre a utilização da 

biblioteca; 

• Desenvolver atividades que despertem o resgate e a valorização da cultura 

brasileira; 

• Subsidiar às escolas a formação de leitores; 

• Despertar e estimular o gosto pela leitura. 

 

A partir de um cronograma definido, as turmas visitam a Biblioteca e lá 

aprendem um pouco sobre o funcionamento e importância de uma biblioteca, 

participam de uma contação de histórias e depois dão um retorno sobre a história 

trabalhada, seja por meio de um desenho, narrativas ou poemas. Os alunos ainda 

participam de dramatizações, encontro com autores e de empréstimo de livros a 

cada quinzena. O projeto é bastante enriquecedor, as crianças adoram o evento e 

curtem bastante as dramatizações. 

Este ano, por meio do projeto tivemos a visita do autor Alexandre parente 

em nossa escola e os alunos apreciaram muito o evento. O autor fez uma roda de 

conversa e os alunos fizeram perguntas sobre a criação e as características que 

fazem parte da vida de um autor de livros. Desenvolveram uma sequência didática 

com um livro do mesmo autor. 

 

 

9.12 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

 

A Escola Classe 108 Sul reconhece as crianças e os jovens como sujeitos 

de direito, criadores e produtores de culturas próprias construídas na interação com 

o meio. 

Temos uma proposta pedagógica que assiste o indivíduo em sua 

integralidade, respeitando e reconhecendo a singularidade dos seus alunos. 
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Assumimos o papel de escola articuladora das diversas experiências educativas que 

os alunos podem viver dentro e fora dela, a partir de uma intencionalidade clara que 

favoreça as aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento integral, o 

estudante sendo o centro desse planejamento e ressaltando que a diversidade é 

característica inerente a todo ser humano. 

As crianças participam da construção do PPP, numa responsabilidade 

compartilhada como protagonistas no Projeto “Avaliar Para Aproximar”. O 

protagonismo e autonomia dos estudantes são estimuladas no decorrer do ano, por 

meio de ações de construção dos conhecimentos com pesquisas que são 

socializadas em situações diversas no decorrer do ano e nas culminâncias durante a 

Feira Cultural/Ciências, momento em que os estudantes assumem o protagonismo 

em todos os eventos que envolvem o tema. No decorrer do ano, problematizam 

fatos da realidade próxima e ampliam, pesquisando os fatores inter-relacionados a 

um problema identificado para que o estudante, partindo de conceitos cotidianos, 

avance para conceitos científicos, cumprindo assim o papel social da escola. 

No início de cada ano, os professores realizam sondagens e diagnósticos 

iniciais da turma por meio de entrevista com os alunos e a aplicação de testes da 

psicogênese, de produções textuais e de observação. Essa sondagem inicial é 

realizada com todos os alunos, a fim de conhecer e aproximar-se dos nossos 

alunos, atendendo-os de acordo com cada realidade.  

Neste ano de 2022, utilizamos o Diagnóstico Inicial da Rede. Ao identificar 

as fragilidades, pudemos traçar metas para sanar e desenvolver um trabalho mais 

eficaz, utilizando as intervenções do Projeto Interventivo, reagrupamentos, 

adaptações curriculares e atendimento individualizado. 

Desenvolvemos três projetos com foco na alfabetização na perspectiva do 

letramento. São projetos que permeiam todo o ano letivo, são eles: Projeto 

“EcoSustentArte”. Trata-se de um projeto anual em que o tema da Sustentabilidade 

é discutida e vivenciada pela comunidade escolar. Durante o seu desenvolvimento, 

refletirmos sobre como as ações de cada um de nós podem minimizar, ou não, 

impactos negativos sobre o meio ambiente. 

O segundo projeto, Projeto de Leitura, dialoga com os outros projetos e 

favorece a aquisição da leitura e da escrita, além de ter como objetivo que as 

crianças leiam pelo simples prazer de ler. É desenvolvido um trabalho com 

sequências didáticas, mas também em parceria com a Biblioteca da 108/308 Sul: 
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Biblioteca Tatiana Eliza Nogueira, para as crianças se deleitarem com as leituras. 

O terceiro projeto, o Projeto Interventivo, tem como objetivo atender às 

necessidades de aprendizagens individuais ou por grupo. 

Alfabetização e letramento são uma aditiva e não uma alternativa, 

reconhecendo-se, assim, que ambos os processos precisam estar de mãos dadas, 

então os projetos dialogam entre si. As crianças que participam do projeto de 

intervenção, participam de encontros semanais, utilizam recursos como alfabeto 

móvel, fichas de tabuadas e números, manipulativos concretos (palito, canudo, 

material dourado...), jogos etc. 

Alguns professores estão fazendo rodízio de turno para otimizar o 

atendimento aos alunos. Importante ressaltar que todas as ações e estratégias, 

partiram da avaliação diagnóstica, depois foi feito o mapeamento das turmas e o 

planejamento para as intervenções pedagógicas. 

Os projetos, as ações e as estratégias didáticas realizadas pela Unidade 

Escolar ainda contam com os reagrupamentos intra e interclasse, sendo os 

intraclasses executados quinzenalmente e os interclasses, mensalmente. 

Além desses projetos, neste ano, temos o “Projeto Coleta Seletiva Faz 

Escola”, em parceria com a equipe responsável por esse projeto, que também 

ressalta o protagonismo infantil. Temos ainda os subprojetos por turmas, dentro do 

Projeto “EcoSustentArte”, que também dá visibilidade, autonomia e protagonismo 

para os alunos e para as adequações curriculares. 

Por fim, temos também o Projeto “Eleitor do Futuro”, os projetos da Sala 

de Recursos e do Soe, que são projetos para melhorar as relações humanas e para 

diminuir o nível de violência e as situações de bullying na escola. 

Entretanto o projeto de maior visibilidade, que as crianças desenvolvem a 

autonomia e protagonismo, é o nosso projeto maior, o “EcoSustentArte”. Esse 

projeto está na quinta edição e é um sucesso em toda a comunidade escolar, faz 

com que não só as crianças, mas todos se sintam como parte integrante da escola. 
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10 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 

De acordo com a proposta da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, a escola adota a avaliação formativa, que tem como objetivo 

identificar e conhecer o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, a 

fim de que se providenciem os meios necessários para a continuidade dos seus 

estudos. Tal avaliação será feita através de portfólio, de observações e de registros, 

e de acompanhamento de atividades individuais e coletivas, não se descartando a 

utilização da prova e formulários, que serão associados aos demais procedimentos 

avaliativos, tais como: testes, jogos didáticos, preenchimento de fichas baseadas em 

testes da psicogênese e produções textuais. 

Os resultados das avaliações serão registrados sob a forma de relatórios 

individuais, que serão repassados aos pais ao final de cada bimestre, após serem 

avaliados e discutidos no Conselho de Classe bimestral, realizado por professores, 

pela equipe gestora, pelo SOE e pela Sala de Recursos. 

Para os estudantes que não atingiram os objetivos propostos para o 

bimestre, a equipe de coordenação, junto do professor, montará estratégias para 

que o aluno tenha as intervenções necessárias. Como escola inclusiva, estamos 

preparados para receber o aluno especial e auxiliá-lo para que progrida, avance e 

aprenda. Nessa linha de pensamento, fazemos uso da adequação curricular 

ancorada em uma avaliação diagnóstica, mas também processual, com 

instrumentos efetivos aliados a um planejamento coletivo, onde a equipe 

pedagógica, a Sala de Recursos e o professor regente buscam alternativas para 

promover as aprendizagens dos estudantes. 

O Conselho de Classe tem por finalidade diagnosticar as causas dos 

desempenhos insatisfatórios, prognosticar ações adequadas indispensáveis à 

superação de tais deficiências e também identificar desempenhos que superam as 

expectativas de participação e rendimento individual. Deve analisar e refletir 

coletivamente em torno do rendimento do aluno, propor encaminhamentos e 

referendar ações e decisões. Tem caráter deliberativo. 

A escola promove encontros bimestrais para a realização do Conselho de 

Classe com a participação dos gestores, dos professores, da Orientadora 

Educacional, da professora da Sala de Recursos, da Supervisora e das 
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Coordenadoras pedagógicas. 

Adotamos nesta Unidade de Ensino o Sistema Permanente de 

Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SIPAE-DF), que objetiva assegurar o processo de avaliação do 

desempenho dos estudantes, da gestão e do contexto escolar com vistas a 

direcionar políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas e 

administrativas, buscando a qualidade no processo de ensino-aprendizagem das 

escolas do DF. Os dados dessas avaliações são discutidos nas reuniões coletivas 

para redirecionar a organização do trabalho pedagógico. 

A escola participa de todas as avaliações externas promovidas pela SEE 

e pelo MEC, avaliações de diagnóstico, SIPAE-DF e SAEB. Também realizou a 

Avaliação Diagnóstica da Rede e, a partir da análise da mesma, organizou as 

estratégias para as necessidades de aprendizagem, modificação e adaptação de 

planejamento. 

A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da 

Escola, destina-se a analisar a implementação de seu Projeto Político-Pedagógico 

para identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas 

à garantia da qualidade social do trabalho escolar. A reflexão coletiva é 

imprescindível para que novas ações sejam estabelecidas em função da realidade e 

das necessidades de seus atores, de forma a promover as aprendizagens dos 

estudantes e dos profissionais que nela atuam. Trata-se de uma autoavaliação pela 

escola. Sua articulação com os outros dois níveis (aprendizagem em larga escala ou 

redes) faz-se, inclusive, quando traz para o centro da discussão os processos e os 

procedimentos utilizados para realização dos trabalhos no interior da escola. 

A avaliação do trabalho da escola é permanente e ocorre com 

envolvimento de todos os segmentos: famílias, estudantes, gestores, professores e 

demais profissionais da educação. Utiliza-se todas as formas de diálogo 

estabelecidas para tal finalidade, tais como reuniões com a comunidade escolar para 

festividades na escola, reuniões bimestrais, coordenações, reuniões do Conselho 

Escolar. 
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11 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP. 

 

 

11.1 DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Quadro 8: Plano de ação da gestão pedagógica 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

*Elevar o 
desempenho 
acadêmico dos 
alunos. 

*Alcançar o índice 
de pelo menos 90% 
de aprovação nos 
3os e 5os anos, com 
qualidade na 
aprendizagem, e 
90% dos 
estudantes 
alfabetizados, de 
acordo com o nível 
da psicogênese da 
escrita esperada 
para cada ano. 

