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1. APRESENTAÇÃO 

 

A construção do Projeto Político Pedagógico de uma unidade de ensino com a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar é condição basilar para a efetivação 

da gestão democrática, que vai muito além da eleição de diretor ou equipe gestora. Corroborando 

com essa perspectiva, a Escola Classe 10 de Sobradinho se coloca compromissada com a  

necessidade de viabilizar articulações, promovendo abertura no interior da escola para que 

professores, funcionários dos diversos segmentos, alunos, pais e comunidade como um todo  

possam participar do processo de tomada de decisões quanto à construção do Projeto 

Político Pedagógico desenvolvido na escola. 

Neste sentido, anualmente revisitamos este documento e reorganizamos sua estrutura a 

partir de três estratégias centrais: reunião com os professores e servidores; reunião com os pais e 

responsáveis; roda de conversa com os alunos. Na reunião com os professores e servidores 

realizou-se uma avaliação dos projetos da escola, com registro das principais potencialidades e  

fragilidades destes, realizou-se levantamento de sugestões de estratégias para melhorar e avançar 

na realização destes e estudamos os documentos que nortearam o retorno 100% presencial para  

aplicação das orientações. Essas contribuições foram registradas em cartazes e em ata para  

posterior organização na semana pedagógica. 

Na reunião realizada com os pais e responsáveis houve uma breve apresentação da 

proposta pedagógica da Escola Classe 10 e levantamento das principais dúvidas dos pais em 

relação à organização da escola, bem como do trabalho pedagógico desenvolvido. Apresentamos 

também o regimento interno da nossa escola e explicamos sobre os protocolos de segurança que 

deveriam continuar sendo seguidos com o retorno das aulas presenciais. 

Na ocasião, foram exibidos slides com os itens citados acima e foram feitas perguntas 

diversas sobre a organização do trabalho pedagógico da escola e o acompanhamento dos pais na 

vida escolar do filho. Tivemos um momento de diálogo com os pais para que estes expressarem 

suas dúvidas, questionamentos e contribuições sobre cada tema. Estas contribuições eram 

registradas em ata para posterior apreciação. 
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1º reunião de pais 2022 

 
 

Além das atividades desenvolvidas com os pais, foi realizada uma roda de conversa com 

os alunos sobre A ESCOLA QUE TEMOS e a ESCOLA QUE QUEREMOS. Os estudantes 

fizeram desenhos e escreveram frases para registrar seus desejos para escola. 
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A partir dessa roda de conversa percebeu-se que muitas reivindicações e desejos dos 

estudantes se referem a melhorias na estrutura física da escola, como itens para recreação.  

Levando-se em consideração que para o nosso público, muitas vezes a escola é o único local de 

 

 

 

 

 

 

 
“Muito amor, amor, amor, 

beijinhos. Pula pula e 

piscina.” 

 
Vítor, 

5º ano C 

 

 

 

 

 

 
 

“Música igual antes. Uso 

de celular e de qualquer 
eletrônico. Piscina. Lanche 
especial. Armários para os 
alunos. Menos bullying.” 

 

Isabelly, 

4º ano A. 
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acesso a lazer, atividades culturais e recreativas, este tipo de melhoria torna-se ainda mais 

importante. Faz-se necessário, portanto, buscar meios de efetivar as mesmas. Já outras melhorias 

citadas se referem ao clima organizacional e às relações interpessoais, indicando a 

primordialidade de um trabalho pedagógico voltado para o respeito à diversidade e combate ao  

bullying. 

Dando continuidade as ações que integram a construção desta proposta, tivemos em 

fevereiro de 2022, durante a semana pedagógica elaboração das metas do ano e estudo do 

Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do DF. 

 
 

 
 

METAS PARA 2022 

 
❖ Atualizar o PPP; 

❖ Construir e implantar o projeto de educação matemática; 

❖ Acompanhar as turmas através das coordenações pedagógicas; 

❖ Avaliar os alunos por meio dos instrumentos: Prova DF e avaliação institucional por 

semestre. 

❖ Implementar o conselho participativo a partir do 2º bimestre. 

❖ Revitalizar o conselho escolar; 

❖ Construir metas bimestrais a partir da matriz de referência disponibilizadas pela seedf. 

❖ Elaborar estratégias que contemplem os alunos especiais; 

❖ Melhorar a comunicação entre os setores da escola. 

Quadro construído com o coletivo de professores e servidores. 

 

 

Durante a semana pedagógica, a supervisora e a vice-diretora estiveram à frente de 

formações e da discussão sobre o replanejamento curricular tendo em vista as defasagens dos 

estudantes diante do cenário de pandemia. Tivemos uma palestra com a terapeuta ocupacional 

Alessandra Rizzi onde foi falado sobre redução e alinhamento de expectativas diante do retorno 

das aulas. 
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Semana Pedagógica 2022 

 
 

Ao final da semana pedagógica elegeu-se uma comissão organizadora para a 

sistematização e registro fidedigno das informações que culminaram nessa proposta. A seguir, 

apresentamos o histórico da nossa escola, o diagnóstico da realidade, a função social, os 

princípios, a missão e objetivos da educação, os fundamentos teórico-metodológicos, a 

organização do trabalho pedagógico, as estratégias de avaliação, a organização curricular, o plano 

de ação pala implementação do PPP, o acompanhamento e avaliação do PPP e os projetos 

específicos. 

O trabalho coletivo, foco de nossas aspirações, possibilitou a articulação entre os diversos 

segmentos da comunidade escolar e foi condição indispensável para que as atividades fossem 
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devidamente planejadas, avaliadas e organizadas e venham a ser redimensionadas sempre que se 

fizer necessário, tendo em vista a direção comum que se pretende imprimir ao processo de ensino 

aprendizagem. A partir dessa leitura é possível conhecer a realidade da nossa unidade 

educacional, bem como os modos de trabalho e as estratégias elencadas para a criação de uma 

escola pública de qualidade para todos. 

 
2. HISTÓRICO 

No dia 02 de Setembro de 1970, foi inaugurada a Escola Classe 10 de Sobradinho,  

situada a Quadra 02, conjunto B/C lote “E”, no sistema de ensino público da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Nesta data houve uma solenidade com os 

representantes governamentais da época. Foi reconhecida pela Portaria nº 17 de 07/07/80 e 

teve como sua primeira diretora Maria Divina Peixoto Souto Burigo e vice-diretora Maria 

Lima Xavier. 

Também passaram pela direção da escola a professora Rogéria Ribeiro dos Santos e a  

professora Marisa Matos Herrero, de 1999 a 2011 a professora Cristiane Maria de Moraes 

Cavalcante, tendo como seus vice-diretores as professoras Dulce Vânia Câmara Trindade, 

Ivenice Bodê, Alexandra Rocha, Valéria de Fátima Heringer e o professor Genilson de Pádua 

Rodrigues. 

Em 2012 o professor Marcílio Lacerda assumiu como diretor indicado pela Regional de 

Ensino e Cristiane Maria de Moraes Cavalcante como vice- diretora, sendo substituída em maio 

do mesmo ano pela professora Rosângela Vicente da Silva. 

Já em 2013 foi eleita a chapa composta pelo professor Marcílio Lacerda como diretor 

e a professora Edi Silva como vice-diretora, equipe que permaneceu à frente da gestão da 

escola nos anos de 2014 à 2016. Ao final de 2016 foi eleita uma nova chapa, composta pelas já  

funcionárias da Escola Classe 10, professora Rosângela Vicente como diretora e professora 

Maria da Conceição como vice-diretora. Tal chapa assumiu a gestão da unidade de ensino no 

início de 2017, sendo que houve uma mudança no início de 2018, devido a exoneração a pedido 

da professora Rosângela Vicente. Sendo assim, com a aprovação do Conselho Escolar, a então 

vice-diretora Maria da Conceição Geraldo Cosme assumiu a direção da escola e a professora 

Luana Vaz a vice direção. 

No final de 2019 a chapa composta pela diretora Maria da Conceição Geraldo Cosme e 

vice diretora Luana Vaz foi eleita para permanecer na gestão por mais dois anos. Compondo a 
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equipe gestora, foram nomeadas mais duas servidoras: Andreza Línea como supervisora e 

Valquíria Alves como chefe de secretaria. 

 

 

Processo eleitoral 2019 – Gestão Democrática Equipe Gestora 2020-2021 

 

No início de 2022 a então diretora Maria da Conceição Geraldo Cosme se aposentou  

Luana Vaz assumiu a direção e Andreza Línea a vice-direção. Valquíria Alves que estava como 

chefe de secretaria foi nomeada supervisora administrativa e para compor a equipe a servidora 

Suzana da Silva Neves da Costa foi nomeada como chefe de secretaria. 

Por ter uma estrutura antiga, desde sua inauguração até hoje a escola passou por diversos 

procedimentos para melhoria da estrutura física, fator que ainda se apresenta como um desafio 

em nossa realidade. A escola foi reformada em 1996 e com empenho de toda comunidade 

escolar procurou-se mantê-la conservada. Como o prédio já não estava mais em boas condições, 

no ano de 2004, com os recursos do FNDE, PDAF e recursos próprios, foi realizada pintura 

interna. Em 2005 foi realizada, pelo GDF, pintura total, reforma dos banheiros e adequação dos 

mesmos e dos bebedouros para criança de Educação Infantil. Em 2007 foi realizada a reforma 

geral na parte elétrica e pequenos reparos no telhado. Este ainda apresenta um grande número 

de goteiras, devido problema estrutural das calhas, telhas quebradas e antigas o que traz riscos 

para crianças, pois o forro fica encharcado e pesado. No ano de 2009 com as verbas PDAF, 

PDDE e recursos próprios foi realizada nova pintura em toda a escola, necessitando ainda 

revitalização da quadra de esportes e do parquinho. 
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Em 2018, com o apoio da Coordenação Regional de Ensino, foi realizada a pintura do 

muro externo da escola com motivos infantis, processo simples, mas de muito significado, já  

que destacou a unidade escolar no bairro em que se situa e auxiliou no sentimento de um 

ambiente mais acolhedor. Com este apoio, foi possível ainda realizar a instalação de aparelhos 

de ar condicionado em um bloco de salas de aula. No mesmo ano, com recursos próprios, a  

equipe gestora realizou a construção de um espaço multiuso para atendimento dos alunos na  

Educação Integral. Foi realizado, ainda, pelo GDF, reforma dos banheiros e pintura interna. 

  
 

 

Muro da entrada da 

frente da escola. 
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Espaço multiuso da Educação Integral. 

No biênio 2020-2021, no contexto de suspensão das aulas presenciais e ensino remoto, a equipe 

gestora optou por aproveitar que a escola estava vazia para realizar diversas melhorias na 

estrutura física, utilizando verbas provenientes de emendas parlamentares. Foi realizada a  

reforma total do espaço do parquinho, com troca de telhas e instalação de piso emborrachado; 

compra e instalação de playground novo; pintura da lateral do muro externo; pintura artística 

de painel do pátio e pilastras; reforma completa da sala dos professores; reforma completa da  

cantina; reforma do estacionamento dos professores; reforma da sala dos servidores; aquisição 

de aparelhos de ar condicionado para o outro bloco de salas, atingindo assim o total de salas de 

aula climatizadas. 
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Pintura do painel- Pátio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Reforma da Cantina (em andamento) 
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Cantina pronta, 2022. 
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Reforma da sala dos professores (em andamento) 
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Sala dos professores, 2022. 
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Instalação de Ar condicionado em todas as salas de aula 

 
 

Essas mudanças estruturais são importantes pois influencia o desenvolvimento dos 

alunos, valoriza a escola e a comunidade, assegura acessibilidade, promove avanços no bem 

estar coletivo e melhora a qualidade do trabalho. 

A escola está localizada num perímetro urbano dentro de uma quadra residencial 

próxima à BR020. Grande parte de nosso alunado precisa atravessar esta rodovia, que conta 

com uma passarela de pedestre, a qual muitas vezes não é utilizada pelos mesmos, devido à 

violência e falta de segurança, o que ocasiona muitos riscos de acidentes. 

Enfrentamos dificuldades em controlar a entrada de pessoas e automóveis devido à 

disposição dos portões e ausência de agente de portaria, fato já reportado para as autoridades 

competentes, mas ainda sem solução. 
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Apesar das constantes intervenções citadas, as condições da estrutura física ainda é um 

dos grandes desafios da nossa unidade escolar, que necessita, construção de cobertura para o 

pátio central,troca de telhado, reforma/construção da quadra, reparos na instalação elétrica. A 

equipe gestora e a comunidade escolar está comprometida em buscar soluções para a 

implementação dos reparos elencados. 

 
A seguir a caracterização física da escola: 

 
 

✔ 8 salas de aula regulares; 

✔ 1 sala de aula adaptada para Classe Especial; 

✔ 1 sala que integra secretaria e mecanografia; 

✔ 1 sala de direção; 

✔ 1 sala de supervisão pedagógica; 

✔ 1 biblioteca; 

✔ 1 sala de coordenação; 

✔ 1 sala de professores; 

✔ 1 banheiro feminino e 1 banheiro masculino para professores; 

✔ 1 sala que integra Sala de Recursos, Serviço de Orientação Educacional e Serviço 

Especializado de Apoio à aprendizagem; 

✔ 1 sala de servidores com banheiro; 

✔ 1 sala de vídeo; 

✔ 1 sala de Projeto Interventivo e reforço; 
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✔ 1 cozinha com despensa; 

✔ 1 sala de Educação Integral; 

✔ 1 depósito geral; 

✔ 1 depósito da Educação Integral; 

✔ 1 espaço multiuso externo e coberto; 

✔ 1 parquinho; 

✔ 1 quadra descoberta; 

✔ Banheiros femininos para as crianças; 

✔ Banheiros masculinos para as crianças; 

✔ Um pátio coberto; 

✔ Um pátio descoberto. 

 
Em relação aos recursos humanos temos: 

 

 
24 professores 

Bianca Sales Herrero Nunes 

Rosângela Vicente da Silva 

Letícia Feijó de Oliveira Bazaga 

Luzia Rodrigues de Assis 

Natacha Batista Gomes 

Ruana Valéria da Silva Santos 

Poliana da Costa Brito 

Neuria Alves da Silva 

Claudia Sanches Mihomem 

Daniela Cardoso Pessoa 

Greycianne Gosta de Souza Feitosa 

Danielle Carvalho de Miranda 

Dora Maria Lemos 

Vaneide Gonçalves da Costa 

Patrícia de Souza Brito 

Rebeca Moutinho Duarte Lobo 

Simone Martins Ferreira 

Débora Martins Assunção 

Elaine Gonçalves Machado 

Francisca Paula Pereira 

Gilmara Ferreira Rosa Braga 

Gisele Alves Rodrigues Gomes 

Mariana Machado Marques 

Ricardo Ferreira Garcia 

Membros do Caixa Escolar e Conselho 

Fiscal 

 

Presidente: Luana Vaz 

1º Tesoureiro: Lúcia Maria Ventura 

2º Tesoureiro: Raimunda Ribeiro 

 

Conselho Fiscal: 

 

Luzia Rodrigues 

Miriam Moura 

Angélica Lima 

2 Coordenadoras 4 integrantes da Equipe Gestora 
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Andrea de Souza Matos 

Margarete da Dores Almeida Lelis 

 

Luana Vaz(diretora) 

Andreza Línea da Silva Cruz(vice diretora) 

Valquíria Alves Ferreira Silva(supervisora) 

Suzana da Silva Neves da Costa 

(chefe de secretaria) 

2 Monitores 

 

César Vieira 

Suzana da Silva Neves da Costa 

(atualmente chefe de secretaria) 

3 integrantes do SEAA 

 

Andréa Cristina A. L. Oliveira (Orientadora 

Educacional) 

Tânia Naves Nogueira Lobo (Sala de 

Recursos) 

Lucia Maria Ventura Maia (Pedagoga) 

3 Professores Readaptados 

 

Ethel de Melo Machado 

José Mauro Duarte 

Cristiana França Lopes (sala de leitura) 

6 Educador Social Voluntário para 

atendimento dos ANEE 

 

Rosilene Alves da Cruz 

Walex Anderson Oliveira Santos 

Thaynara Bheatriz Dias Martin 

Thalyta Nascimento Silva de Castro 

Bruno Rodrigues da Silva 

 4 Merendeiras 

 

Joelma de Amorim Pereira 

Rita Jaqueline Carvalho de Macedo 

Adryenne Catarina Mourão Ferreira 

Aurilusa Alves Cedro 

07 Auxiliares de conservação e limpeza 

 

Eliane Soares Martins 

Claudia Aparecida de Jesus 

Cristina Nascimento da Silva Gomes 

Irlan Anjos Damacena 

Josean Lima Sousa 

Simone Paulino da Silva 

Antônio Paiva Lopes 

3 Agentes de Gestão Educacional 

 

Maria de Lourdes de Araújo (portaria) 

Glenervan Ferreira da Rocha (portaria) 

Arnaldo Pereira de Lima  (portaria) 

4 Vigilantes terceirizados 

 

Cristiane de Souza Nascimento 

Diego Augusto Braga Aires 

Marcus dos Santos Azevedo 

Marcos Fernandes da Costa 
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Em relação à historicidade desta Unidade Escolar cabe ainda destacar dois projetos que 

trouxeram grande visibilidade para a escola e mudanças de concepções dos profissionais de 

educação, bem como da comunidade: Projeto: “Alfabetização Científica no Ensino 

Fundamental” – 2016; e Projeto Classe Especial: valorizando as diversidades, um olhar além 

das diferenças – 2018. A seguir um pouco de cada um desses projetos e como eles impactaram 

o desenvolvimento desta Unidade Escolar. 

 
 

Projeto: “Alfabetização Científica no Ensino Fundamental” - 2016 

 
A Escola Classe 10 de Sobradinho-DF vem fazendo anualmente um trabalho de 

avaliação diagnóstica na perspectiva formativa, pontual por turmas, buscando atuar nas suas 

fragilidades e estimular ações inovadoras que desenvolvam as potencialidades das crianças de 

forma integral. Então, é neste cenário de inquietação e necessidade que surge a ideia do projeto: 

“Alfabetização Científica no Ensino Fundamental” de autoria da professora Lúcia Maria 

Ventura Maia (professora do 2º ano D - BIA). Em um diálogo constante com os seus pares, 

observações das necessidades e anseios dos alunos, o componente curricular de Ciências passou 

a ser um articulador de conhecimentos em outras áreas e de mudanças conceituais, 

procedimentais e atitudinais em sala de aula. 

Por identificarmos e entendermos a urgência de intervenções pedagógicas que 

atendam às necessidades de um ensino científico em sala de aula, em turmas do ensino 

fundamental, séries iniciais, pois diante dos resultados apontados pelas avaliações em escala 

mundial como PISA (Programa Internacional para a Avaliação de Alunos), o Brasil não tem 

tido avanços no ranking da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) no campo educacional. Nesse sentido, ao serem avaliados, nos últimos anos, os 

alunos de 15 anos, somente 2% atingiram as competências desejadas nas áreas de Matemática, 

Ciências e Língua, necessitando, assim de medidas pedagógicas nas séries iniciais a fim de ir 

desenvolvendo um pensar voltado para os pressupostos básicos das Ciências logo no início de 

sua vida escolar. Consideramos tal medida de suma importância para o aperfeiçoamento das 

outras áreas do conhecimento e ainda por se tratar de um direito garantido a todos os 

brasileiros, segundo prevê a Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional a Educação Básica que “têm por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Art. 22). 
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É neste sentido que buscamos o pensar e o fazer científico, oriundo da necessidade de 

conhecer o funcionamento da escola e de identificar os problemas ambientais gerados pela 

interferência humana neste espaço, ocasionando, por exemplo, a proliferação de escorpiões no 

ambiente. Devido a esta situação a equipe gestora desde 2014, teve a ideia da criação de 

galinhas, buscando a solução do problema. Com o passar do pouco tempo as galinhas se 

reproduziram e os escorpiões desapareceram ao serem predados pelas galinhas, demonstrando 

de forma concreta o perfeito funcionamento de uma cadeia alimentar. Este fato já vem sendo 

conteúdo estudado pelos alunos sobre os seres vivos e a relação entre eles, mostrando a  

fragilidade do meio ambiente quando há desequilíbrio, como também hábitos de higiene. 

Ao observarmos atitudes não higiênicas dos alunos nos espaços da escola, ao colocarem 

qualquer objeto na boca como lápis, borracha e outros, como também o descarte de restos de 

alimentos e material escolar nas salas e corredores da escola, tínhamos elementos para analisar 

sua relação com a existência de microorganismos no ambiente. Assim sendo, além da 

importância de confirmar ou não esta ligação com a proliferação de escorpiões no espaço físico 

da escola, pudemos fazer com que adquirissem hábitos de higiene rotineiros, tais como: lavar 

as mãos antes das refeições, ao usar o banheiro e não colocar objetos de uso escolar, na boca. 

Ao iniciar o projeto, os alunos realizaram um passeio programático pela escola para  

conhecer cada espaço, suas funções, visitaram o galinheiro da escola, em que registraram os 

dados coletados para, em seguida, serem transformados em conteúdos como: a produção dos 

formulários das entrevistas e dos relatórios, nº de alunos matriculados, documentos utilizados 

durante as matrículas, atividades desenvolvidas na escola e os conteúdos de ciências adquiridos 

por meio das vivências decorrentes das investigações sobre o problema da proliferação de 

escorpiões na escola. Assim os alunos puderam apropriar-se das funções da escola, conhecendo 

a rotina escolar e outros conteúdos, transformando vivências em conhecimentos reais e 

concretos. Em outra etapa do projeto foram oportunizadas informações aos alunos sobre a vida 

dos seres vivos do grupo das aves, dos aracnídeos e de microorganismos, este último por meio 

de um experimento com gelatina em que cada turma foi dividida em dois grupos para se 

investigar culturas de microorganismos por um período de 15 (quinze) dias. Existiram dois 

grupos, em que a metade dos alunos deveria esfregar cotonetes em lugares que são propícios à 

criação de bactérias, como: entre os dedos, na boca, nas axilas, mas que tiveram hábitos de 

higiene adequados, durante o período de aula, este seria o grupo controle, e o outro grupo se 

comportaram como de costume, tendo poucos hábitos de higiene, sendo também coletados nos 

mesmos lugares do corpo. Estas coletas ficaram em ambiente próprio para a proliferação dos 
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microorganismos. Dando continuidade os alunos fizeram observações diariamente seguindo os 

passos do método científico, a saber: observação, identificação do problema, elaboração de 

hipóteses para a resolução do problema (explicação pelo conhecimento prévio), 

experimentação, análise dos dados obtidos, resultados e conclusões (refutação ou corroboração 

das hipóteses) e generalizações. 

As aprendizagens adquiridas puderem ser percebidas em tempo real nas trocas contínuas 

de informações entre os alunos, nas articulações das frases em que já utilizavam, os 

vocabulários específicos da Ciência e nas explicações dos fenômenos utilizando saberes 

aprendidos, além do prazer de participar das atividades do Circuito de Ciências do corrente ano 

ficando em 1º lugar na Etapa regional , sendo premiados com a quantia R$1000, 00, 

participaram da etapa Distrital, no Diálogo de Ciências, dando visibilidade a Escola Classe 10 

conforme fotos abaixo. 