*Utilizar o projeto interventivo e os 
reagrupamentos, como 
ferramentas para elevar o nível de 
desempenho dos estudantes em 
todos os anos; 
 
*Utilizar a avaliação formativa 
para a progressão dos 
estudantes; 
 
*Trabalhar com metodologias 
diferenciadas com vistas a ofertar 
variadas ferramentas para 
desenvolvimento das práticas 
pedagógicas dos educadores; 

 
*Analisar resultados de avaliações 
de larga escala e do SAP; 
 
*Planejar e replanejar ações e 
intervenções. 

*Através do trabalho 
coletivo da equipe 
pedagógica nos projetos 
interventivos e nos 
reagrupamentos, 
mediante as produções 
dos estudantes, das 
avaliações de larga 
escala e do conselho de 
classe 

*Professor 
regente, 
Supervisão e 
Coordenação 
pedagógica, SOE 
e Equipe Gestora. 

*Abril a 
dezembro. 

*Recursos humanos 
(Equipe pedagógica, 
professoras, alunos e 
equipe de apoio), CD, 
internet, filmes, fantoches, 
brinquedos pedagógicos, 
etc. Alfabeto, caixinha de 
matemática e jogos 
pedagógicos envolvendo 
leitura e escrita de 
palavras. 

 
*Atividades específicas 
para cada atividade. 
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*Desenvolver os 
projetos pilares 
da escola: 
Projeto de 
Leitura, Projeto 
Interventivo, 
Projeto 
EcoSustentArte. 

*Realizar 100% dos 
Projetos propostos. 

*Realizar dias de estudos 
temáticos; 

 
*Envolver a comunidade nos 
projetos escolares; 

 
*Fomentar na equipe docente a 
motivação e o conhecimento 
necessários para manutenção de 
projetos. 

*Semanalmente nas 
coletivas;  
 
*Bimestralmente nos 
Conselhos de Classes e 
reuniões com as 
famílias; 
 
*Anualmente na 
Avaliação Institucional 

*Professoras, 
coordenação, 
monitora, equipe 
gestora e famílias. 

*Durante 
o ano. 

*Recursos humanos  
(Equipe pedagógica, 
professoras, alunos e 
equipe de apoio.) e 
recursos pedagógicos 
variados. 

 
*Ferramentas tecnológicas 
e algumas metodologias 
ativas, como por exemplo o 
uso da ferramenta Padlet e 
o uso de situações 
problema e Sala de aula 
Invertida. 

*Planejar e 
acompanhar a 
formação 
continuada das 
professoras 

*Atingir 100% dos 
profissionais 
envolvidos. 

*Utilização do espaço da 
coordenação pedagógica e de 
formação para discussão e busca 
de estratégias que ampliem 
possibilidades para o 
desenvolvimento do trabalho 
pedagógico e trocas de 
experiências para a formação 
continuada. 

*Bimestralmente. *Equipe gestora, 
SOE, Supervisão/ 
Coordenação 
Pedagógica e 
Sala de Recursos. 

*Durante 
o ano. 

 

*Assegurar aos 
estudantes o 
acesso e a 
permanência na 
escola. 

*Alcançar o índice 
de 90% dos 
estudantes que 
estão com 
necessidades de 
aprendizagens, em 
relação ao código 
de escrita e leitura, 
alfabetizados, de 
acordo com o nível 
da psicogênese da 
escrita esperada 
para cada ano. 

*Desenvolver um trabalho mais 
eficaz, utilizando as intervenções 
do Projeto Interventivo, 
reagrupamentos, adaptações 
curriculares e atendimento 
individualizado. 
 
*Trabalhar com metodologias 
diferenciadas com vistas a ofertar 
variadas ferramentas para o 
desenvolvimento das práticas 
pedagógicas dos educadores; 

*Através do trabalho 
coletivo da equipe 
pedagógica nos projetos 
interventivos e nos 
reagrupamentos, 
mediante as produções 
dos estudantes, das 
avaliações de larga 
escala e do conselho de 
classe 

*Equipe gestora, 
SOE, Supervisão/ 
Coordenação 
Pedagógica e 
professores. 

*Março a 
dezembro. 

*Recursos humanos 
(Equipe pedagógica, 
professoras, alunos e 
equipe de apoio), 
brinquedos pedagógicos, 
etc. Alfabeto, caixinha de 
matemática e jogos 
pedagógicos envolvendo 
leitura e escrita de 
palavras. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul  
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11.2 DIMENSÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

Quadro 9: Plano de ação focado em resultados educacionais 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

*Avaliar os resultados 
obtidos e propor 
estratégias para elevar 
os índices da escola. 

*Atingir 95% dos 
educandos. 

*Avaliação processual e 
formativa. 

*Resultados da 
Provinha Brasil, 
ANA e IDEB e 
Avaliação em 
Destaque. 

*Direção, Supervisão/ 
coordenação 
pedagógica, 
professoras e Sala 
de Recursos, 

*No início 
do 1º 
Bimestre. 

*Recursos humanos 
(Equipe pedagógica, 
professoras e equipe 
de apoio). 

*Alfabetizar todas as 
crianças, no máximo, 
até o final do 3º ano 
do ensino 
fundamental. 

*Alfabetização de 
todas as crianças 
até o 2º ano 

*Utilizando todas as estratégias 
disponíveis de intervenção. 
 
*Elevação do índice do IDEB 
institucional e pedagógica. 
 
*Desenvolver Projeto de 
intervenção na leitura e Escrita e 
Reagrupamentos intra e 
interclasse. 
 
*Analisar, nas reuniões coletivas, 
os índices de cada avaliação 
externa aplicada na escola; 

 
*Estudar os indicadores das 
questões para planejar ações 
visando a melhoria dos 
resultados. 

  *Decorrer 
do ano 
letivo. 

*Avaliação diagnóstica, 
Reagrupamento e 
Projeto Interventivo. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

  



107 
 

11.3 DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

Quadro 10: Plano de ação com foco a gestão participativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

*Fortalecer a 
integração 
escola – 
comunidade 

 
*Promover 
Avaliação 
Institucional 
periódica. 

*Atingir 100% de 
participação da 
comunidade. 

 
* 100% do 
desenvolvimento 
do aluno, 
colocando em 
prática as 
diretrizes da 
gestão 
democrática.   

*Promover reuniões regulares com a 
Comunidade. 
 
*Interação por meio de Meets e grupos de 
WhatsApp. 
 
*Organização de palestras, atividades lúdicas e 
culturais, visando a integração e troca de 
experiências entre a comunidade escolar. 

 
*Reuniões de pais para prestação de contas das 
verbas e deliberações. 

 
*Aplicação de questionário junto à comunidade 
escolar com o objetivo de verificar seu grau de 
satisfação com relação aos serviços prestados 
pela escola para os aprimorar. 

*Mensurar 
quantitativamente 
a participação da 
comunidade nas 
reuniões e nas 
Assembleias. 

*Equipe Gestora, 
SOE, professores e 
comunidade escolar 
*Equipe Gestora  

*No 
decorrer 
do ano. 

*Palestrantes 
convidados 

 
*Documentos 
comprobatórios 

 
*Formulário 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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11.4 DIMENSÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

Quadro 11: Plano de ação na dimenção da gestão de pessoas 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁV
EIS 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

*Trabalhar a motivação 
dos profissionais da 
escola. 

*Estimular a 
motivação de 
100% dos 
profissionais. 

*Criar um ambiente de trabalho 
colaborativo e solidário; 

 
*Garantir a autonomia e criatividade dos 
profissionais; 

*Feedbacks dos 
profissionais e das 
famílias; Avaliação 
institucional. 

*Equipe 
Gestora, SOE, 
professores e 
comunidade 
escolar; 

*Diariamente e 
semestralmente 
nas reuniões e 
nas avaliações. 

*Direção,Equipe 
pedagógica e 
SOE. 

*Oportunizar, de forma 
dinâmica, a formação 
continuada de 100% dos 
servidores desta 
Instituição de Ensino. 

 
*Promover ações que 
garantam a 100% dos 
servidores a 
harmonização e a 
democracia no ambiente 
de trabalho, respeitando 
seus direitos e deveres 
assegurados por lei. 
 
*Articular o trabalho 
pedagógico com a 
participação de todos os 
segmentos da escola; 
(festas, dia letivo 
temático, etc). 

*Estimular a 
formação 
continuada 
de 100% dos 
servidores 
desta 
Instituição de 
Ensino. 
 

*Promoção de estudos dirigidos na 
coordenação pedagógica, com vistas ao 
aprimoramento do trabalho, tendo como 
instrumentos norteadores: a proposta 
pedagógica da Secretaria de Educação, as 
Diretrizes Pedagógicas dos Ciclos, O 
Currículo em Movimento e literaturas afins 
que englobam avaliação, alfabetização, 
ortografia sustentabilidade, valores éticos, 
metas do PDE. 
 
*Valorizar e reconhecer o trabalho 
realizado. 

*Feedbacks dos 
profissionais em 
momentos de 
avaliação. 

*Equipe 
Gestora 
Equipe 
Pedagógica e 
SOE. 

*Semanalmente *Material de 
estudo de acordo 
com a demanda 
da formação. 
 
*Material de 
pesquisa, 
parceiros para 
realizar palestras 
e oficinas online, 
livros de literatura, 
música, etc. 
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*Tornar o recreio um 
momento de lazer, 
descanso e socialização, 
sem ocorrência de 
acidentes. 

 *Realização de campanhas envolvendo a 
comunidade escolar visando a conservação 
da limpeza tanto da área interna quanto 
externa da escola. 
 
*Desenvolvimento de atividades, de modo 
interdisciplinar, a fim de que o aluno 
entenda a importância da conservação do 
patrimônio público. 

 *Equipe 
Gestora, 
Equipe 
Pedagógica e 
educadores 
sociais. 

*Anualmente *Recursos 
materiais 
apropriados para 
a atividade que 
será 
desenvolvida. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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11.5 DIMENSÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

Quadro 12: Plano de ação para gestão financeira 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

*Gerenciar os 
recursos financeiros 
oriundos das verbas. 

 
*Dar transparência 
nas prestações de 
contas das verbas. 

*Garantir 100% 
de transparência. 

*Apresentar os balancetes e 
prestações de contas em reuniões 
com Comunidade escolar; 

 
*Encaminhar a prestação de contas 
nos prazos definidos pela secretaria 
de Educação; 

 
*Convocar reunião para definir as 
prioridades financeiras, junto aos 
segmentos escolares. 

*Avaliação 
institucional, pré- 
conselho de classe, 
atas de reuniões 
coletivas. 