Diante dos resultados apresentados, assim como nas ciências, as conclusões geram 

novos problemas e estes novas investigações, o que se pretende construir no andamento do 

projeto ao manter o galinheiro da escola para estudos posteriores e para a eliminação dos 

escorpiões , que também é um problema recorrente em outras escolas da zona urbana de 

Sobradinho-DF, como também em outras moradias, sendo então um projeto de utilidade pública 

e de cidadania. 

 

 

Foto: Sec. Júlio Gregório na Etapa Distrital 

 
Projeto Classe Especial: valorizando as diversidades, um olhar além das diferenças - 2018 
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Na Escola Classe 10 de Sobradinho no atual momento, temos duas turmas na 

modalidade de atendimento educacional especializado Classe Especial nos turnos matutino e 

vespertino; em cada turma estão matriculados dois alunos com Transtorno Global de 

Desenvolvimento (TGD), diagnosticados a partir do Transtorno do Espectro Autista–TEA. 

Encontram-se na faixa etária de 08 a 10 anos. 

Partindo da concepção de que, para ter uma educação de qualidade, esses alunos 

necessitam de profissionais envolvidos com a perspectiva do método científico, ou seja, que 

utilizem a observação para intervir nas potencialidades deles e considerando que podem expor  

suas ações livremente, sem a interferência do educador. Por acreditar que o aluno autista carrega 

em si valores culturais oriundos de suas vivências e de seu seio familiar, e não é pelo fato de 

ter um diagnóstico que ele perde seus conhecimentos e potencialidades específicas que todo ser 

humano tem. Eles são seres imbuídos de opinião e de diversas possibilidades de 

desenvolvimento. Foi com este desejo de dar visibilidade às potencialidades dos alunos da 

Classe Especial, entendendo-os como alunos que têm uma individualidade peculiar, como 

qualquer outra, necessitando muitas vezes, somente de interlocutores de seus desejos, anseios 

e projetos. Se até então, na nossa cultura à criança dita “normal” ainda não é dada vez e voz,  

imagine o quanto ainda precisamos caminhar para acreditar que os alunos com TEA são sujeitos 

fazedores de cultura? 

Pautando-se nas orientações dos documentos da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, mas tendo um olhar diferenciado acerca das potencialidades individuais destes alunos, 

buscando romper com as barreiras de concepções limitantes que priorizam somente, o currículo 

funcional nas atividades destinadas à Classe Especial. Para fundamentar estas ideias foram 

relatadas a história de vida pessoal e escolar deles com seus familiares, seus professores nos 

anos anteriores, a partir de registros em vídeos que continham depoimentos e imagens dos 

mesmos apresentando suas habilidades. Foram utilizados, ainda, registros através de 

fotografias, atividades escritas e artísticas em portfólios, diários de bordo e das suas 

apresentações criativas junto ao público do VIII Circuito de Ciências das escolas Públicas do 

DF de autoria das professoras: Lúcia Maria Ventura Maia e Milca Sonia Ferreira de Souza, 

sobre a coordenação de Luana Vaz e Ethel Machado 

Após o desenvolvimento de atividades buscando focar nas potencialidades dos alunos, 

percebeu-se o despertar e o fortalecimento de habilidades em cada aluno nas duas turmas 

citadas. A aluna A desenvolve projetos de designer estilista de maneira independente, 
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confeccionando roupas para bonecas e para ela mesma com materiais diversos. A aluna B 

memoriza a escrita das palavras do cotidiano familiar e escolar com muita facilidade; o aluno 

C domina o uso de tecnologias, como computador, celular, tablet e outros, além de memorizar  

sons de instrumentos e os reproduzir na fala, como também memoriza palavras do seu cotidiano. 

O aluno D, que anteriormente andava preso a um carrinho de bebê, passou a caminhar com 

autonomia, interagir socialmente com outras crianças e reconhecer as letras do seu nome e os 

numerais, mesmo sem ainda ter a oralidade desenvolvida. Ao ser avaliado o projeto pelos 

jurados do VII Circuito de Ciências, obteve o primeiro 1º lugar e também na Etapa Distrital 

das escolas do DF, e assim ao valorizar e dar visibilidade as habilidades dos alunos autistas da 

Classe especial da Escola Classe 10 de sobradinho-DF possibilitou uma progressiva mudança 

de concepção dos profissionais envolvidos no processo educativo e também dos outros alunos 

inseridos nas diversas turmas dessa escola, além de ser uma oportunidade enriquecedora para o 

aprimoramento de outras competências fundamentais para a continuidade do desenvolvimento 

integral destes alunos e de outros projetos. 

 

 

 

 

Foto: Artes com pinta Foto: desenvoltura digital- atividade no UCA 
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Foto: criação de arte autoral 

 

 
 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

DADOS DA MANTENEDORA 

 
GDF – Secretaria de Educação De Estado do Distrito Federal 

CNPJ: 00.394.676/0001-07 

ENDEREÇO: Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar – Praça do Buriti 

Brasília – DF – Cep.: 70075-900 

TELEFONES: (61) 3901 3154/ 39013159 

Data da Fundação: 02 de Setembro de 1970 

 
DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

Nome: Escola Classe10 de Sobradinho 

CNPJ: 02.469.555/0001-02 

Endereço: Quadra 02 conjunto B/C lote F CEP: 73015-308 

Telefone: 3901 4100 

Diretoria: Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Funcionamento: matutino e vespertino 

Nível de ensino ofertado: anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Classe Especial 

(TGD) 

Email: ec10.sob@gmail.com 

mailto:ec10.sob@gmail.com
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ESTRUTURA DAS TURMAS 

 
MATUTINO 

TURMAS TIPO QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

ANEE 

3º ANO A Classe Comum 22 - 

3º ANO B Integração Inversa 16 1 DI 

4º ANO A Classe Comum 26 2 ON 

4º ANO B Integração Inversa 13 1 TGD 
1 DMU 

4º ANO C Classe Comum 

Inclusiva 

20 1 DF 

5º ANO A Integração inversa – 

Deficiência Visual 

12 2 DV/TDG 

5º ANO B Integração Inversa 16 1 SÍNDROME DE 

DOWN 

1 DI 
1TDAH 

5º ANO C Integração Inversa 16 1TDAH 
1 TGD 

CLASSE ESPECIAL Classe Especial - 

TGD 

02 2 TGD 

 Total: 143 14 

 
VESPERTINO 

TURMAS TIPO QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

ANEE 

1º ANO A Classe Comum 16 1 DF 

1º ANO B Classe Comum 24 - 

1º ANO C Classe Comum 21 - 

2º ANO A Integração Inversa 14 1 TGD 

2º ANO B Classe Comum 22 - 

2º ANO C Classe Comum 19 - 

3º ANO C Integração Inversa 17 1 TDAH 
1 TGD 

3º ANO D Integração Inversa 17 1 TGD 

1 SÍNDROME DE 

DOWN 

CLASSE ESPECIAL Classe Especial - 

TGD 

02 2 TGD 

 Total: 152 8 

Total geral: 295 alunos, sendo 22 alunos com necessidades educacionais especiais. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Nos anos setenta e oitenta a escola atendia alunos moradores da quadra 02 e 04 dos 

conjuntos mais próximos, comunidade escolar com uma situação social e econômica bem 
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definida. A partir dos anos noventa, além de atender esta clientela, a E.C.10 passou a atender 

toda a população que foi se instalando na periferia próxima, conhecida como VILA DNOC’S,  

onde residem pessoas menos favorecidas social e economicamente, além ainda de atender  

alunos oriundos dos condomínios próximos às BR020 e BR050 distantes da escola e, esse  

elemento, a distância, passou a se constituir num dificultador da interação Escola X Família. 

Atualmente, a clientela atendida pela instituição se constitui de toda a que foi citada 

anteriormente, ampliando-se para alguns moradores de outras quadras de Sobradinho, além de 

um aumento no percentual de alunos moradores de condomínios. 

Da quantidade total de alunos, 51% recebe benefícios do governo federal, como “Bolsa 

Família”, dado que nos leva à constatação de que atendemos uma clientela, em grande parte,  

com uma situação de vulnerabilidade econômica e social. No início do ano letivo de 2021 

enviamos para os familiares uma pesquisa a partir de formulário online sobre as condições 

socioeconômicas e culturais dos alunos, bem como sobre o acesso às tecnologias e principais 

dificuldades e necessidades relativas ao contexto do ensino remoto. As questões completas da  

pesquisa seguem em anexo (ANEXO) 

Dos 307 estudantes, apenas 128 responderam a pesquisa, fato que por si só já apresenta 

um importante indicativo, visto que a pesquisa ocorreu a partir de formulário online, enviado  

nos grupos de whatsapp das turmas e plataforma Google Sala de Aula. Pode-se inferir que em 

médio 42,10% dos responsáveis não possuem acesso aos meios tecnológicos ou apresentam 

dificuldades em utilizá-los, dado este extremamente relevante para o direcionamento do 

trabalho pedagógico em contexto remoto. 

Apesar de não ter havido participação de todos, alguns dados coletados merecem 

destaque. Em relação ao contexto socioeconômico das famílias é importante destacar que na 

maioria das residências (66,4%) apenas uma pessoa contribui com a renda mensal. Sabemos 

que a pandemia trouxe a necessidade de fechamento dos comércios e quarentena por um grande 

período de tempo, o que fez com que vários trabalhadores formais perdessem seus empregos e, 
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Considerando os dados referentes 

a profissão dos pais dos estudantes, que 

indica que a forte composição de 

trabalhadores autônomos, de comércio e de 

serviços, bem como os relatos de pais e 

ainda, com que trabalhadores informais perdessem oportunidades de serviços, dificultando 

assim a composição da renda familiar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

responsáveis que procuraram constantemente a 

direção da escola para relatar suas dificuldades financeiras, percebe-se que a comunidade 

escolar foi particularmente afetada pela pandemia no que diz respeito ao desemprego. 

 

 

 

 

 

Este contexto em que 30,5% dos familiares sobreviviam com menos de um salário 

mínimos por mês e 32,8% com apenas um salário mínimo por mês, mostrou a necessidade de  

se pensar em uma campanha específica para arrecadação de cestas básicas e doação para as 

famílias selecionadas, pois não seria possível pensar em estratégias pedagógicas com os 

estudantes enfrentando dificuldades até para se alimentar, neste momento em que não teriam a  

merenda escolar diariamente. Sendo assim, buscou-se parcerias para o atendimento de 80 
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famílias mensalmente, com doação de 

cestas básicas. Esta campanha tornou- 

se permanente durante todo o período 

de pandemia. 

Outro tema relevante da 

pesquisa foi sobre o acesso dos 

estudantes às tecnologias, já que no 

ensino remoto as atividades e aulas 

seriam desenvolvidas por meios 

virtuais. Os dados mostraram que a 

maioria dos estudantes que conseguiam acessar a plataforma Escola em Casa DF o faziam 

através do aparelho de celular da mãe, do pai ou de algum responsável, aparelho este que muitas 

vezes era utilizado por diversas pessoas da residência. Em média 42,10% dos estudantes não  

conseguiam acesso à plataforma digital e às aulas online devido a ausência de pacote de internet 

e mesmo aqueles que tinham acesso, precisavam de material impresso para apoio. Esses dados 

evidenciaram a importância de ofertar atividades impressas aos estudantes, instrumento 

validado pelos documentos orientadores para aferição de presença e, ainda, a necessidade de se 

pensar em estratégias diversificadas para o atendimento dos estudantes que não poderiam 

participar das aulas virtuais, como: vídeos explicativos, ligações telefônicas para 

esclarecimentos de dúvidas, dentre outras. Sendo assim, todos os estudantes tiveram a 

possibilidade de receber material impresso, em média 80% destes foram entregues aos 

responsáveis. 