*Equipe Gestora, 
contabilidade e 
UNIAG/CRE. 

*Bimestralmente. *Balancetes, 
prestação de 
contas, atas. 
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11.6 DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

Quadro 13: Plano de ação para gestão administrativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

*Zelar pela organização da 
Secretaria Escolar. 

*Alcançar 100% 
de eficácia no 
plano de 
trabalho. 

*Cumprir a proposta do 
plano de trabalho, conforme 
instruções da SEEDF. 

*Avaliação 
institucional, pré-
conselho de classe, 
atas de reuniões 
coletivas. 

*Equipe Gestora e 
Secretário Escolar. 

*Diariamente. *Informações sobre 
documentos e 
circulares. 

*Garantir o acesso e 
divulgação de documentos 
e informações de interesse 
da comunidade escolar. 

*100% de 
transparência na 
divulgação das 
informações. 

*Enviar as informações por 
meio de avisos, bilhetes ou 
grupos de WhatsApp; 

 
*Apresentar informações 
sobre documentos e 
circulares exigidos em 
tempo hábil pela SEEDF a 
toda a comunidade escolar. 

*Avaliação 
institucional, pré- 
conselho de classe, 
atas de reuniões 
coletivas. 

*Equipe Gestora e 
Secretário Escolar. 

*Diariamente. *Bilhetes Material de 
divulgação. 

*Promover ações que 
contribuam para a 
manutenção e a 
conservação do ambiente 
escolar de forma 
sustentável. 

 *Campanha de 
conscientização dos 
estudantes para 
preservação da limpeza do 
ambiente e destinação 
correta dos resíduos 
sólidos e orgânicos. 

 *Equipe Gestora 
Equipe Pedagógica e 
servidores e alunos 
que fazem parte da 
Comissão 
Permanente do 
projeto “Coleta 
Seletiva Faz Escola”. 

*Diariamente *Bilhetes, materiais 
de divulgação e 
orientações em 
momentos de 
entradas, no pátio da 
escola. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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12. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 

 

12.1 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Quadro 14: Plano de ação da coordenação pedagógica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

1. Articular, em parceria com a 
Equipe Gestora, a elaboração, 
implementação e a avaliação 
do PPP. 

1. Articular junto aos 
segmentos escolares e 
comunidade a construção e 
implementação do PPP. 

1. Toda a comunidade escolar 
e os segmentos existentes na 
unidade escolar. 

1. Durante o ano letivo. 1. Será feita de forma 
processual e gradativa através 
de registros, reuniões e 
relatos. 

2. Orientar o processo de 
elaboração dos Planos de 
Trabalho Docente junto ao 
coletivo de professores do 
estabelecimento de ensino. 

2. Construir com os 
professores o Plano de Ação 
contemplando os projetos 
pilares da escola. 

2. Toda a comunidade escolar 
e os segmentos existentes na 
unidade escolar. 

2. 1º semestre. 2. Ao final do 2º Bimestre. 

3. Garantir, em parceria com a 
Equipe Gestora, o 
cumprimento da coordenação 
pedagógica individual e 
coletiva. 

3. Coordenar semanalmente 
com cada grupo/ano para 
planejamento das ações 
pedagógicas. 
      Promover e coordenar 
reuniões pedagógicas e 
grupos de estudo para 
reflexão e aprofundamento de 
temas relativos ao trabalho 
pedagógico, visando a 
elaboração de propostas de 
intervenção para a qualidade 
de ensino para todos. 

3. Todos os professores 
regentes e readaptados 

3. Durante o ano letivo. 3. Bimestralmente, nos 
Conselhos de Classe. 
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4. Oferecer condições para 
que os professores trabalhem 
coletivamente as propostas 
curriculares, em função de sua 
realidade, proporcionando e 
garantindo condições 
organizacionais, operacionais 
e pedagógico-didáticas que 
viabilizem o bom desempenho 
dos professores em sala de 
aula. 

4. Fazer o acompanhamento 
das aprendizagens dos 
estudantes. 
     Fazer estudos de caso 

4. Corpo docente e discente. 4. Bimestralmente. 4.Será feita de forma 
processual e gradativa através 
de registros, reuniões e 
relatos. 

5. Elaborar, organizar e 
desenvolver, junto aos 
professores, os projetos 
pilares da escola: Leitura, 
Interventivo, “Coleta Seletiva 
Faz Escola”, “Cultura de Paz” 
e “EcoSustentArte”. 

5. Promover o protagonismo 
estudantil por meio de ações 
de construção dos 
conhecimentos e promoção da 
Feira Cultural /Ciências e do 
tema, em que se apresentam 
os resultados das pesquisas e 
estudos realizados durante o 
ano. 

 5. Ano todo 5. Nos Conselhos de Classe. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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12.2 PLANO DE AÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS ESCOLARES E/OU OUTRAS MEDIDAS QUE GARANTAM A 

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA UE. 

 

 

Quadro 15: Plano de ação para a realização das Assembléias Escolares e/ou outras medidas que garantam a Gestão Democrática na UE. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

- Aproximar escola, pais e a 

sociedade para promover uma 

educação de qualidade e que 

estimule o exercício da cidadania. 

 

- Garantir oportunidade de acesso à 

educação, com um ensino 

contextualizado com a realidade de 

cada comunidade. 

 

- Estimular a visão da coletividade 

e o sentimento de unidade e 

cooperação. 

- Organizar todos os elementos que, direta ou 

indiretamente, influenciam no trabalho pedagógico.  

 

- Garantir que as ações tomadas garantam a qualidade 

do processo de ensino aprendizagem. 

 

- Dialogar, resolver conflitos e facilitar a adoção dos 

processos de aprendizagem. 

 

- Promover um clima de confiança. 

 

- Articular as áreas de atuação, promovendo 

integração e diminuindo os atritos e diferenças. 

 

- Valorizar as capacidades, feitos e competências das 

pessoas através de uma cultura positiva de 

feedbacks. 

 

- Prezar para que as decisões sejam tomadas de 

forma coletiva e compartilhar responsabilidades. 

- Equipe gestora - Anual  Final de cada bimestre 

letivo. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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Composto por representantes da comunidade externa e interna, o conselho escolar é um órgão composto por todos os 

segmentos da escola. Ele tem função consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mobilizadora e pedagogia. É o conselho escolar que 

proporciona as condições para a implantação de procedimentos mais democráticos dentro da escola, com decisões provenientes 

de um processo coerente e efetivo de construção coletiva. 

A nossa escola, no momento não tem um conselho escolar, estamos aguardando eleição. Portanto, sendo necessário 

esse plano para uma gestão escolar democrática com participação, transparência e autonomia. 
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12.3 SERVIDORES READAPTADOS 

 

 

Quadro 16: Plano de ação de servidores readaptados 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

1. Assessorar, em parceria com os 
professores e a coordenação, os 
projetos de intervenção 
pedagógica desenvolvidos na 
escola e a confecção de materiais 
pedagógicos. 

Atender contínua, mas 
temporariamente, os estudantes 
que apresentem dificuldades de 
aprendizagens; 

Personalizar estratégias 
pedagógicas; 

Oportunizar o desenvolvimento 
dos estudantes. 

1. Realizar, uma vez na semana, atividades lúdicas no 
projeto interventivo. 
     Este projeto consiste em enturmar estudantes por nível 
do teste da psicogênese e ou necessidade de 
aprendizagem, com o objetivo de atendê-los com 
atividades voltadas ao seu desenvolvimento dentro do 
nível e para além do nível. 
     Desenvolver ações e atividades tendo por base as 
competências necessárias e que deveriam ser garantidas 
no processo inicial de alfabetização, letramento e 
conhecimentos lógico matemáticos. 
    Proporcionar ao estudante oportunidade de identificar 
os diferentes portadores de textos bem como seus usos 
sociais e desenvolver, de forma lúdica, melhores 
estratégias para alcançar e entender as operações lógico 
matemáticas. 

1.Estudantes com 
necessidades de 
aprendizagens. 

1.Anual, com um um 
tempo para sanar as 
necessidades de 
aprendizagens. 

1.Conselho de 
Classe, por bimestre. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 

 

Responsáveis pelo projeto: professores readaptados e Equipe Pedagógica. 
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12.4 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO  BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 
Gerência de Orientação Educacional 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Pedagogo(a) – Orientador(a) Educacional: Aline de Souza Pereira   Matrícula: 212.214-6 

Turno: Matutino e Vespertino 

 

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 a aprendizagem e o 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: 

METAS 

1. Implementação da Orientação Educacional: 

• Promoção da identidade da Orientação Educacional, favorecendo o acesso e vínculo de 
confiança com a comunidade escolar. 

• Organização dos instrumentos de registros e arquivos. 
 

2. Ações Institucionais:  

• Análise coletiva da realidade. 

• Planejamento coletivo. 

• Intervenção e acompanhamento. 
 

3. Ações junto aos professores: 

• Apoio pedagógico individualizado. 

• Ação Pedagógica no coletivo. 
 

4. Ações junto aos estudantes: 

• Ações educativas individuais. 

• Ações educativas no coletivo. 
 

5. Ações junto às famílias: 

• Integração família-escola. 

• Atenção pedagógica individualizada. 
 

6 - Ações em rede: 

• Articulação com a Rede de Proteção Social e do Sistema de Garantia de Direitos. 

• Articulação de Rede interna à escola e demais unidades e instâncias da SEEDF. 
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TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

EIXO DE AÇÃO 

Educação em 
Cidadania DH 

Educação em 
Diversidade 

Educação em 
Sustentabilidade 

Acolhimento X 
 

X • Apresentação do SOE à comunidade escolar. Início do ano 
letivo. 

Ações junto aos 
professores, famílias 
e estudantes. 

X   
• Escuta ativa das demandas das professoras nas 

coordenações coletivas e em atendimentos 
individuais. 

Durante o ano 
letivo. 

Ações junto aos 
professores. 

X X  

• Promoção de momentos de 
escuta/acolhimento/rodas de conversa nas 
coordenações coletivas utilizando textos, vídeos e 
outros recursos em parceria com a EEAA, com a 
coordenação e supervisão pedagógica de acordo 
com a necessidade do grupo. 

Durante o ano 
letivo 

Ações junto aos 
estudantes. 

X X X 
• Atendimento individual para acolher as dificuldades 

de aprendizagem e convivência escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

X X X 
• Participação na reunião de pais. Uma vez por 

bimestre. 
Ações junto às 
famílias. 

X X X 
• Encontros do Conecte-se, um projeto de interação 

Família-Escola em parceria com a EEAA: com 
temas de interesse da comunidade escolar. 

Bimestralmente. 

Desenvolvimento 
humano e 
processo de 
ensino-
aprendizagem. 

X   • Atender individualmente e/ou coletivamente os 
professores para acolhimento das demandas ou 
dificuldades e reflexão sobre a práxis. 

Durante o ano 
letivo. 

Ações junto aos 
professores. 

X   • Participação nas coordenações coletivas. 

X   • Participação no conselho de classe. 

X X  
• Compartilhamento por WhatsApp de materiais 

pedagógicos. 

X X  
• Análise coletiva das informações e dados coletados 

no mapeamento institucional. 

X X  

• Colaboração na análise de indicadores de 
aproveitamento, evasão, repetência e infrequência 
e ações para enfrentamento à evasão escolar. 
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X X  
• Apresentação de estratégias pedagógicas que 

favorecem a aprendizagem. 

Segundo 
bimestre. 

X   

• Atendimento individual de estudantes e rodas de 
conversa na turma para refletir sobre o processo de 
aprendizagem, formação de hábitos de estudo e 
organização da rotina. 

Durante o ano 
letivo. 

Ações junto aos 
estudantes. 

X   
• Ginástica cerebral e brincadeiras musicais. Durante o ano 

letivo 

X  X 
• Levantamento dos estudantes que necessitam de 

encaminhamento para consulta oftalmológica à 
UNIAE - CREPP. 

Primeiro 
semestre. 

X X X 

• Atendimento individual das famílias para 
identificação das causas que interferem no avanço 
do processo de ensino e aprendizagem do 
estudante e orientação para a compreensão da 
cultura escolar e para a importância da formação de 
hábitos de estudo. 

Durante o ano 
letivo. 

Ações junto às 
famílias. 

X   
• Organização do espaço físico. Início do ano 

letivo. 
Ação institucional 

X   
• Realização de registro e arquivamento de 

atendimentos. 

Durante o ano 
letivo. 

X   
• Estudo, consulta e análise de documentos que 

respaldam a ação pedagógica da Orientação 
Educacional. 

X   • Participação da construção coletiva da PP. Primeiro 
bimestre. 

Implementação da 
Orientação 
Educacional. X   • Elaborar o Plano Anual da Orientação Educacional; 

X   
• Articular ações projetos com o Nível Central da 

Orientação Educacional. 

Durante o ano 
letivo. 

X X X 
• Participação dos EAPs (Encontros de Articulação 

realizados pela coordenação intermediária) – 
CRE/PP. 

Sextas-feiras 
no turno 
matutino. 

X X  

• Articulação com a EEAA para atendimento dos 
estudantes com necessidades educacionais 
especiais e suas famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

Ação em rede. 
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X X X 
• Articulação com equipe escolar para refletir sobre o 

processo de ensino-aprendizagem. 

X  X 

• Colaborar no encaminhamento de estudantes que 
apresentem vulnerabilidade, dificuldades de 
aprendizagem e/ou problemas de ajustamento 
psicossocial para o acompanhamento especializado 
adequado no âmbito educacional e/ou da saúde. 

Quando 
necessário. 

Competências 
Socioemocionais 

 
X X • Aplicação do currículo Aprendizagem para 

Corações e Mentes para estimular as habilidades 
socioemocionais. 

Durante o ano 
letivo. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Cultura de Paz 

X X X • Desenvolvimento de práticas circulares e rodas de 
conversa sobre o tema em turma e mediação de 
conflito com grupo de estudantes. 

Durante o ano 
letivo e quando 
necessário. 

Ação junto aos 
estudantes. 

X X X 
• Roda de conversa sobre o tema. 2º bimestre. Ação junto aos 

estudantes. 

Prevenção e 
enfrentamento ao 
uso indevido de 
Droga 

  
X • Roda de conversa sobre prevenção ao uso abusivo 

de drogas e sobre valorização da vida. 

3º bimestre. Ação junto aos 
estudantes. 

Transição escolar 

X   • Encontro dos estudantes dos Jardins de Infância e 
suas famílias com a equipe da EC 05 do Cruzeiro 
para acolhê-los e apresentar a escola. 

4º bimestre. Ação junto às 
famílias e aos  
estudantes. 

Ação junto aos 
estudantes. 

X  X 
• Roda de conversa com os estudantes dos 5os anos 

sobre as expectativas e dinâmica escolar do 6º ano. 

4º bimestre. 

X  X 
• Encontro dos estudantes dos 5os anos com a 

equipe de professores dos CEFs para conhecer a 
dinâmica escolar. 

4º bimestre. 

 X  
• Compartilhamento de live sobre Transição Escolar 

e roda de conversa sobre o tema com os 
professores dos 5os anos. 

2º bimestre. Ação junto aos 
professores. 

X  X 
• Roda de com as famílias sobre dúvidas e 

expectativas quanto à transição dos estudantes do 
5º para o 6º ano. 

4º bimestre. Ação junto às 
famílias. 
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Mediação de 
conflito 

X  X • Sensibilizar e promover o conhecimento das 
normativas constantes no Regimento Escolar das 
Escolas Públicas do DF, bem como leis que versam 
sobre crianças e adolescentes. 

Quando 
necessário. 

Ação junto à 
comunidade escolar. 

X  X 

• Contribuir com a equipe gestora nos 
encaminhamentos e nas ações que envolvam 
diretrizes e legislações pertinentes à defesa dos 
direitos dos estudantes e de suas famílias. 

X X X 

• Realizar a escuta ativa e favorecer a comunicação 
e entendimento entre os estudantes acerca do 
conflito de forma a incentivar o protagonismo na 
resolução dos conflitos. 

Quando 
necessário. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Integração família-
escola 

X X X • Encontros do Conecte-se, um projeto de interação 
Família-Escola em parceria com a EEAA com 
temas de interesse da comunidade escolar. 

• Participação no atendimento das famílias nas 
reuniões bimestrais. 

Bimestralmente Ação junto às 
famílias. 

X  X 

Sexualidade 

X  X • Trabalho em grupo sobre prevenção de violência 
sexual na infância e sobre a Lei 13.431/17 em 
parceria com a EEAA. 

• Compartilhamento de materiais pedagógicos sobre 
prevenção da violência sexual na infância. 

2º bimestre Ação junto aos 
professores. 

X  X 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 
A avaliação das ações acontecerá por meio da observação e devolutiva dos professores, dos formulários criados, da análise dos instrumentos de 

registros, do atendimento das demandas levantadas, da participação e devolutiva dos estudantes e das famílias e do acompanhamento da aprendizagem 
dos estudantes. 
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12.5 PLANO DE AÇÃO/SALA DE RECURSOS 

 

 

Professora responsável: Júlia Ribeiro 
 

TEMA: CONTO, RECONTO, REESCRITA E RELEITURA – O TEXTO COMO UNIDADE DE 

SENTIDO NO CONTEXTO DO LETRAMENTO MATEMÁTICO E EM LÍNGUA MATERNA 

 

Porque a aprendizagem resulta de um processo em que as pessoas, com ou sem 

deficiência, negociam significados, de maneira intersubjetiva, com a intenção de 

produzir conhecimentos, que sejam de uso social (RIBEIRO, 2016; 2018). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O/a professor/a que exerce sua função no Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) se constitui como uma liderança no contexto da inclusão escolar. Partindo-se do pressuposto 

de que liderar é a capacidade de influenciar pessoas (ROBBINS, 1998), espera-se que esse/a 

professor/a, em uma perspectiva inclusiva, possa exercer o papel de representante dos estudantes 

com deficiência, devendo atuar em defesa de seus direitos, no que tange à adequação do sistema 

escolar às necessidades educacionais desses sujeitos. 

Não se trata, nesse sentido, de uma atividade restrita à disseminação da prática de 

“tolerância às diferenças” na escola comum, uma vez que o conceito de tolerância não nos informa 

sobre a necessidade de se reconhecer e de se valorizar as diferenças humanas, expressas ou não na 

deficiência, com o intuito de focalizar não só os limites do sujeito, mas, sobretudo, suas possibilidades 

de acesso ao currículo acadêmico, no espaço escolar. O plano a seguir se propõe a apresentar, 

justificar e especificar as ações pedagógicas que serão desenvolvidas pela Sala de Recursos da 

Escola Classe 108 Sul, no ano letivo de 2022. 

 

2 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No espaço da escola inclusiva, a atividade desenvolvida pela sala de recursos 

generalista concentra-se em um tipo de atendimento educacional especializado (AEE) e 

complementar (não substitutivo do trabalho a ser desenvolvido em classe comum), que se expressa 

na oferta de suporte pedagógico aos estudantes com deficiência e/ou TGD/TEA, no que diz respeito 

ao atendimento das necessidades educacionais que tais estudantes possam vir a apresentar. Além 

disso, sua atividade dirige-se, também, para o acompanhamento de toda a comunidade escolar (pais, 

professores/as, equipe gestora, educadores sociais voluntários etc.), tendo em vista o processo de 

sensibilização e de informação sobre as diferentes expressões que a deficiência adquire no contexto 

escolar e social. 

Sabemos, todavia, que o/a professor/a que atua no AEE, na sala de recursos, enfrenta 

desafios diversificados, uma vez que nem sempre encontra condições favoráveis para desenvolver 

plenamente o potencial dos/as estudantes com deficiência e/ou TGD/TEA que atende. Isto porque, 

em primeiro lugar, a escola é também reflexo das desigualdades, privações e exclusões sociais, 
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historicamente produzidas, havendo a necessidade de se promover, desse modo, uma ação mais 

efetiva em termos da sensibilização e, ao mesmo tempo, de conscientização da comunidade escolar 

a respeito dos direitos destes/as estudantes. 

O conjunto de ações desenvolvidas pelo/a professor/a de sala de recursos deve se 

constituir, no entanto, para além de uma prática normativa/legalista, já que sua atuação parte da 

emergência de um processo de negociação nas intersubjetividades que, não raro, está direcionado 

para a solução de problemas internos presentes no cotidiano da escola inclusiva, tais como 

dificuldade de aprendizagem, de aceitação, preconceitos etc (RIBEIRO, 2006; 2016). 

Um dos grandes desafios enfrentados pelo/a professor/a de sala de recursos concentra-

se, por exemplo, no questionamento em torno de como fazer com que o/a estudante com deficiência 

intelectual demonstre na sala de aula comum as mesmas expressões de aprendizagem que revela no 

atendimento individualizado, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da autonomia e 

da capacidade de operar na perspectiva da formação de conceitos (ver SILVA, RIBEIRO e MIETO, 

2010; RIBEIRO, 1999; 2020). 