Para pensar em tais propostas foi importante considerar o tipo de acompanhamento 

para a realização das atividades que os estudantes têm em casa. Os dados mostram que 64,1% 

dos estudantes não conseguem realizar as atividades sem ajuda de um adulto e que há uma 

parcela de alunos que permanece em casa sozinho, ou seja, teria que realizar as atividades sem 

ajuda de um adulto. Muitos pais manifestaram ainda dificuldades de auxiliar os filhos nos 

estudos, pelos seguintes motivos: falta de conhecimento dos conteúdos curriculares, falta de 

conhecimento das técnicas adequadas para ensinar as crianças e, principalmente, falta de  

disponibilidade de tempo por causa do trabalho ou pela necessidade de cuidar de familiares 

adoentados. Sendo assim, muitos estudantes fariam as atividades por conta própria, sem contar 

com a ajuda de um adulto, fato que fez com que a equipe tivesse que pensar nas seguintes  

questões: como elaborar atividades que os estudantes consigam resolver sozinhos e mesmo 
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assim tenham avanços? Que tipo de orientações e estratégias podem ser utilizadas para auxiliar 

tais estudantes? Essas questões foram discutidas coletivamente em todas as reuniões 

pedagógicas, lançando mão de estratégias de 

organização do trabalho que serão melhor 

apresentadas em tópico específico. Nesse sentido, 

é possível dizer que 80% dos alunos dão 

devolutivas em relação as atividades (impressa, 

via plataforma ou WhatsApp),porém, nem sempre 

com qualidade assegurada. 

Em relação aos aspectos pedagógicos dos 

alunos há grandes desafios. Em 2015 o IDEB da 

escola foi de 4,5, este foi o primeiro índice da 

escola. Em 2017 não houve realização da prova no 

SAEB, por motivos de erros no sistema do FNDE, 

sendo assim não se sabe se a meta de 4,7 foi 

alcançada. Em 2019, a prova do SAEB foi 

realizada com os estudantes do 5º ano e o índice 

alcançado foi de 5,2, sendo 0,1 a mais que a meta 

para o ano em questão. A nota da unidade escolar 

em matemática foi 208,04 e em português foi 

198,54. Na perspectiva de avançar cada vez mais, 

a coordenação pedagógica dos 5ºs anos tem 

pensado em estratégias de trabalhos específicos com os descritores do SAEB e realização de 

simulados no decorrer do ano letivo, para que os estudantes se familiarizem com esse estilo de 

avaliação. 

Em relação aos alunos em defasagem idade-série houve uma pequena diminuição nos 

dois últimos anos (de 3,49% em 2018 para 2,87% em 2019), no entanto este item é de grande 

preocupação, pois acreditamos que os estudantes nessa situação precisam de estratégias 

diferenciadas para avançar em sua aprendizagem e não incorrer em evasão escolar. 

Sobre os índices de reprovação fizemos a seguinte análise dos últimos anos: 
 

REPROVAÇÃO ESCOLAR 
 2018 2019 2020 2021 

 

3º 

ano 

 

14,75% 

 

18,64% 

 

12,9% 

 

18,75% 
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 9 alunos num 
total de 61 

11 alunos num total 

de 59 

(sendo 1 aluno 

ANEE) 

7 alunos num total 

de 54 

15 alunos num total 

de 80 

 

5º 

ano 

 

5,76% 

 

3 alunos num 

total de 52 

 

5,4% 

 

4 alunos num total 

de 74 

(sendo 1 aluno 

ANEE e 1 aluno 

reprovado por falta) 

 

3,5% 

 

2 estudantes num 

total de 57, sendo 

os dois ANEE 

 

1,58% 

 

1 estudante num 

total de 63 

 

Analisando os dados percebe-se que houve um aumento no índice de reprovação no 3º 

ano diminuição no índice do 5º ano. Durante a semana pedagógica, os professores ressaltaram 

que há dificuldades na definição dos motivos da reprovação ao final do BIA e alertaram para a 

necessidade de construção de critérios claros e precisos para a aprovação/reprovação dos 

alunos. Foi discutida ainda, a necessidade de melhor acompanhamento das turmas de 1º e 2º  

ano para evitar o “gargalo” que ocorre ao final do Bloco. Algumas destas estratégias de 

acompanhamento serão apresentadas nos próximos itens. 

Acessando o Sistema de Avaliação em Destaque do Distrito Federal é possível analisar  

a prova diagnóstica realizada no 2º e 4º ano em 2019. Os dados levantados nesta avaliação nos 

auxiliam a enxergar as principais fragilidades dos alunos em leitura e matemática e elaborar 

ações para sanar tais fragilidades que seguem até hoje (2022). 

2º ano - Fragilidades 

 
Leitura 

D7.1 - Reconhecer o assunto do texto com apoio das características gráficas e do suporte. 

D7.3 - Reconhecer o assunto do texto a partir da leitura individual (sem apoio das características gráficas ou do 
suporte). 

D8.2 - Reconhecer a finalidade do texto a partir da leitura individual (sem apoio das características gráficas do 
suporte ou do gênero). 

D7.2 - Reconhecer o assunto do texto com base no título 

Matemática 

D1.4 - Comparar ou ordenar números naturais. 

D2.1 - Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar quantidades. 

D5.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida. 

D3.1 - Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação. 

D3.2 - Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão. 
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4º ano – Fragilidades 

 
Língua Portuguesa 

D1 - Localizar informações explícitas em um texto. 

D13 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados 

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros 

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto. 

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Matemática 

D1 - Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. 

D3 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos 
tipos de ângulos. 

D10 - Num problema, estabelecer trocar entre cédulas e moedas no sistema monetário brasileiro, em função dos 
seus valores 

D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 - Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou 
acontecimento. 

D15 - Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

D20 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão: 
multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. 

D23 - Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro 

D7 - Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, 
kg/g/mg, l/ml 

 

 
Apesar das inúmeras dificuldades, temos um grupo comprometido, dedicado e 

empenhado a enfrentar os desafios que se apresentam. Nos últimos anos o coletivo de 

professores vem se fortalecendo e apresentando motivação com o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e a implementação de novos projetos, que já estão trazendo resultados satisfatórios 

para nossa comunidade. A seguir, apresentamos o modo como concebemos a educação e como 

pretendemos mudar a realidade aqui mostrada, construindo uma escola pública de qualidade 

para todos. 

 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA CLASSE 10 

 
O currículo em movimento da secretaria de educação do Distrito Federal salienta que a 

Proposta Pedagógica das instituições de ensino devem ser construídas coletivamente a fim de  

que estas cumpram a função social de “garantir o acesso aos conhecimentos sistematizados ao  

longo da história da humanidade em articulação com os diferentes saberes construídos pelos 

sujeitos em espaços sociais diversos”. (Distrito Federal, 2014, p 13). 
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Nesse sentido, é preciso levar em consideração o processo de formação e historização dos 

sujeitos envolvidos no ambiente escolar. A pedagogia histórica- crítica esclarece que esses 

sujeitos são formados a partir das relações e das interações sociais entre os seres humanos e a  

natureza. A partir destes movimentos são transmitidos conceitos, símbolos, costumes e 

habilidades que caracterizam comunidades e grupos. 

Nessa perspectiva o coletivo da escola classe 10, preocupou-se em verificar a realidade 

da comunidade escolar, estudar as bases teórico-metodológicas do currículo em movimento da 

secretaria de educação para então pensar nas funções sociais desta instituição. 

Em consonância com a psicologia histórico-crítica o coletivo da escola classe 10 entende 

que a educação é o processo de formação humana que promove a emancipação do homem. Para 

que isso ocorra é preciso escutar os sujeitos pertencentes a este ambiente, considerar suas 

vivências cotidianas, suas histórias de vida e suas subjetividades. Além disso, é preciso que o 

corpo docente e as equipes institucionais conheçam às teorias que sustentam as práticas 

pedagógicas capazes de promover essa educação emancipadora. 

Nesse sentido, a escola que queremos baseia-se na reflexão dialética de: partir da 

realidade do sujeito, interpretar e problematizar esta realidade, promover ações que gerem 

mudanças significativas e importantes para a comunidade e avaliar constantemente nossos 

processos, retroalimentando assim nossas práticas pedagógicas e considerando a produção 

humana deste grupo. 

Sendo assim, entendemos que a função social da escola classe 10 está organizada de 

forma a: 

● Garantir o acesso e a permanência dos alunos nesta instituição levando em 

consideração suas condições econômicas e culturais. 

● Promover o respeito mútuo e a escuta sensível a fim de abarcar os processos 

historicizadores de cada sujeito e compreender sua realidade. 

● Assegurar os direitos de aprendizagem dos anos iniciais contidos nos documentos 

da secretaria de educação a fim de promover uma educação que prepare o sujeito  

para a vida econômica, social e política. 

● Favorecer o desenvolvimento cultural, intelectual e social dos sujeitos. 

● Construir um ambiente propício a práticas de reflexão-ação-reflexão 
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● Assegurar e promover práticas de respeito e inclusão levando em consideração 

diferenças de etnia, gênero, religião, condição econômica e deficiência; 

● Trazer a comunidade escolar para as construções coletivas da escola. 

● Fortalecer o Conselho Escolar. 

 
 

Nossas campanhas: 
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5. MISSÃO 

● 

● Garantir os direitos educacionais dos estudantes oferecendo um ensino de 

qualidade que contribua com o desenvolvimento integral, cultural, cognitivo, social, 

político dos estudantes a fim de formar cidadãos críticos, criativos, conscientes de seus 

deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de mudanças e que valoriza o 

conhecimento como condição de acesso ao mundo do trabalho, ao prosseguimento nos 

estudos e a capacidade de transformar sua realidade. 

 

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 
Pensando a escola enquanto espaço de construção coletiva e buscando atender às 

necessidades dos sujeitos inseridos nesta, a escola classe 10 tem como princípios norteadores 

de suas práticas pedagógicas: o respeito às subjetividades dos discentes, a promoção do ensino 

de qualidade, a valorização das aprendizagens, a participação da comunidade escolar em 

construções coletivas, a construção de um espaço democrático e a formação continuada. 

O coletivo de profissionais e a comunidade em geral defende uma ação pedagógica 

centrada na criação e desenvolvimento de projetos que surgem a partir da reflexão crítica da 

realidade onde estamos inseridos, nesse processo, levamos em consideração os conhecimentos 

socialmente produzidos e focamos em preencher e alinhar lacunas para assim promover 

transformações individuais e coletivas em nossa comunidade. 

Nessa perspectiva ao consideramos o aluno como o centro do processo de aprendizagem 

precisamos, 

Pensar que a aprendizagem perpassa por compreender o (a) estudante como um sujeito  

complexo, que constrói hipóteses e que, para ir ao encontro de seu pensamento, 

importa acolhê-lo, para trazer situações didáticas e pedagógicas de intervenção 

contribuindo no sentido de que repense o próprio pensamento nem a mais, nem a 

menos daquilo de que é capaz (VIGOTSKY, 2001). 

Por esse motivo, procuramos realizar um trabalho pedagógico que nos possibilite 

conhecer a criança desde a sua chegada a escola e perceber seu percurso e suas mudanças. Para 

tal, logo no início do ano solicitamos que as famílias preencham um questionário sobre a 

criança, assim adquirimos elementos sobre como o aluno se mostra em seu contexto familiar.  

Concomitantemente dentro da escola estamos trabalhando com os gêneros textuais 
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(autobiografia, biografia e história de vida) que nos dão acesso aos processos históricos das 

crianças. 

Partindo desse processo da construção do eu em relação ao todo, trabalhamos baseados 

no princípio de integralidade do sujeito e no fortalecimento de processos de inclusão. Nesse 

sentido, atentamo-nos para a formação de um sujeito integral e consideramos diferentes 

aspectos das dimensões humanas em sua formação, são eles: cognitivo, afetivos, psicomotores 

e sociais. Nessa construção, entendemos que o ser humano é capaz de acessar esses processos 

cognitivos por meio de múltiplas linguagens e na escola classe 10 utilizamos: música, desenho, 

teatro, dança, artesanato, leitura, escrita em nosso sistema educacional correspondendo assim 

ao princípio de transversalidade descrito no currículo. 