Assim, ao considerar as especificidades de aprendizagem e desenvolvimento de 

estudantes com deficiência intelectual e/ou TEG/TEA, alguns aspectos da atividade pedagógica 

precisam ser analisados, desde um ponto de vista mais refinado, isto é, do chamado “currículo oculto” 

da escola (SILVA, 2001). Este fenômeno pode ser compreendido como um conjunto de aspectos 

relacionais e intersubjetivos que envolvem de maneira subjacente as práticas de intervenção 

pedagógicas. De acordo com Silva (2001), 

 

o currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, 

sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita para 

aprendizagens sociais relevantes (...) o que se aprende no currículo oculto são, 

fundamentalmente, atitudes, comportamentos, valores e orientações (p.78). 

 

Vale ressaltar, no entanto, que este ponto de vista não se restringe à intenção de 

“psicologizar” a ação do/a professor/a que atua, quer seja em sala de aula inclusiva, quer seja em 

salas de recursos, mas de colocar em destaque situações de interação não explicitadas no currículo 

acadêmico que, por sua vez, acabam por interferir, de maneira direta ou indireta, nas aprendizagens 

escolares, em termos do desenvolvimento de competências sociais e acadêmicas de estudantes com 

deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, assim como as de estudantes de um modo geral. 

Em sentido amplo, ao nos indagarmos acerca das relações existentes entre o binômio 

inclusão/exclusão, verificamos que o papel a ser desempenhado pelo Estado de Direito, em resposta 

às demandas apresentadas por determinados grupos sociais organizados, concentra-se, 

basicamente, em combater os efeitos produzidos por concepções e práticas excludentes, por meio da 

implantação de políticas públicas de cunho inclusivo.  

Todavia, sabemos que nem sempre as respostas oferecidas pelo Estado conseguem dar 

conta dos fundamentos sociopsicológicos, expressos por crenças e valores que, por sua vez, se 

relacionam direta ou indiretamente com a referida política pública. Isto porque o modelo de inclusão 

envolve o saber lidar com as diferenças humanas, a partir da significação que a própria diferença 
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adquire em nosso espaço histórico e cultural, na atualidade. 

Por isso se torna importante entendermos que o processo de encaminhamento de 

políticas públicas de cunho inclusivo, no espaço da escola, deve ser compreendido tendo em vista o 

fato de professores/as, estudantes e comunidade escolar, de um modo geral, estarem se inter-

relacionando a fim de construírem, por meio da negociação, novos significados para a questão da 

diferença que se expressa, por exemplo, através da deficiência e/ou do TGD/TEA e, com isso, 

produzirem o efeito esperado pelo conjunto de disposições normativas que servem de base para a 

aplicação da política de Educação Inclusiva (RIBEIRO, 2002; 2016). 

Sendo assim, mais do que um espaço para a realização do “dever de casa”, ou do 

reforço escolar, a Sala de Recursos precisa ser um espaço de criação e acolhedor, no sentido de 

tomar o erro não apenas como um instrumento de ameaça e punição, mas de abertura para novas 

possibilidades de acesso ao currículo, de acordo com as condições discentes. Trata-se de organizar 

esse espaço, tendo em vista a adequação do currículo às necessidades educacionais de estudantes 

com deficiência e/ou TGD/TEA, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento de suas funções 

mentais superiores (VIGOSTSKI, 2001). 

Desse modo, talvez se torne possível viabilizar a tão almejada expectativa de educar 

para a vida, fazendo com que a oferta da educação formal cumpra com sua função social para 

estudantes com ou sem deficiência; e que esta se cumpra, portanto, na perspectiva educação social, 

conforme a Psicologia Histórico-cultural, presente nos fundamentos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica (SEEDF, 2014), recomenda-nos. 

 

3 OBJETIVO GERAL 

Promover ações que auxiliem na inclusão de estudantes com deficiência intelectual e/ou 

TGD/TEA no ambiente escolar, tendo como foco o seu processo de aprendizagem, levando-se em 

consideração os seus limites e possibilidades de acesso ao Currículo da Secretaria de Educação do 

DF, no sentido de viabilizar sua autonomia na realização das atividades na classe comum/inclusiva e 

ampliar suas competências socioemocionais, na perspectiva do desenvolvimento do sentimento de 

pertença. 

 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Auxiliar na inclusão de estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, buscando 

alternativas para o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando suas 

diferenças; 

• Pesquisar e aplicar instrumentos mediadores que atendam às necessidades educacionais de 

estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, na perspectiva da ludicidade e dos 

letramentos (matemático, em língua materna, digital científico etc.); 

• Orientar professore/as regentes quanto à adaptação de trabalhos, avaliações e materiais 

pedagógicos e, também, quanto à elaboração do documento de adequações curriculares, 

tornando o currículo apropriado às particularidades de estudantes com deficiência intelectual 

e/ou TGD/TEA; 
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5 METODOLOGIA E RECURSOS A SEREM UTILIZADOS (PROJETO PARA 2022) 

 

5.1 TEMA: CONTO, RECONTO, REESCRITA E RELEITURA – O TEXTO COMO UNIDADE DE 

SENTIDO NO CONTEXTO DO LETRAMENTO MATEMÁTICO E EM LÍNGUA MATERNA 

No ano letivo de 2022, verifiquei a necessidade de aprofundar no aspecto da produção 

textual e do texto como unidade de sentido. Deste modo, pretendo destinar uma boa parte dos 

atendimentos em sala de recursos para a leitura e a contação de livros infantis, a partir da aplicação 

da seguinte metodologia: 

 

5.1.1 Conto 

As crianças alfabetizadas escolhem um dentre os diversos livros infantis que se 

encontram expostos na estante da sala de recursos. Estudantes em processo de alfabetização 

selecionam o livro para ser lido pela professora. 

Depois de escolher a obra literária de sua preferência, o/a estudante faz a leitura do livro, 

discutindo com a professora aspectos como: compreensão/interpretação da informação/argumento 

presente no texto, leitura de imagem, variação linguística, vocabulário e possíveis inferências, além 

de estabelecer as primeiras relações contextuais e intertextuais com a obra literária (literatura infantil) 

por ele/a selecionada, tendo em vista a perspectiva dialógica da produção de conhecimentos. 

 

5.1.2 Reconto 

O/a estudante reconta a história infantil lida (podendo valer-se dos recursos imagéticos e 

multimodais, presentes no texto), a partir de suas próprias estratégias de comunicação/oralidade, a 

fim de que seja possível avançar no processo de interpretação e na ampliação das relações 

contextuais e intertextuais. Trata-se de mais um momento de significação do conteúdo da obra. Um 

momento de produção de sentidos subjetivos que, por sua vez, concentra-se na capacidade de 

ampliar a narrativa, com o intuito de desenvolver a competência leitora do sujeito, em sua dimensão 

afetiva e socioemocional. 

 

5.1.3 Reescrita e releitura 

• O/a estudante escolhe se quer primeiro reescrever ou ilustrar uma parte ou partes do livro lido 

(dividindo o livro em até quatro partes, como estratégia de resumo/elaboração de síntese da 

obra, a depender de seus limites e possibilidades de expressão gráfica). 

• A releitura acontece com a expressão gráfica das imagens ilustrativas da obra literária, como 

forma de fazer avançar o processo de representação, a partir do desenho e da oportunidade de 

vivenciar o aspecto da interpretação, através do recurso das artes visuais expresso, por 

exemplo, no traçado, na pintura, na riqueza de detalhes etc. 

• O momento da reescrita concentra-se no desenvolvimento da competência escritora, isto é, na 

capacidade de avançar na construção do registro escrito da narrativa, tendo em vista os 

elementos de coerência, coesão, clareza e objetividade, sem negligenciar a dimensão afetiva e 

as escolhas que o sujeito faz em meio ao processo de produção textual. Dessa forma, o/a 
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estudante passa a compreender, de maneira vivencial e prática, por exemplo, as diferenças 

entre o discurso escrito e a dimensão oral da produção de texto, a necessidade de 

monitoramento dos aspectos que irão garantir a coerência do texto e sua estruturação em 

termos da segmentação das palavras, das ideais divididas em parágrafos, do uso convencional 

da ortografia, da pontuação, da concordância verbal e nominal presentes na expressão escrita. 

 

5.2 TEMPO DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA PROPOSTA 

O tempo previsto para a realização desta importante atividade de letramento em língua 

materna pode variar entre dois e dez atendimentos por estudante, sempre com foco em suas 

potencialidades e com o intuito de desenvolver, além do gosto pela leitura e sua expressão estética, a 

competência leitora e escritora de cada estudante. O ideal é que cada estudante se debruce sobre 

pelo menos uma ou duas obras literárias por mês de atendimento em sala de recursos. 

 

5.3 RESULTADOS ESPERADOS COM ESTE PROJETO (A ALCANÇAR COM OS/AS 

ESTUDANTES) 

Ao propor tal atividade, acredito estar realizando um trabalho pedagógico complementar, 

típico de sala de recursos, que vise auxiliar e alterar o funcionamento dos estudantes não só no 

contexto do Atendimento Educacional Especializado/AEE, mas, também, que tal conhecimento 

produzido venha a se extrapolar e a se refletir na sala de aula inclusiva em temos de novas 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento, com base nas práticas sociais de leitura e escrita 

que, por sua vez, envolvem a produção textual. 

 

5.4 OUTRAS ATIVIDADES DE LETRAMENTO EM LÍNGUA MATERNA A SEREM APLICADAS AO 

LONGO DO ANO LETIVO DE 2022, COM FOCO NA EXPLORAÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS 

DIVERSIFICADOS 

Oficinas de produção de textos com uso diversificado de gêneros textuais (com ou sem 

uso de alfabeto móvel e/ou cartão-conflito): 

• produção de textos à vista de gravuras em série como forma de se trabalhar oralmente e por 

escrito a sequência lógica dos fatos, sua coerência e coesão; 

• bilhete na forma de cartão em homenagem ao Dia das Mães e ao Dia dos Pais e/ou Dia da 

Família, Páscoa e seus símbolos e Natal e seus símbolos; 

• anúncios em cartazes: sua formatação e destinação; 

• convite: sua formatação e destinação; 

• quebra-cabeças diversos como pretexto para a produção textual; 

• jogo da memória para trabalhar aspectos ortográficos quem envolvem CH, NH, LH e produção 

de desenho e frases, orais e escritas, contendo essas palavras. 

 

5.5 LETRAMENTO MATEMÁTICO COM FOCO NA LUDICIDADE 

Uso de jogos diversos com uso de dados, tampinhas, palitos, cartelas, fichas, canudos, 

como por exemplos: 
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• “trilha dos fatos” (tabuada); 

• quebra-cabeças diversos (quatro operações); 

• “jogo das operações” (multiplicação); 

• jogo do “mais ou menos?” (subtração e adição); 

• jogo “vai e vem” (relações biunívocas); 

• cartela do “mais um e do menos um” (relações biunívocas e adição e subtração); 

• trilha do “Parque de Diversões” (valor monetário e composição e decomposição de valores no 

sistema de numeração decimal) 

• medida de tempo com uso de relógio em réplica e em modo original; 

• “jogo das mãozinhas” para trabalhar a formação do número na base/Sistema de Numeração 

Decimal (SND); 

• calendário móvel em mural para compreender e identificar a sequência dos meses do ano, dos 

dias do mês, bem como suas diferentes formas de registro escrito; 

• Quadro Valor de Lugar (QVL) para trabalhar operações matemáticas a partir de situações-

problema elaboradas pelos/as próprios/as estudantes, a partir de recortes e colagens 

pesquisados em encartes e/ou anúncios de supermercados. 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS (DE UM MODO GERAL) 

Com o trabalho na sala de recursos espera-se que o/a estudante: 

• consiga desenvolver as atividades pedagógicas com adequação às suas necessidades 

educacionais; 

• consiga compreender melhor a rotina escolar; 

• melhore as relações afetivas e sociais; 

• tenha avanços na alfabetização, letramento; 

• tenha avanços na socialização; 

• possa participar efetivamente das atividades oferecidas pela escola; 

• tenha acesso ao currículo acadêmico adaptado às suas particularidades. 

 
7 ESTUDANTES ATENDIDOS 

7.1 MATUTINO 

 

NOME COMPLETO DO 
ESTUDANTE 

NEE ANO/ TURNO UE 

01 Daniel Vasconcellos de Abreu TGD/TEA 4° ano  vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

02 Emanuel Ribeiro Barros TGD/TEA 3° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

03 João Gabriel Nogueira Santana TGD/TEA 1° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

04 Kevin Davi Santiago Bandeira TGD/TEA 4° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

05 Davi Francisco Pereira Siqueira TGD/TEA 4° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

06 Miguel Angelo Feitosa da Silva TGD/TEA 5° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

07 Luis Fernando Almeida TGD/TEA 1° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

08 Miguel Flores TGD/TEA 2° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 
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09 Rodrigo Júnior  TGD/TEA 2° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL  

10 Henry Bezerra da Silva TGD/TEA 3° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

11 Manuela Beatriz Paiva dos Santos TGD/TEA  3° ano vespertino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

 

7.2 VESPERTINO 

  

NOME COMPLETO DO 
ESTUDANTE 

NEE ANO/ TURNO UE 

01 Isabela Mendes Paulino DI/Down 1° ano matutino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

02 Omar Youssef Costa Alves Farjallah TGD/TEA 5° ano matutino ESCOLA CLASSE 108 SUL 

 

8 FORMULÁRIOS UTILIZADOS 

• Termo de Compromisso e de Desistência 

• Ficha de identificação do aluno 

• Registro de Plano AEE 

 

9 AVALIAÇÃO 

A avaliação dos/as estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA deve ser 

processual e contínua, observando-se os avanços e as dificuldades que acontecem durante os 

atendimentos, a fim de ampliar ou aprofundar conteúdos acadêmicos, ou traçar novas metas de ação, 

com o intuito de se garantir o alcance dos objetivos propostos, em uma perspectiva formativa e 

coerente com as adequações curriculares previstas para cada estudante. 
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12.6 PLANO DE AÇÃO: PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

 

Durante a pandemia, a necessidade de ensino remoto evidenciou 

dificuldades na maior parte das escolas brasileiras. Todo o contexto pandêmico 

trouxe transtornos também psicológicos e emocionais para profissionais, pais e 

estudantes que vivenciam rotinas adversas e depararam-se com a ansiedade, a 

desmotivação e, na maioria dos casos, a evasão escolar. Torna-se necessário a 

escola propiciar um plano de permanência e êxito escolar do estudante, 

desenvolvendo um trabalho de acompanhamento pedagógico sistematizado que 

minimize problemas relacionados ao ensino/aprendizagem, promovendo no âmbito 

escolar momentos que possibilitem ao professor avaliar, repensar a sua prática, 
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intervir e almejar, assim, a melhoria da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, um trabalho educativo voltado para a formação integral dos 

estudantes e o desenvolvimento da autonomia; 
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Quadro 17: Plano de ação como foco na permanência e no êxito escolar dos estudantes 

I-META II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-RESPONSÁVEIS V-AVALIAÇÃO 

Desenvolver estratégias para 
executar os Projetos 
Interventivos e de 
Reagrupamentos e 
“EcoSustentArte” (projeto que 
dá visibilidade, autonomia e 
protagonismo para os 
estudantes). 

Contribuir com a formação 
continuada dos docentes 
viabilizando a aquisição de 
conhecimentos teóricos, 
auxiliando a prática educativa 
e promovendo o sucesso 
escolar dos estudantes. 

Proporcionar a construção de 
espaços de discussões e 
reflexões sobre concepções e 
processos de desenvolvimento 
da aprendizagem acerca de 
intervenções pedagógicas 
exitosas. 

Direção, Supervisão, 
coordenação pedagógica, 
professores regentes e SOE. 

Reflexão constante sobre as 
atividades propostas,em 
reuniões e Conselhos de 
Classe. 

Implantar estudos, métodos e 
técnicas que estimulem o 
desenvolvimento do 
estudante, considerando suas 
potencialidades e limitações, 
priorizando as adaptações 
curriculares necessárias à sua 
progressão na escola e plena 
inserção na sociedade. 

Possibilitar aos estudantes 
construir e desenvolver a 
autonomia para estudar e 
realizar atividades do dia a 
dia, incentivar o estudante e a 
família a estabelecerem metas 
para o futuro. 

Acolhimento das crianças, 
com entradas de turno 
dinâmicas, onde elas 
apresentem trabalhos e 
atividades desenvolvidos com 
vistas ao protagonismo e 
autonomia. 
 
Rodas de conversas sobre o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e autonomia 
para os estudos e para a vida. 

  

Implantar projetos para 
melhorar as relações humanas 
e de acolhimento. 

 Rodas de conversa com as 
famílias para tratar das 
relações humanas e 
diminuição da violência e as 
situações de bullyng. 

  

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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12.7 RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

 

A gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como 

uma de suas metas atender ao recomendado pelas Metas 5 e 7 do PNE: alfabetizar 

todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental 

e fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias do 

IDEB para o DF, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas. 

Para isso é importante conhecer a estrutura do pensamento infantil sobre 

como se escreve. Desta maneira, a avaliação coletiva da hipótese de escrita permite 

que as estratégias de intervenção pedagógica sejam aplicadas de forma eficiente, 

promovendo avanços no processo de aquisição da leitura e da escrita. 

Desenvolvemos os Reagrupamentos intraclasse e interclasse. O 

interclasse consiste em atividade de intervenção pedagógica coletiva que incentiva 

as práticas de leitura e escrita em diversos níveis, integrando alunos de anos e 

ciclos diferentes, mas com necessidades afins. Essa estratégia se desenvolve em 

várias configurações, conforme as necessidades mapeadas e demandas dos 

professores, tais como: integração entre anos do mesmo ciclo; integração entre 

alunos de anos diferentes dentro do mesmo ciclo; integração de alunos de ciclos 

diferentes, mas com necessidades equivalentes. O intraclasse também consiste em 

atividade de intervenção pedagógica coletiva que incentiva as práticas de leitura e 

escrita em diversos níveis, porém acontece dentro do mesmo ano, na mesma turma. 

O Reagrupamento é planejado após o levantamento de dados da 

sondagem coletiva das hipóteses de escrita dos alunos. De acordo com a demanda, 

uma história, poesia, conto, parlenda, cantiga, vídeo (entre outros), é selecionado 

pela Equipe Pedagógica 

O Reagrupamento interclasse é feito uma vez ao mês com a colaboração 

de todos os professores, direção, supervisão e coordenadoras. Após leitura de uma 

apresentação da história tema, os alunos são remanejados para as salas em que 

serão atendidos. O reagrupamento intraclasse é feito a cada quinze dias com a 

colaboração da coordenadora. 
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12.8 CULTURA DE PAZ 

 

 

Quadro 18: Plano de ação focado na cultura da paz 

I-META II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-RESPONSÁVEIS V-AVALIAÇÃO 

Estruturar um trabalho 
pedagógico, atendendo 
às orientações propostas 
no Caderno Orientador 
“Convivência Escolar e 
Cultura de Paz”. 

• Compartilhar situações 
diversificadas através de ações e 
projetos internos da escola, 
envolvendo a cultura da paz, 
sensibilizando reflexões e 
mudanças de comportamentos 
mediante as diversas situações do 
cotidiano escolar. 

•  

• Fomentar a reflexão para consolidar 
a boa convivência escolar e a 
Cultura de Paz na Escola. 

-Realizar projetos interdisciplinares 
para discutir temas como bullying, 
respeito ao próximo e a diversidade e 
valorização e conscientização do meio 
ambiente. 
 
Proporcionar momentos de troca de 
conhecimentos por meio de interações 
com escritores, palestrantes e toda a 
comunidade escolar. 
 
Realizar aulas passeios através dos 
projetos “Hora do Conto”, em parceria 
com a Biblioteca da quadra 108/308 Sul 
e através do Projeto “Parque 
Educador”. 
 
Integrar escola-família com momentos 
de fala e escuta com a Orientadora 
Educacional. 
 
Interagir escola-família com momentos 
de fala e escuta com a Orientadora 
Educacional. 

Toda a comunidade 
escolar. 

A avaliação ocorrerá de forma 
formativa, durante a realização 
do projeto, observando a 
interação dos estudantes 
mediante as intervenções 
desenvolvidas. 
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13 PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

Os projetos desenvolvidos nessa escola buscam privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, são eles: 

 

O Projeto EcoSustentArte, que possibilita ação didática e pedagógica 

que aborda sistematicamente as temáticas apontadas pelos Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento do Distrito Federal (Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade), bem como aquelas apontadas pelos Eixos Integradores 

(Alfabetização, Letramentos e Ludicidade). O protagonismo e autonomia dos 

estudantes são estimuladas, por meio de ações de construção dos conhecimentos 

com pesquisas que são socializadas em situações diversas no decorrer do ano e 

nas culminâncias durante a Feira Cultural / Ciências. 