Nessa perspectiva, quando falamos de educação integral precisamos considerar esse 

sujeito em sua inteireza, não podemos enxergar essa dinâmica como sendo apenas um espaço- 

tempo de ampliação de carga horária ou de vários ócios. 

A SEEDF em seu currículo propõe um novo paradigma para a Educação Integral que 

compreenda a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais. Ao pensarmos no 

tempo precisamos ter em mente que a escola precisa ser um local convidativo, precisa ser  

interessante para a criança permanecer mais tempo neste ambiente. Esse tempo precisa ser 

utilizado com intencionalidade educacional e estratégias organizadas. 

Ao pensarmos nos espaços, não visualizamos apenas o espaço físico, apesar de ser de 

extrema importância, visualizamos o espaço como “um clima de trabalho, uma postura, um 

modo de ser.” FREIRE (1993). Em nossa escola, entendemos todos os espaços como 

educativos, afinal, 

A escola é, sobretudo, um ambiente que recebe diferentes sujeitos, com origens 

diversificadas, histórias, crenças e opiniões distintas, que trazem para dentro do 

ambiente escolar discursos que colaboram para sua efetivação e transformação. Essa 

construção de identidades e de significados, por sua vez, é diretamente influenciada 

pela reestruturação do espaço escolar rumo à aproximação com a comunidade. 

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO SEEDF, 2014) 

Aqui, na escola classe 10 o sujeito tem o direito de falar, ouvir, questionar, aprender. 

Quando pensamos nas oportunidades descritas no currículo entendemos que devemos 

oportunizar a todos os estudantes, indistintamente, o direito de aprender. 
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É dentro dessa dinâmica onde o sujeito é valorizado, as trocas entre família e escola são 

permanentes que buscamos uma educação que ultrapasse os muros da escola, uma educação 

emancipadora que permite ao estudante e a família a transformação de sua vida e da sociedade. 

Para tal, a escola junto com a comunidade oferece aos pais em seus eventos formações 

sobre diversas áreas da vida, como: inteligência emocional, produção de pães, educação 

financeira, corte de cabelo, orientações jurídicas, entre outros. Essas ações potencializam o 

princípio da territorialidade, já que, a criança rompe com processos de aprendizagens apenas 

dentro dos muros da escola e as famílias caminham juntas. 

Toda essa construção, este trabalho, exige de nós: coletividade. Pais, professores, equipe 

gestores, monitores, profissionais da limpeza, profissionais da portaria, profissionais da cantina, 

técnicos, unidos para que o direito de aprender do estudante seja garantido. A coletividade é a 

peça fundamental para que o princípio do trabalho em rede seja assegurado. 

Sobre os processos de práticas de inclusão, retomamos o conceito de integralidade. Ao 

pensarmos nos estudantes precisamos levar em consideração suas subjetividades, sua origem e 

sua historicidade. Para tal, é preciso atentar-se ao conceito de diversidade organizado pela 

SEEDF. 

A SEEDF reestrutura seu Currículo de Educação Básica partindo da definição de 

diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, de 

raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de 
patrimônio, de classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade vista 

como possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade. 

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2014) 

Nesse sentido, enxergamos os estudantes dentro de suas individualidades, valorizamos 

suas potencialidades e promovemos formação continuada a fim de que os direitos de 

aprendizagens das crianças sejam garantidos. 

Na nossa escola, possuímos 9 turmas de integração inversa e 2 turmas de classe especial, 

portanto, é necessário que toda equipe esteja amparada cognitivamente e socialmente para lidar 

com essas demandas. 

Em sala, os professores utilizam-se de atividades diferenciadas para atuar com crianças 

com alguma dificuldade, no recreio, os monitores nos auxiliam na elaboração de brincadeiras 

que acessem essas crianças, no dia-a-dia, zelamos pelo trato cuidadoso e atencioso direcionado 

a estes estudantes. Nessa dinâmica, ainda temos a sala de recurso que atende as crianças com 

dificuldade, projetos que visam o sucesso escolar e a adequação curricular. 



46 
 

Ao planejarmos as práticas pedagógicas a serem realizadas na escola classe 10, temos 

como ponto de referência a reflexão permanente a respeito de exclusões, isso se dá em nossas 

coordenações pedagógicas e em nossos planejamentos. Nosso objetivo enquanto grupo é criar  

estratégias que valorize a diversidade presente no ambiente escolar e fortalecer atitudes que 

valorizem a inclusão. 

Para que isso ocorra de forma sistematizada, estamos investindo em formações. A equipe, 

juntamente com a sala de recursos tem traçado estratégias para que o tema diversidades esteja 

constantemente injetado em nossas práticas reflexivas. 

Sendo assim, é importante reafirmar que o currículo do estudante do ensino público, alvo 

da Educação Especial, deve ser o mesmo da modalidade de ensino em que o mesmo está  

matriculado, mas com as devidas adequações. Nesse contexto, constitui-se como possibilidade 

educacional para atuar na facilitação da aprendizagem um currículo dinâmico, alterável, 

acessível e passível de ampliação. Ou seja, compatível com diversas necessidades dos 

estudantes e, por isso mesmo, capaz de atender efetivamente a todos, respeitando e valorizando 

a diversidade. 

As adequações curriculares são compreendidas como um conjunto de modificações do 

planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação no currículo como um todo, ou em 

aspectos dele, para acomodar estudantes com necessidades especiais. Elas de acordo com o 

MEC/ SEESP/SEB (1998), realizam-se em três níveis: 

•Adaptações relativas a projeto pedagógico (currículo escolar), 

que devem focalizar, principalmente, organização escolar e 

serviços de apoio, propiciando condições estruturais que possam 

ocorrer em nível de sala de aula e em nível individual. 

•Adaptações relativas ao currículo da classe, que se referem 

principalmente à programação de atividades elaboradas para sala 

de aula. 

•Adaptações individualizadas de currículo, que focalizam a 

atuação do professor na avaliação e atendimento a cada aluno. 

 

 
Nesse contexto, nossa escola seguindo as orientações do currículo em movimento para  

educação especial, além de construir e aplicar as adequações curriculares para os estudantes 

com deficiência, implementa em elementos físicos, materiais e na metodologia utilizada pelo 

professor. 
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Em relação aos elementos físicos, o coletivo da escola classe 10 realiza os seguintes 

passos na implementação da educação inclusiva. 

• Organiza ambientes dentro de sala de aula que favoreçam aprendizagens significativas, 

tais como ateliê, cantinhos, oficinas, e agrupar estudantes de forma que seja facilitada a  

realização de atividades em grupo. 

• Promove a remoção de barreiras arquitetônicas com vistas a facilitar a locomoção de 

estudantes cadeirantes e que fazem uso de órteses e próteses, evitando possibilidades de 

acidentes. 

• Propicia ambientes em sala de aula que viabilizem adequada luminosidade, sonoridade 

e movimentação, de modo que o estudante tenha possibilidade de ouvir ou de ver movimentos 

orofaciais do professor. 

Em relação aos elementos materiais: 

 
• Adequa materiais escritos de uso comum, como destacar alguns aspectos que são 

imprescindíveis à aquisição de aprendizagem com cores, desenhos, traços, cobrindo partes que 

podem desviar a atenção de estudantes; incluir gráficos que ajudem a compreensão; destacar 

imagens e modificar conteúdos de modo a torná-los mais acessíveis à compreensão. 

• Adapta a utilização de pranchas, presilhas ou fitas adesivas para evitar deslizamento de 

papel, assim como suporte para lápis, uso de colmeias entre outros, que facilitem o registro 

escrito 

Em relação a metodologia utilizada pelo professor: 

 
• Favorece o desenvolvimento de habilidades adaptativas sociais, de comunicação, 

cuidados pessoais e autonomia, encorajando e facilitando a participação do estudante. 

• Providencia adequação em instrumentos de avaliação e de ensino aprendizagem, como 

utilização de avaliação oral, adaptada ao computador, em fichas, com recursos visuais que 

apoiem a escrita. 

• Utiliza tecnologias de comunicação aumentativa para estudantes que não a realizam de 

forma oral e softwares educativos para os que necessitarem desse apoio pedagógico. 

• Utiliza sistemas alternativos de comunicação adaptado como Braille, textos ampliados 

e textos escritos com elementos e ilustrações táteis. 
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• Explana verbalmente e utilizar o acompanhamento de recursos visuais para tornar 

acessível o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula. 

. •Utiliza instruções com textos claros e objetivos para viabilizar atividades propostas 

visando melhor compreensão do que está sendo solicitado. 

• Introduz atividades complementares ou específicas para enriquecimento de atividades 

propostas. 

• Elimina ou modifica atividades que impeçam a participação do estudante no contexto 

da sala de aula. 

Sendo assim, os estudantes com deficiência ou algum comprometimento no 

funcionamento psíquico, social ou cognitivo são assistidos de forma a garantir uma educação 

inclusiva de qualidade. 

Kit pedagógico diferenciado Caixa com areia para trabalhar coordenação motora fina 
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Aulas Temáticas 
 
 

Atividades adaptadas 
 

 

 

 

 
 

Nessa perspectiva, as ações pedagógicas da escola classe 10 estão constantemente 

vinculadas a unicidade entre teoria e prática, se de um lado Vigotsky nos diz para visualizar a  

crianças dentro de sua historicidade de outro, nossas práticas estão alinhadas em perceber os 

discursos desses sujeitos e além de perceber suas histórias, respeitá-las. 

Além disso, ao pensarmos na promoção do ensino de qualidade e na valorização das 

aprendizagens como princípios norteadores estabelecemos como ponto de partida de nossas 

práticas pedagógicas a realidade dos estudantes oferecendo assim situações que favoreçam a 

produção de sentido para aprender, a interdisciplinaridade, a contextualização e a flexibilização 

nos processos de ensino. 

Nessa perspectiva ao levarmos em consideração a psicologia histórico-cultural 

observamos o que o aluno já consegue fazer sozinho (zona de desenvolvimento real) e o que 

ele ainda precisa de mediação (zona de desenvolvimento potencial), é entre essas duas zonas 

de desenvolvimento que os professores atuam e fazem as mediações pertinentes aos avanços 

das aprendizagens (zona de desenvolvimento proximal). 

Sendo assim, alinhado a psicologia histórico-cultural seguimos as orientações de Saviani 

quanto a operacionalização da construção do saber sistematizado. 
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A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera 

as práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como 

vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino- 

aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído 

pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece o 
questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia 

outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o 

diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos 

(SAVIANI, 2003). 

 

 
Outro princípio valorizado em paralelo à construção de práticas pedagógicas 

sistematizadas é o processo de formação continuada. O corpo de professores e servidores da 

escola classe 10 de Sobradinho tem estudado coletivamente os documentos da SEEDF e trocado 

experiências de forma organizada e sistematizada, além da participação em curso e formações 

oferecidos pelas regionais e pela secretaria. Para atuar de forma mais diretiva no ensino remoto, 

todos professores da escola realizaram cursos sobre ferramentas tecnológicas e acessam 

constantemente lives oferecidas pela seedf que auxiliam na melhoria de práticas pedagógicas 

neste novo contexto. 

Em relação a participação da comunidade escolar em construções coletivas, a escola  

classe 10 realiza consultas para saber os melhores horários para a família estar presente em lives 

e reuniões, promove a escuta sensível em relação a queixas e elogios, convida pais para 

participarem de projetos, iniciou um projeto de palestras sobre assuntos escolares, realiza 

avaliação institucional e consolida a participação destes através dos eventos anuais: dia letivo 

temático, reuniões gerais, semana letiva temática, formatura e outros. 

Todas as ações anteriores conversando entre si nos possibilita a construção de um espaço 

democrático onde a escuta sensível, a reflexão e a ação permitem a participação efetiva de todos 

os sujeitos da escola nos processos escolares. 

7. OBJETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

 

● 7.1 OBJETIVO DA EDUCAÇÃO 

 

● Promover a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar – pais, 

professores, estudantes e funcionários – no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros da Escola Classe 10 a fim de assegurar a qualidade de 

ensino e o processo de gestão democrática. 
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● Gerir o patrimônio público, realizando a conservação e melhorias; 

Cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino Público 

do Distrito Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente; 

● Captar recursos para a melhoria da escola, nos aspectos pedagógicos e administrativos; 

●  Apresentar periódica e sistematicamente, prestação de contas à comunidade escolar da 

APAM, PDAF e PDDE; 

● Promover e ampliar a integração escola e comunidade; 

● Administrar os recursos financeiros com responsabilidade e transparência, com a 

participação e corresponsabilidade do conselho escolar e da comunidade; 

●  Fortalecer o desenvolvimento da Educação Integral com vistas a inovação, ao respeito 

à diversidade e a sustentabilidade. 

● Assegurar a realização da avaliação institucional; 

● Construir o regimento interno da escola; 

● Reestruturar o conselho escolar; 

● 

● 7.2 OBJETIVOS DO ENSINO 

 

● Definir coletivamente as ações dos projetos pedagógicos; 

● Fortalecer a coordenação pedagógica como espaço de reflexão e formação continuada; 

● Construir planejamento quinzenal por ano com o acompanhamento das coordenadoras 

e/ou equipe gestora; 

● Viabilizar a troca de experiências na coordenação por meio de ações sistematizadas; 

● Implementar ações que visam realizar oficinas/palestras para Pais e/ou responsáveis; 

● Construir um projeto de educação matemática; 

● Realizar formação com educadores sociais voluntários; 
 

 
● 7.3 OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

 
 

● Construir e implantar o projeto de educação matemática; 

● Diminuir em 10% a defasagem idade série; 

● Buscar a melhoria no índice de desempenho dos alunos; 

● Realizar Projeto Interventivo e estratégia de reagrupamento; 

● Consolidar o projeto de literatura; 
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● Construir um projeto de educação inclusiva; 

● Amparar e auxiliar os professores em suas dificuldades pedagógicas; 

● Realizar conselho de classe participativo; 

● Promover dois encontros sociais com todos os servidores da escola; 
 

 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

O currículo em movimento da SEEDF nos orienta que sua proposta está pautada no âmbito da 

pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. 

Dentro da perspectiva da pedagogia histórico- crítica concebemos que um dos objetivos da 

escola é a apropriação de conhecimento sistematizado, nesse sentido, a escola existe para propiciar a 

aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao sabe elaborado (ciência). Seus fundamentos 

são: o materialismo histórico- dialético e a teoria histórico-cultural. 

Ao pensarmos no materialismo histórico-dialético precisamos considerar que o princípio básico 

da lógica dialética é a contradição. Salatiel (2009) afirma que: 

 
Para os filósofos gregos, dialética era a arte do diálogo. Para um dos filósofos mais influentes 

na carreira de Marx, Hegel, dialética é uma forma de pensar a realidade em constante 
mudança por meio de termos contrários que dão origem a um terceiro, que os concilia. A 

dialética compõe-se, assim, de três termos: tese; antítese e síntese. Tese (A) é uma afirmação; 

antítese (B), é uma afirmação contrária, e síntese (C), como o nome indica, é o resultado da 

síntese entre as duas primeiras. A síntese supera a tese e a antítese (portanto, é algo de 

natureza diferente), ao mesmo tempo em que conserva elementos das duas e conduz a 

discussão, nesse processo, a um grau mais elevado. E, na sequência, dá origem a uma nova 

tese, que inicia novamente o ciclo. 

 
Nesse sentido, diante do nosso cenário real, o coletivo de professores da escola classe 10 tem 

como primeiro movimento pedagógico a interpretação da realidade dos estudantes e da comunidade 

escolar, em seguida a articulação entre teoria e prática e por último a reorganização de novas práticas. 

O fazer pedagógico vincula-se de forma sistematizada a ação-reflexão-ação. 

Para tal, é preciso alinhar o que entendemos como fundamental. No currículo em movimento,  

os princípios epistemológicos são: unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade e 

flexibilização, os explicaremos a partir da dinâmica descrita abaixo. 

Utilizamos em nosso planejamento didático os cinco passos orientados por Saviani (2003) 

descrito na figura abaixo 
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A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de 

partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso 

metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a 

problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática 

social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, 

em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos 
(SAVIANI, 2003). 

 
Ao pensarmos num método de trabalho que considera a realidade do aluno como ponto de 

partida para o desenvolvimento das aprendizagens, vê-se a psicologia histórico-cultural e o princípio 

da contextualização presente no cotidiano escolar. Pois, de um lado temos a psicologia enxergando 

o homem como um ser histórico que é construído a partir das suas interações e que transforma a 

natureza por meio do trabalho. E concomitantemente temos o professor que a partir da escuta sensível 

vai direcionar os conhecimentos científicos que serão trabalhados a partir daquela temática. Nessa  

dinâmica, o professor também irá consultar diversos documentos norteadores a fim de construir 

práticas que estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando 

possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. 

Na fase de problematização e instrumentalização visualizamos claramente o princípio da 

unicidade, pois neste momento trazemos aquilo que o aluno tem como verdade e confrontamos com 

o conhecimento científico a fim de que haja produção e construção de conhecimento. Aqui, tanto 

professor, quanto aluno entram em processo de reflexão, crítica e reorganização de ideias. 

Na fase da catarse e da prática social final o sujeito que construiu novos conhecimentos,  

juntamente com seus pares e professores passa a se questionar e corrobora com a sugestão de novas 

temáticas a serem estudadas. Aqui, precisamos evidenciar a participação do professor e do aluno na 

“escolha” dos conteúdos e das áreas que serão trabalhadas de acordo com cada temática, assim, 
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evidenciamos o princípio da flexibilização, onde podemos escolher o que trabalhar de acordo com 

nossa realidade. 

Sendo assim, compreendemos que o método dialético descrito por Saviani, conversa 

diretamente com os princípios epistemológicos orientados no currículo em movimento da SEEDF e 

com a psicologia histórico-cultural, já que: 

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

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

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

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

desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). 

 

Vigostsky ao estudar as funções psicológicas superiores descobriu que o elemento central para 

o desenvolvimento das aprendizagens era a mediação. E á aqui que o professor atua de maneira  

organizada e sistematizada, afinal, dentro da organização escolar, ele é o principal mediador. 

 
O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os 

colocam como protagonistas do processo ensino aprendizagem, tendo o professor 
como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações 

intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e 

social. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO SEEDF) 

 
 

É nesse sentido que o coletivo de professores da escola 

classe 10 tem como um de seus princípios a formação 

continuada. É por meio desta que os professores e equipe 

escolar tornam-se cada vez mais capazes de realizar 

intervenções e mediações que propiciam resultados positivos 

para as aprendizagens e para a construção de uma sociedade 

que busca superar suas dificuldades. 

Logo abaixo, temos as fotos dos professores estudando 

os fundamentos teóricos-metodológicos do currículo em 

movimento a fim de aprimorarem suas práticas pedagógicas. 

 
 

Percepção sobre concepções pedagógicas. 
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Construção de painel baseado na Pedagogia histórico-crítica e 

Psicologia histórico-cultural. 

 

 

 

 
 

 

Painel de concepções pedagógicas 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica (ano) e as 

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo para as aprendizagens: BIA e 2º 

bloco (2014) e o replanejamento curricular do biênio 2020/2021 a organização curricular desta 

unidade de ensino está sustentada nos eixos integradores alfabetização, letramento e 

ludicidade. Isso significa que os objetivos e conteúdos curriculares devem ser articulados de 

modo a garantir a aprendizagem dos estudantes a partir da alfabetização e dos letramentos sem 

deixar de considerar o caráter lúdico do processo de ensino-aprendizagem. 

Além dos eixos integradores, a organização curricular deve contemplar os eixos 

transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos; Educação para a Sustentabilidade; que devem ser abordados de forma 

interdisciplinar e articulada aos conteúdos curriculares. 

Para garantir a implementação de práticas pedagógicas constantemente vinculadas e 

sustentadas por tais eixos, algumas definições são realizadas no início do ano, mais 

especificamente na Semana Pedagógica. O coletivo de professores e profissionais da educação 

discute com base no conhecimento prévio da realidade escolar as principais temáticas a serem 

abordadas durante o ano. Durante esse período, optou-se por seguir o calendário da Seedf e 

incluir as necessidades da comunidade escolar. 

TEMÁTICAS COMUNS POR PERÍODO 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO/JULHO 

 

Semana Distrital de 

Conscientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais 

(Lei Distrital no 

5.714/2016) 

– 08 a 12/03 

 
 

Semana da 

Conscientização do Uso 

Sustentável da Água nas 

UE/SEEDF (Lei 

Distrital no 5.243/2013) – 
22 a 26/03 

 
 

Cultura indígena 

 
 

Semana do Brincar (Lei no 

13.257/2016) – 24 a 28/05 

 
 

Manifestações culturais 

das regiões brasileiras 

    

Quadro elaborado coletivamente na semana pedagógica /2022 
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É fundamental esclarecer que a definição de temáticas por período não significa que as 

mesmas serão abordadas de maneira estanque e pontual. A definição faz-se necessária para 

buscar uma unidade didática, de modo que haja o fortalecimento do trabalho coletivo e a 

discussão conjunta entre os alunos das diferentes turmas e anos. Para cada temática uma série 

de ações são delineadas, tais como: contação de história, rodas de conversa, exposição de textos 

coletivos e individuais, encontro de turmas no Meet, etc. Dessa forma, os estudantes conseguem 

ter acesso às produções de seus pares, que estão discutindo os mesmos temas, no mesmo 

período, com as devidas adaptações e especificações dadas pelo professor do ano. 

Ao elaborar este quadro o coletivo de professores discutiu sobre a importância de cada 

tema escolhido e as formas de abordagem adequadas segundo as necessidades da nossa 

comunidade escolar e as orientações dos documentos norteadores. O grupo ponderou, por 

exemplo, a necessidade de já iniciar o ano com discussões a respeito da inclusão das pessoas 

com necessidades educacionais especiais, visto que temos uma grande quantidade de alunos 

NEE e os novos estudantes da escola deveriam ser sensibilizados à essa realidade. Nesse 

processo, a equipe da nossa escola fez diferentes formações com o grupo de professores a fim 

de garantir o acesso desses alunos diante do contexto remoto e auxiliá-los na adequação de 

propostas que promovam o avanço nas aprendizagens. 

No entanto, o coletivo de professores ressaltou a necessidade de ultrapassar abordagens 

pontuais, como as semanas comemorativas, e aprofundar a temática da inclusão numa 

perspectiva mais ampla, que considere o respeito às individualidades e a luta histórica pelo 

direito de todos à educação. Considerando o eixo transversal Educação para a diversidade é 

fundamental na prática escolar: 

-Reconhecer a existência da exclusão no ambiente 

escolar. 

-Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa 

exclusão. 

-Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e 

discriminatória. 

-Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade 

presente no ambiente escolar, pelo viés da inclusão 

dessas parcelas alijadas do processo. 

-Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com 

base numa visão crítica sobre os diferentes grupos 

que constituem a história social, política, cultural e 

econômica brasileira. 

(currículo, pág.43) 

 

Estas ações tornam-se ainda mais importante levando em conta que nossa unidade escolar 

atende um público em situação de vulnerabilidade social, que vivencia historicamente 
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conjunturas de exclusão de todas as ordens. Neste sentido, é preeminente a reflexão crítica do 

eixo educação para a Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos na constante 

busca da conscientização de professores e estudantes sobre nosso papel transformador da 

realidade, que inicia no direito à aprendizagem, condição essencial para a conquista de todos 

os outros direitos. O coletivo de professores salientou que em nosso contexto faz-se necessário 

estender as discussões e busca de estratégias para abordar a linha de Direitos Humanos 

relacionada às Relações Étnico-raciais, visto que muitos estudantes relatam situações de 

racismo e demonstram dificuldades de auto-aceitação. Dessa forma, o grupo apontou o dever 

de abordar como uma das temáticas comuns a cultura africana, com vistas ao conhecimento e 

valorização da mesma, de acordo com estudos do Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Finalmente, o eixo transversal Educação para a sustentabilidade desdobra-se na busca pela 

formação de cidadãos comprometidos com o cuidado global, pensando nas gerações presentes 

e futuras. Temáticas como a preservação do meio ambiente, o consumo sustentável, a 

alimentação saudável, a qualidade de vida, dentre outros, perpassa todo o ano escolar com ações 

que contam com a parceria do Serviço de Orientação Educacional e outros setores da 

Coordenação Regional de Ensino, além das estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidas 

em sala de aula. 

 
10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE 

ESCOLAR 

Sob a ótica da Psicologia histórico-cultural, “a aprendizagem só se torna viável quando o 

Projeto Político Pedagógico considera as práticas e saberes sociais da comunidade” (CURRÍCULO  

EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: Pressupostos Teóricos, p.12). 

Nessa perspectiva, a organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 10 de Sobradinho 

parte do princípio que todos os estudantes têm direito a aprender, possuem capacidade intelectiva e  

trazem para o contexto escolar seus processos historicizadores. 

Nesse sentido, entendemos que os processos de aprendizagens transcendem a sala de aula, 

ou seja, todas as atividades e espaços são entendidos como educativos, favorecendo a conexão  

interdisciplinar e a flexibilidade na organização do trabalho pedagógico, em que projetos são 

articulados considerando o que acontece e existe dentro e fora da escola. 
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Nessa perspectiva, acreditamos que a construção de práticas pedagógicas eficientes parte dos 

saberes sociais dos estudantes e nós, enquanto equipe escolar, promovemos intervenções que 

valorizam a construção de saberes e produção de conhecimento. 

Sendo assim, visualizamos o espaço da coordenação pedagógica como instância privilegiada 

de organização de processos escolares. Por meio deste, viabilizamos a formação continuada, trocamos 

experiências, construímos planejamentos a nível macro e em nível micro, detectamos fragilidades e 

potencialidades em nossas ações pedagógicas, refletimos sobre o cotidiano escolar, compreendemos 

os papeis dos diversos integrantes do âmbito escolar (SEAA, SOE, AEE), construímos o PPP, 

realizamos conselho de classe, avaliamos nossas práticas e nos reorganizamos. 

No espaço-tempo da coordenação pedagógica e por meio da ação do coordenador 

pedagógico e da gestão temos condições de articular e fortalecer o trabalho coletivo e toda a 

organização do trabalho pedagógico. Entendemos ainda que o papel do coordenador pedagógico deve 

estar plenamente voltado para o que é pedagógico e, nessa medida, estamos desburocratizando as  

ações dos coordenadores a fim de que seu foco seja prioritariamente os processos de ensino- 

aprendizagem. 

Na Escola Classe 10 de Sobradinho, a equipe especializada, a sala de recursos e o SOE, 

atuam, no sentido do assessoramento aos professores, pais e alunos em relação aos aspectos 

detectados em sala de aula e que complementam e fortalecem o processo ensino-aprendizagem quanto 

às dificuldades de aprendizagem, relacionamento e relações interpessoais. 

A EAA atua ainda na formação continuada de professores da escola tendo como espaço  

legítimo para tanto a coordenação pedagógica coletiva às 4ªs feiras e ainda realizando o mapeamento 

institucional de modo a propor ações com vistas a solucionar problemas identificados. 

Atualmente, a organização escolar atual desta instituição é constituída pelo segundo ciclo 

para as aprendizagens, que é composto por dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA) que engloba 1º, 2º e 3º anos e o segundo é formado pelos 4º e 5º anos. Essa organização norteia 

as atividades de planejamentos, reagrupamentos e projetos interventivos. A organização pedagógica 

em ciclos considera a lógica do processo, exigindo a utilização de uma pedagogia diferenciada, onde 

o trabalho coletivo e a avaliação formativa são valorizados e utilizados para o avanço das 

aprendizagens dos estudantes. 

Dentro desta dinâmica, abraçamos de forma consciente a inclusão dos estudantes com 

necessidades educativas especiais. Visualizamos estes estudantes como seres de potencialidades, 

pensamos e reorganizamos a infraestrutura da escola a fim de atendê-los em suas necessidades e em 

2022 temos a intenção de construir o projeto de inclusão. Em nossa escola temos a 39 estudantes com 
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diferentes necessidades ou transtornos, para atendermo-nos com qualidade e garantirmos seus direitos 

de aprendizagem contamos com o apoio dos monitores e dos Educadores Sociais Voluntários. 

Ainda dentro deste ambiente escolar contamos com os profissionais readaptados que 

integram o corpo de profissionais dessa instituição e atuam em consonância com o previsto nos seus 

laudos de restrição funcional, em diversos segmentos da escola: Apoio à Direção, Apoio ao Projeto  

de Leitura – Sala Multiuso, Mecanografia, Coordenação do Projeto Interventivo. Toda essa 

mobilização se dá no intuito de fortalecer e viabilizar o funcionamento da organização do trabalho 

pedagógico da E.C.10, oportunizando maior significação do processo ensino-aprendizagem para cada 

estudante aqui integrado. 

Em relação a relação entre escola e comunidade entendemos que a reestruturação do 

espaço escolar passa por uma aproximação cada vez maior com a comunidade no intuito de se 

ressignificar pedagogicamente, valorizando e validando os saberes inerentes aos sujeitos que dela  

fazem parte.   Para   tanto, a   opinião   da   comunidade   acerca   das   propostas implementadas 

pela escola faz-se muito importante e é a partir desse posicionamento que o processo educacional vai 

se consolidando. 

No intuito de fortalecer o sentimento de pertencimento e suscitar cada vez maior 

comprometimento de toda a comunidade escolar, é que, nos propomos a buscar cada vez mais a 

participação de toda a comunidade escolar na construção e validação do PPP. 

Em relação a permanência o êxito escolar dos estudantes a identificação dos estudantes 

infrequentes parte da organização pedagógica do professor junto à nossa escola. Sendo assim, 

orientamos o preenchimento do Diário de Classe como primeiro passo para o reconhecimento desses 

estudantes no âmbito escolar. Essa ação junto com esse instrumento permite que tenhamos o 

mapeamento dos estudantes que estão faltando. Depois de 4 faltas consecutivas ou 3 alternadas a 

equipe gestora entra em contato com a família para entender o que está acontecendo com o estudante 

e com a família. Normalmente conseguimos sensibilizar a família do(a) estudante para o regresso à  

unidade escolar, mas, em alguns casos, quando já tentamos de diferentes maneiras localizar o 

estudante e não tivemos sucesso, é necessário acionar o Conselho Tutelar e/ou Ministério Público.  

Para estes estudantes, disponibilizamos os conteúdos das aulas não frequentadas por meio de 

atividades extras e planejamento pedagógico diferenciado,a fim de que ele tenha não somente o  

alcance das aprendizagens, mas também, a motivação para a sua permanência na escola. “Para isso,  

um ponto crucial é a questão do seu pertencimento. O estudante precisa se sentir pertencente ao 

ambiente social que a escola possibilita e ao processo de ensino-aprendizagem do qual ele faz parte”  

(SEEDF, Orientações Pedagógicas para permanência na escola, 2022). 
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Em relação ao processo de recomposição das aprendizagens o documento organização 

curricular 2022 orienta que 

(...) ao propor a reorganização dos objetivos na perspectiva do 

Contínuo Curricular 2020/2021/2022, pretende-se fortalecer a prática 

dos professores da Rede quanto às adaptações necessárias nas Propostas 

Pedagógicas e no planejamento de ensino com vistas a minimizar os 

impactos da pandemia durante o processo de ensino e aprendizagem dos  

estudantes, assim como favorecer o pleno desenvolvimento do 

educando em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

Sendo assim, o coletivo de professores da classe 10 partindo dos resultados da avaliação 

diagnóstica que foi realizada em março e da avaliação diagnóstica da própria instituição sanar lacunas 

nas aprendizagens para em seguida avançar. o grupo decidiu realizar um reagrupamento intraclasse 

permanente, assim, todos os alunos são contemplados em suas aprendizagens e em suas dificuldades. 

Além disso, o projeto interventivo tem sido também um marcador importante para sanar essas lacunas 

nas aprendizagens. 

Em relação a cultura de paz na escola, estamos caminhando para o estudo do documento 

Caderno de Convivência Escolar e realizamos as atividades e ações conforme Plano de Ação que será 

descrito abaixo. 

Até o presente momento a participação da comunidade escolar em geral, vem se dando em 

reuniões via Conselho Escolar, consulta via questionários institucionais, avaliação institucional e 

conversas informais cotidianas no intuito de pensarmos juntos os projetos que são de interesse dessa  

gente, condizentes com nossa realidade e necessidades. O que entendemos ser uma trajetória que 

apenas se inicia e precisa constantemente ser discutida, reavaliada e redimensionada. Para atender 

nossas necessidades e as orientações da SEEDF utilizamos os projetos abaixo como norteadores de 

nossas práticas, são eles: 

 
 PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

A educação integral na Escola Classe 10 é um espaço educativo que contempla diversas áreas 

do saber e que tem a missão de promover práticas exitosas que partem de temas transversais e  

legitimam os saberes comunitários. É ainda um espaço de transformação social pois diante da  

condição socioeconômica dos alunos da escola, possibilita acesso a alimentação e a ampliação de 

aprendizagens não convencionais. 
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A Escola aderiu ao Projeto de Educação Integral de 9 horas. Os estudantes têm direito aos 

seguintes acompanhamentos: 

● Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa; 

● Acompanhamento Pedagógico de Matemática; 

● Atividades diversificadas. 

Para a organização do trabalho contamos com duas professoras temporárias. 

 PROJETO ENTRADAS PEDAGÓGICAS 

A entrada pedagógica é um espaço de interação social e de organização para a dinâmica 

escolar. Ela é planejada e dirigida pela equipe gestora, pelos coordenadores, pelo grupo de 

professores e acontece no pátio da escola. As atividades propostas nessas entradas envolvem 

objetivos de aprendizagens vinculados a: desenvolvimento da psicomotricidade, capacidade de 

escutar e sustentar a atenção, construção de comportamento adequado, apresentações artísticas, 

compreensão de comandos e orientações, sistematização de trabalho coletivo e são organizadas 

de acordo com a tabela abaixo. 

 

 

 
 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
 

Programação 

 

Hora cívica (hino 

nacional, 

aniversariantes da 

semana, avisos) 

 

Música 

 

Psicomotricidad 

e 

 

Contação de 

histórias 

 

Música 

coreografada 
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Organização em filas 
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 PLANEJAMENTO COLETIVO ANUAL 

 

A fim de consolidar a organização de um trabalho coletivo, adotamos o 

planejamento anual e descrevemos ações que irão nortear nossas práticas pedagógicas. 
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o CRONOGRAMA ANUAL 
 

o FEVEREIRO 

Datas 
Comemorativas/Feriados 

 

07 a 11/02 - Semana 

Pedagógica. 
14 - Início do Ano Letivo. 

 

Eventos: 
 

14 a 18 - Acolhimento 
19 - Primeira Reunião de 
Pais. 
21 a 24- Avaliação 

Diagnóstica. 
25 - Bailinho de Carnaval 
26 a 02/03 – Carnaval 

 
 
 

Tema: Respeito às 

diferenças - O eu e o outro 

 

MARÇO 
 

Datas 
Comemorativas/feriados 

 
 

08 – Dia Intern. da Mulher 

 
 

Eventos: 
 

07 a 11 - Semana Distrital de 

Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva. 