É um projeto anual cujo tema Sustentabilidade é discutido e vivenciado 

pela comunidade escolar. Durante o seu desenvolvimento, refletirmos sobre como 

as ações de cada um de nós podem minimizar, ou não, impactos negativos sobre o 

meio ambiente e repensando ações positivas que podemos fazer no dia a dia 

contribuindo para a sustentabilidade ampla, não só ambiental, mas também a 

cultural e social. 

O projeto foi criado com o objetivo de identificar e compreender as 

relações entre o homem e os recursos naturais, além de conhecer mais as inter-

relações entre homem e o meio físico; das interações existentes entre eles; e que o 

ser humano, para sobreviver, precisa estabelecer relações de respeito com a 

natureza. Nos primeiros anos, o projeto foi muito bem recebido por toda a 

comunidade escolar. Então, passamos a incorporá-lo no nosso planejamento anual. 

Em 2018, a culminância foi um vernissage. Em 2019, foi uma Feira de Ciências. No 

ano de 2020, originalmente o projeto foi pensado para refletir sobre os aspectos 

culturais da sociedade brasileira com culminância na Feira Cultural/Festa Junina, 

reconectando-nos com nossas origens e repensando o nosso modo de ser e estar 

no mundo. A Festa da Família/Festival de Torta seria o segundo evento e visava 

ampliar a rede de sustentabilidade escola/família (com ações voltadas para a 

sustentabilidade) com bazar, feira de troca, oficinas e palestras, abordando os 
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indicadores de sustentabilidade para alinhar o trabalho desenvolvido com os alunos 

às famílias (palestras sobre coleta seletiva e temas com questões contemporâneas 

que abordam ações de consumo consciente). Na EcoSustentArte – Feira De 

Ciências e Cultura, a direção/supervisão/coordenação desenvolveria atividades para 

utilizar os dados do material recolhido nas ações dos 4Rs para (na) Feira de 

Ciências. 

Com o advento da pandemia, o Projeto III EcoSustentArte, ganhou outros 

contornos e os trabalhos realizados ao longo do ano letivo de 2020 foram 

apresentados à comunidade escolar nas plataformas/sala de aula dos estudantes. 

Todo material foi publicado em todas as turmas, possibilitando a troca de 

conhecimentos entre os estudantes. A equipe de direção e a equipe pedagógica 

colocou a Feira na ferramenta Padlet, distribuíram em todas as plataformas da 

escola e toda a comunidade escolar pôde apreciar as produções de todas as turmas. 

O III EcoSustentArte – Feira de Ciências e Cultura foi realizado em um 

sábado letivo do dia 05/12/2020. Os temas desenvolvidos pelas turmas foram: 

Classe Especial – Brincando e Aprendendo: Uma Forma de Inclusão; 1os Anos – 

Pequenas Atitudes com Pequenas Coisas: Tampinhas Fora do Lixo; 2os Anos – Eu no 

Mundo e o Mundo em Mim; 3os Anos – 4 Rs: Quem Ajuda o Planeta?; 4º Ano A – A 

Arte de Reutilizar: Confecção de Brinquedos com Materiais Reutilizáveis; 4º Ano B – 

A Arte de Reutilizar: Confecção de Instrumentos Musicais com Materiais 

Reutilizáveis; 5os Anos – Aproveitamento Sustentável dos Alimentos. 

E novamente em 2021, fizemos a apresentação virtualmente. Os temas 

abordados foram trabalhados no presencial, mas a feira foi colocada nas turmas de 

Classrooms; os temas foram diversificados nas áreas de Ciências e sustentabilidade 

ambiental e também nos aspectos sociais e culturais, tornando a feira bem rica em 

trocas de informações. As Classes Especiais trabalharam com o tema O Lúdico nas 

Aprendizagens, 1os Anos – A Metamorfose das Borboletas, os 2os Anos com o tema 

Alimentação Saudável, os 3os Anos com o tema Cultura e Cidadania, os 4os Anos 

com o Bioma Cerrado – trabalhando a questão ambiental das matas e águas do 

cerrado e também a riqueza cultural desse bioma, os 5os Anos com a questão da 

sustentabilidade: 5º Ano A – Consumo Consciente; 5º Ano B – Eco Tudo, Eco 

Sistema, Eco Vida, é Com você!; 5º Ano C – Sustentabilidade Econômica; e a 

professora da Sala de Recursos também desenvolveu um trabalho com um dos 

alunos com o tema Seleção e Descarte de Embalagens. 
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Na Avaliação Institucional, realizada pela escola, o Projeto 

“EcoSustenArte” foi muito bem avaliado por toda Comunidade Escolar e este ano de 

2022, ele continua sendo o projeto norteador da escola. 

Este ano estamos desenvolvendo os seguintes temas: 

• Classe Especial A e B – Alimentação Saudável, 

• 1º Anos – Brinquedos e Brincadeiras, 

• 2º Anos – Bioma Cerrado, 

• 3º Anos – A arte do Lixo, 

• 4º Anos – Cultura e Cidadania, 

• 5º Anos – Saneamento Básico. 
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Quadro 19: Atividades desenvolvidas dentro do projeto “EcoSustentArte” 

I-PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV- RESPONSÁVEIS V-AVALIAÇÃO DO E NO 
PROJETO 

EcoSustentArte Promover a compreensão 
do conceito de 
sustentabilidade e sua 
importância na vida de 
todos/as nós, entendendo 
que a sustentabilidade é um 
processo contínuo e 
progressivo que se aplica 
em qualquer grau, 
individual, familiar, de 
nação e planetária. 
 
Fomentar um processo de 
reflexão capaz de 
engendrar ações 
potencializadoras de 
preservação em diferentes 
âmbitos e contextos. 
 
Privilegiar estratégias de 
integração que promovam 
reflexão crítica, análise, 
síntese e aplicação de 
conceitos voltados para a 
construção do 
conhecimento. 

Desenvolvimento, no decorrer do ano letivo 
de 2022, de projetos correlacionados ao tema 
e apresentação da feira V EcoSustentArte, de 
modo interdisciplinar e abordando os 
seguintes temas e apresentação da feira 
virtual: 
 
a) As brincadeiras e o brincar: reconhecendo-
se como sujeito pertencente a um 
determinado contexto cultural, marcado por 
práticas sociais e culturais. 
b) relações sociais, produção e consumo 
consciente. 
c) qualidade de vida, -alimentação saudável 
d) economia solidária, 
e) agroecologia, 
f) ativismo social, 
g) cidadania planetária, 
h) ética global, 
i) valorização da diversidade, 
j) entre outros  
 

Desenvolver as temáticas apontadas pelos 
Eixos Transversais do Currículo em 
Movimento do Distrito Federal (Educação 
para a Diversidade; Cidadania e Educação 
em e para os Direitos Humanos e Educação 
para a Sustentabilidade), bem como aquelas 
apontadas pelos Eixos Integradores 
(Alfabetização, Letramentos e Ludicidade). 

Direção; Supervisão 
Pedagógica, Professores; 
Coordenadores 
pedagógicos; Profissional 
do Serviço de Orientação 
Educacional; Professor 
da Sala de Recursos e 
toda a comunidade 
escolar para que os 
objetivos explicitados 
atinjam a dimensão 
prática de modo contínuo 
e progressivo. 

Terá por base uma avaliação 
dialógica, o que permite uma 
análise constante do fazer 
pedagógico e o seu 
redirecionamento. 
 
Considerar-se-á fator predominante 
a elevação da consciência sobre os 
temas abordados, o que poderá ser 
expresso por meio de mudanças de 
atitudes no seu espaço circundante. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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O Projeto Coleta Seletiva Faz Escola é um projeto de educação 

ambiental que acontece o ano inteiro. As crianças participam ativamente do 

processo de separação do lixo no chão da escola e tem uma comissão permanente 

(composta por alunos, professores e servidores) que fiscaliza essas ações. O projeto 

tem como objetivo conscientizar as crianças, professores, servidores e toda a 

comunidade escolar sobre a importância de não misturar os resíduos recicláveis e 

orgânicos. 

Com a gravimetria as crianças entendem a importância da separação do 

lixo, a mistura desnecessária fica clara e eles percebem os materiais com valor, que 

podem ser desviados do aterro sanitário e reaproveitados na reciclagem e na 

compostagem. As crianças ainda recebem a visita/palestra de catadores que 

entendem bem da importância da reciclagem e de como separar corretamente os 

recicláveis, eliminando os restos de comidas e outros rejeitos. É um projeto que eles 

têm interesse, querem saber como fazer o certo, perguntam, ensinam, dão os seus 

depoimentos e cobram em casa o que aprenderam. 
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Quadro 20: Plano de ação do projeto “Coleta Seletiva Faz Escola” 

I-PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-RESPONSÁVEIS V-AVALIAÇÃO DO E NO 
PROJETO 

Coleta Seletiva Faz Escola Realizar adequadamente a 
gestão dos resíduos, 
participando ativamente do 
processo de separação do lixo 
no chão da escola 

As atividades estão 
organizadas por etapas: 
 
Etapa I: conhecer o projeto – 
palestra com a equipe que 
organiza o projeto e definição 
da Comissão de Fiscalização. 
 
Etapa II: Graviometria – 
momento coletivo, onde o lixo 
de um dia inteiro da escola é 
derramado em uma lona, com 
o objetivo das crianças 
perceberem os materiais com 
valor que podem ser 
desviados do aterro sanitário e 
reaproveitados na reciclagem 
e na compostagem. 
 
Etapa III: começa a separação 
correta nas lixeiras da escola e 
a responsabilidade é de todos. 

Equipe organizadora e toda a 
comunidade escolar. 

Terá por base uma avaliação 
dialógica, o que permite uma 
análise constante.  
 
Considerar-se-á como fator 
predominante a elevação da 
consciência por meio de 
mudanças de atitudes no seu 
espaço circundante e a 
perpetuação do projeto. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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O Projeto Eleitor do Futuro – Inclusão Social Desde a Infância em 

parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, visa 

cumprir a missão de democratizar o uso da urna eletrônica, além de contribuir para a 

formação de valores essenciais ao ser humano e aspectos sócio-culturais, que serão 

desenvolvidos por meio do trabalho pedagógico, auxiliando a formação cidadã das 

crianças. O projeto tem como objetivo fomentar a inclusão social e cultural por meio 

da escolha dos personagens do Folclore Brasileiro utilizando as urnas eletrônicas, 

bem como associando aos temas sociais contemporâneos. Como objetivos 

específicos: 

• Analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da Lenda 

“Sereia Iara”. 

• Refletir acerca do preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição 

escolar, tendo como referência a lenda “Negrinho do Pastoreio”. 

• Apreender sobre o uso racional da água e as suas consequências em relação 

ao desperdício, por meio da Lenda “Vitória-Régia”. 

• Comparar a condição atual do meio-ambiente e o estado em que se encontrará 

no futuro, caso não haja atuações sustentáveis, invocando a Lenda ”O 

Curupira”. 

• Trabalhar a Inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, utilizando a 

Lenda “Saci-Pererê”. 
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Quadro 21: Plano de ação do projeto “Eleitor do Futuro – Inclusão Social Desde a Infância” e do projeto de Leitura 

I-PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-RESPONSÁVEIS V-AVALIAÇÃO DO E NO 
PROJETO 

“Eleitor do Futuro – Inclusão 
Social Desde a Infância” 

Fomentar a inclusão 
social e cultural por meio 
da escolha dos 
personagens do Folclore 
Brasileiro utilizando as 
urnas eletrônicas, bem 
como associando aos 
temas sociais 
contemporâneos. 

- Apresentação do Projeto aos 
professores e definição do cronograma 
das atividades e entrega dos materiais. 
 
- Escolha dos mesários 
 
- Escolha dos participantes (candidatos) 
a presidência do folclore 
 
- Atividade coletiva com a temática 
“Eleição” (reagrupamento interclasse 
baseado no livro “Eleição dos Bichos”). 
 
-Apresentação dos personagens no 
pátio 
 
-Pesquisa sobre os personagens e 
reflexões relacionadas às caraterísticas 
dos personagens. 
 
-Palestra: A importância do voto, com a 
Orientadora Educacional da Escola 
 
-Debate entre os candidatos mediado 
pela Supervisão e Coordenação 
Pedagógica, coletivamente no pátio da 
escola. 
 
-Treinamento dos mesários. 
 
-Eleição. 

Supervisão e coordenação Envolvimento e participação 
no decorrer do projeto. 
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Projeto de Leitura - Fomentar o acesso 
significativo à leitura, 
oportunizando ao aluno o 
desenvolvimento de 
diversas habilidades, de 
forma a contribuir com o 
processo de formação 
cidadã, crítica e 
consciente, 
proporcionando desafios 
que levem à 
consolidação do hábito 
de ler e da emancipação. 
 
- Identificar diferentes 
funções de textos. 
 
- Desenvolver a 
capacidade de sintetizar 
informações e de 
identificar causas e 
consequências dos fatos. 

As atividades estão organizadas por 
Ano. Cada professor desenvolve 
atividades a partir da leitura de livros do 
acervo da escola e de empréstimo na 
biblioteca da 108/308 Sul. 

Toda a comunidade 
escolar deve assumir a 
responsabilidade de 
desenvolvimento do 
projeto, tendo em vista a 
importância da leitura para 
o desenvolvimento 
humano em todas as suas 
dimensões. 

Reflexão constante sobre as 
atividades propostas, atendo-
se as sugestões de toda a 
comunidade escolar, visando 
sempre a melhoria da 
dinâmica educacional. 

Fonte: Escola Classe 108 Sul 
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O projeto Cultura de Paz tem como objetivo compartilhar situações 

diversificadas através de ações e projetos internos da escola, envolvendo a cultura 

da paz, sensibilizando reflexões e mudanças de comportamentos mediante as 

diversas situações do cotidiano escolar em todos os segmentos da comunidade 

escolar. 

A organização do projeto “Cultura de Paz” ocorreu com o intuito de 

estruturar um trabalho pedagógico, atendendo às orientações propostas no Caderno 

Orientador “Convivência Escolar e Cultura de Paz”, disponibilizado pela Secretaria 

da Educação do Distrito Federal. Contudo, desde de 2021 com a retomada parcial 

do ensino presencial, a Escola Classe 108 Sul sentiu a necessidade de promover 

uma acolhida sensível, levando em consideração os fatos vivenciados durante a 

pandemia pelos estudantes e familiares. Compreendo as fragilidades emocionais e 

educacionais, que o período atípico nos trouxe. 

Na mesma perspectiva, iniciamos o ano letivo de 2022 promovendo 

momentos de fala e escuta, interagindo com situações reflexivas envolvendo 

emoções e sentimentos, estabelecendo uma prática voltada para a afetividade e 

acolhimento dos estudantes. Utilizando literaturas, filmes e intervenções variadas 

para coletar informações sobre os interesses, desejos e anseios das crianças e de 

toda a comunidade escolar, através de momentos de diálogo e troca de opiniões e 

sentimentos, reflexões sobre respeito, tolerância, empatia e demais assuntos 

presentes nas relações do cotidiano escolar. 

Dessa forma, o projeto veio para agregar à prática e fortalecer a linha de 

pensamento que a escola previamente havia estruturado no seu planejamento 

inicial. Ampliando as possibilidades de promover uma educação sensível, 

colaborativa, contemplando aspectos cognitivos, sociais, culturais, ambientais e 

emocionais do educando e de todos da comunidade escolar. É um fazer pedagógico 

renovador, valorizando o protagonismo, respeitando as diferenças e gerando 

variadas formas de interação com o processo de aprendizagem. Assim, apresenta 

uma proposta de trabalho em construção. Com estratégias flexíveis, podendo ser 

repensadas, reavaliadas e melhor estruturadas para que os objetivos almejados 

possam ser alcançados no decorrer do ano. Acreditamos que a Cultura da Paz é 

uma temática essencial e que precisa ser compreendida como uma proposta de 

trabalho transversal, perpassando pelos eixos do Currículo e demais áreas do 

conhecimento. Enfim, promovendo mudanças de atitudes, um novo olhar para a 
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educação e as relações que envolvem as dimensões da prática educacional. 

O Projeto Interventivo é uma estratégia pedagógica prevista no 

Currículo em Movimento como uma das possibilidades de diminuir dificuldades na 

aprendizagem, por meio de atividades diversificadas que possam minimizar lacunas 

no processo de educação, estabelecendo um atendimento voltado para as 

necessidades específicas dos estudantes. Com a implementação do BIA (Bloco 

Inicial da Alfabetização), em conformidade com o arquivo 23 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996. E com a organização escolar em 

Ciclos para as Aprendizagens, intervenções diversificadas foram compreendidas 

como essenciais para o desenvolvimento de habilidades e competências, 

fundamentais para a formação integral dos estudantes. 

Dessa forma, o projeto interventivo vem sendo realizado na Escola Classe 

108 Sul, com o objetivo de solucionar fragilidades no processo de alfabetização e 

letramento e na compreensão e resolução de cálculos matemáticos. Se tratando de 

uma estratégia essencial para o resgate de aprendizagens fundamentais para a 

formação integral do educando e consolidação de seus direitos, a Escola 

compreende a importância da realização desse projeto e concretização de um 

trabalho amplo e contextualizado, oportunizando diferentes possibilidades de 

promover conhecimentos. 

Com o objetivo de minimizar as fragilidades observadas, o planejamento 

estruturado para a realização do Projeto Interventivo foi pautado na aplicação de 

atividades lúdicas, envolvendo jogos e brincadeiras para proporcionar momentos de 

interação divertida com diferentes ações do cotidiano da sala de aula. Acreditamos 

que o ensino remoto e o contexto da pandemia não trouxeram apenas lacunas nas 

aprendizagens, mas também fragilidades emocionais que estão interferindo na 

autonomia dos estudantes e na confiança em si mesmo. Dessa maneira, 

compreendemos que intervenções através de jogos e brincadeiras possam 

ressignificar a prática educacional e promover melhores resultados no processo de 

aquisição do conhecimento. 

Assim, as ações desenvolvidas referentes ao presente projeto serão 

mediadas pela equipe de apoio, coordenação, orientação e professores regentes, 

semanalmente e no horário de aula do estudante, visando estabelecer uma relação 

lúdica e interativa, para complementações pontuais no processo de aprendizagem 

do estudante ou grupo de estudantes. 
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Dessa forma os responsáveis irão realizar uma vez na semana atividades 

com jogos, brincadeiras e diferentes tipos de textos, interagindo com o alfabeto, com 

rimas, palavras dentro de outra, quebra-cabeça com palavras, jogo da memória 

pareando palavras e imagens, adivinhações, parlendas e desafios como: palavra 

secreta, descubra o intruso, cruzadinhas e caça-palavras; produção de texto coletivo 

através de imagens, completando frases e textos de acordo com o glossário; roda de 

leitura de diferentes gêneros textuais, interpretação de tirinhas e história em 

quadrinhos; desafios matemáticos envolvendo sequência numérica, cálculos com as 

operações e resolução de problemas simples; dominó com cálculos matemáticos e 

jogos da memória pareando numeral a quantidade. 
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14 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

 

A avaliação se dará nos momentos das coordenações coletivas, nos dias 

temáticos, através de debates e questionários em que serão avaliadas ações de 

resultados, de pessoas, administrativas, financeiras e pedagógicas, numa proposta 

de avaliação formativa, em um processo dialógico para redimensionar as ações, 

quando preciso. O documento será avaliado constantemente. Isto ocorre por meio 

da análise de onde estamos, aonde queremos chegar e como podemos organizar e 

estabelecer nossos e novos objetivos. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, 

envolvendo estudantes, professores, SOE, Supervisão/Coordenação pedagógica e 

direção da escola, e no início de cada ano letivo. É previsto ainda que aconteça ao 

final de cada bimestre, nas reuniões com as famílias e nos Conselhos de Classe. 

No início do ano letivo, acontece uma avaliação sistemática com a 

participação de toda a comunidade escolar para avaliar quais objetivos e metas 

definidos foram alcançados e apresentar propostas para a realimentação e 

execução da proposta do ano em curso. São feitos um balanço do que deu certo e 

quais metas foram alcançadas; e uma reflexão sobre se as ações realizadas foram 

bem estruturadas e conduzidas e se surtiram o efeito esperado. 

Quando professores, funcionários, alunos e pais participam da avaliação, 

fica mais fácil chegar ao problema e, portanto, a um resultado satisfatório. Numa 

ação conjunta, direção, Supervisão/Coordenação Pedagógica e a Orientadora 

Educacional da Escola realizaram a articulação e proporcionaram momentos para 

reflexão e implementação do PPP, em encontros específicos com professores e a 

participação de toda a comunidade escolar. 

No decorrer do ano letivo, toda a comunidade escolar estará 

acompanhando e avaliando o PPP, respondendo um questionário institucional, 

formulados pela própria unidade de ensino. 
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