 
 

21 a 25 - Semana de 

Conscientização do Uso 
Sustentável da água. 

 

Tema: Respeito às 
diferenças - O eu e o outro 

▪ ABRIL 

Datas 
Comemorativas/feriad 

os 

 
 

15 – Feriado 

18 - Dia do Livro Infantil 
19 - Dia do Índio 
21 - Tiradentes/Brasília 
22 - Descobrimento do 
Brasil 

 

Eventos: 

 

11 a 14 - Avaliações 1º 

Bim. 
 

18 a 20 - Conselho de 

Classe. 
 

22- Dia letivo Móvel- 
reposição dia 19/02 1ª 
reunião de pais. 

 

28 - Entrega de 

Relatórios. 
 

Início do mês - Abertura 
do Projeto “Surfando na 
leitura” com 
apresentação que 
envolva a biblioteca 

 

Tema - Literatura 
infantil (envolvendo os 
gêneros textuais dos 
anos) 

▪ MAIO 

Datas 
Comemorativas/feriados 

 
 

01 - Dia do Trabalhador 
14 - Dia das Mães 

 

Eventos: 

 
 

07 -Reunião de Pais/Bazar 
(reposição do dia letivo 
móvel 17/06) 

 

02 a 06 - Semana de 

Educação para a Vida 

 
 

18 - Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e a 
exploração sexual de 
crianças. 
. 

 
 

* Iniciar a arrecadação para 
a gincana temática 
(relacionar com a Semana 
de Educação para a vida) 

 

Tema - Literatura infantil 
(envolvendo os gêneros 
textuais dos anos). 
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o JUNHO 

Datas 
Comemorativas/Feriados: 

 

03 - Dia Nacional da 

Educação Ambiental 

 
 

Eventos: 

 
 

07 a 09 – Gincana Temática - 

Provas de pátio 
 

11- Festa Junina - sugestão 

de reposição do dia letivo 
móvel 11/07 

 

17- Dia letivo móvel 

(reposição dia 07/05 - reunião 
de pais) 

 
 

20 a 24 – Semana de 

avaliação 

 
 

27 a 30 - Conselho de 

Classe 

 
 

TEMA: Festa Junina 
(regiões, tradições, etc) 

▪ JULHO ▪ AGOSTO 
 

Datas Comemorativas 
/feriados 

 

11 – Dia do Estudante 
08– Dia dos Pais 
22 – Folclore 

 
 

Eventos: 

▪ SETEMBRO 

Datas Comemorativas 
/feriados 

Datas Comemorativas 
/feriados 

07 - Término do primeiro 

semestre. 
23 – Dias letivos móveis 

 

Eventos: 

02 - Aniversário da E. C. 10 

07 - Independência do 

Brasil 
21 – Dia Nacional de lutas 

das pessoas com 
deficiência 
30 - Dia da Secretária 

01 - Entrega de relatórios  

Eventos: 

07 - Reunião de Pais 2º 
bimestre 

 

08 – Reunião pedagógica - 

avaliação do 
semestre/confraternização 

 

11- Dia Letivo móvel 

reposição com reunião de 
festa junina (interna ou com 
a comunidade a depender 
da conjuntura) 

 

02 – Evento em 

comemoração do 
aniversário da escola 

 

. 
19 a 23- Avaliação 
Bimestral 
26 a 28- Conselho de 
classe 

 
29– Dia letivo móvel - 

Reposição 08/10 (Reunião 
3º bimestre) 

 

TEMA: Festa Junina 
(regiões, tradições, etc) 
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▪ OUTUBRO 
 

Datas 
Comemorativas/feriados 

 

12 - Dia das Crianças 
15 – Dia do Professor 
28 – Dia do Serv. Público; 
29 - Dia Nacional do Livro; 

 
 
 
 

Eventos: 
 

Sugestão: semana da 

criança (03 a 07) 
 

07- Comemoração dia dos 
professores. 

 

08- Reunião de pais 
 

03- Entrega de relatórios 

▪ NOVEMBRO 
 

Datas 
Comemorativas/feriados 

 

02 - Finados 
12 - Dia Distrital do gestor 

escolar 
15 - Proclamação da 

República 
20 - Dia Nacional da 

Consciência Negra 
30 - Dia do Evangélico 

 

Eventos: 
 

14 -Dia letivo móvel - 
reposição 10/12. 

 

21 a 25 de novembro- 
Semana de Avaliação. 

 

28 e 29- Conselho Bia e 2º 
bloco. 

▪ DEZEMBRO 
 

Datas 
Comemorativas/feriad 

os 

 

04 – Dia do Orientador 

Educacional 

 
 
 
 
 
 

Eventos: 
 

01- Conselho da classe 
Especial 

 

05- Entrega de 
relatórios 

10- Reunião de pais 

12- Sugestão: 

Formatura. 

 

TEMAS 
MENSAIS/BIMESTRAIS: 

 
 
 
 

 
 

 
1º bimestre: 14/02 a 

29/04; 

2º bimestre: 02/05 a 
11/07; 

3º bimestre: 29/07 a 
07/10; 

4º bimestre: 10/10 a 22/12. 

 

 

9.4 PLANEJAMENTO POR ANO 

 

Mensalmente as coordenadoras se reunem para organizar as sequências didáticas 

a serem desenvolvidas das turmas. Neste momento realiza-se também troca de 

experiências onde são compartilhadas estratégias para trabalhar as habilidades com 

crianças que ainda apresentam dificuldades. 

 

 ATIVIDADES EXTRACLASSE 
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 PROJETO INTERVENTIVO 
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Consiste em criar ações pedagógicas interventivas para promover a aprendizagem 

de alunos com rendimento abaixo do esperado para o nível em que se encontram. As 

atividades serão diferenciadas das habituais e a princípio serão ofertadas com jogos 

pedagógicos. As crianças são atendidas 1 vez por semana durante 1hora, individualmente 

ou em pequenos grupos. 
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 REAGRUPAMENTO INTERCLASSE 

O reagrupamento é uma estratégia de trabalho que permite o avanço contínuo das 

aprendizagens e contempla as possibilidades e necessidades de cada estudante, durante  

todo o ano letivo. O trabalho em grupo permite ao docente dar atenção diferenciada e 

individualizada, o que favorece a participação efetiva dos estudantes com diferentes 

necessidades. (DISTRITO FEDERAL, 2014). 

Em nossa escola organizamos o reagrupamento da seguinte maneira. Os 

professores avaliam os alunos por meio da avaliação diagnóstica, tabulam as dificuldades 

e juntamente com os coordenadores e gestores organizam e planejam ações que façam as 

crianças avançar em suas aprendizagens. 

Entendemos que as ações pedagógicas no reagrupamento interclasse devem 

contemplar jogos pedagógicos, atividades diferenciadas e ludicidade. 

 

11. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

“Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a 

perspectiva avaliativa adotada”. (Diretrizes da avaliação, 2014) 

 
A avaliação tem um papel fundamental de orientar a tomada de decisão por parte de 

professores, gestores, comunidade escolar e secretarias de educação. Dependendo da função 

que deseja cumprir ela pode ser de cunho interno ou externo. 

As avaliações de cunho interno são aquelas realizadas no cotidiano escolar onde os 

professores e equipe escolar avaliam as aprendizagens dos alunos utilizando-se de diversos 

instrumentos como: prova, portfólio, diários de bordo, pesquisas, etc. Já as avaliações de cunho 

externo são aquelas organizadas pelo Estado de forma padronizada a partir de uma matriz de 

referência comum a fim de gerar indicadores que orientem o replanejamento pedagógico e a 

tomada de decisões em nível de rede. 

Nessa perspectiva a SEEDF, orienta que os processos avaliativos devem ser organizados 

a partir de uma perspectiva formativa, ou seja, é preciso enxergar a avaliação a partir do método 

dialético de reflexão-ação-reflexão. Sendo assim, a primeira função da escola é visualizar a 

realidade dos estudantes por meio da avaliação diagnóstica para então desenvolver processos 
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de ensino que geram aprendizagens. Também é importante ressaltar que o viés gira em torno 

de uma avaliação para as aprendizagens, ou seja, “as intervenções didáticas e pedagógicas serão 

pautadas na lógica do processo de aprendizagem dos estudantes e não, exclusivamente, na 

lógica conteudista. (Diretrizes da avaliação). 

A partir dos documentos Diretrizes a Avaliação o coletivo da escola classe 10 organizou  

suas avaliações a partir das práticas descritas a seguir: 

 

 
 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 

Em relação aos aspectos pedagógicos dos alunos há grandes desafios. Em 2015 o IDEB 

da escola foi de 4,5, este foi o primeiro índice da escola. Em 2017 não houve realização da  

prova no SAEB, por motivos de erros no sistema do FNDE, sendo assim não se sabe se a meta 

de 4,7 foi alcançada. Em 2019, a prova do SAEB foi realizada com os estudantes do 5º ano, 

nossa meta era 5,1. Como ilustrado na tabela abaixo, além de alcançar a meta nós subimos 0,1. 

Para este ano, nossa meta é 5,3. 

 
 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Anualmente é realizada a avaliação institucional da escola classe 10 tendo como 

participantes o coletivo de profissionais e os pais dos estudantes. Esta avaliação é orientada a 

partir dos eixos fornecidos pelo documento de Diretrizes da avaliação, são eles: 

● Gestão Pedagógica. Abrange processos e práticas de gestão do trabalho 
pedagógico, orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem 
dos estudantes, em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola. 
● Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais. Centra-se, 
sobretudo, na análise e acompanhamento dos processos e práticas de gestão para 
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a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e em decorrência de seus 

resultados, tendo sempre como foco as aprendizagens. 

● Gestão Participativa. Abrange processos e práticas que respondam ao 
princípio da gestão democrática do ensino público. Envolve a atuação de órgãos 

colegiados – conselhos escolares, APM, grêmios estudantis; o estabelecimento 
de articulações e parcerias; a utilização de canais de comunicação com a 

comunidade escolar. 
● Gestão de Pessoas. Abrange processos e práticas de gestão, visando ao 

envolvimento e compromisso das pessoas (professores e demais profissionais, 
pais, mães e estudantes) com o Projeto Político Pedagógico da escola. Envolve a 

integração dos profissionais da escola, pais, mães, responsáveis e estudantes; o 
desenvolvimento profissional contínuo; o clima organizacional; a avaliação do 

desempenho; a observância dos direitos e deveres; a valorização e o 
reconhecimento do trabalho escolar. 

 

Estes dados estão descritos no campo: avaliação diagnóstica da escola. 

 
 

 AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS 
 

 Institucional 
 

O coletivo de professores, equipe e gestores da classe 10 construiu um instrumento 

norteador de avaliação institucional para as aprendizagens. A intenção é que com as respostas 

visualizadas nele possamos identificar objetivos a serem melhorados e investirmos em avanços. 

Esta avaliação ocorrerá ao final do 3º bimestre. 
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Instrumento de Avaliação 

1º e 2º anos 
 
 

LINGUAGEM 

ORALIDADE SIM PARCIALMENTE NÃO OBSERVAÇÕES 

1- Expressa-se por meio das palavras de forma 

clara e organizada, . 

    

2- Descreve e interpreta imagens dispostas em 

variados suportes( 
fotografias,pinturas,Diferenciar calendários e 
objetos). 

    

3- Reconta histórias por meio da oralidade,escrita 

e desenho. 

    

4- Relata oralmente acontecimentos do cotidiano.     

ESCRITA 
    

5- Diferencia letras de números e outros 
símbolos. 

    

6- Escreve o próprio nome.     
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7-Identifica e registra as letras que compõem o 

próprio nome em diferentes situações. 

    

8- Identifica a letra inicial e final das palavras.     

9-Identifica semelhanças sonoras em sílabas e 
em rimas. 

    

10- Escreve palavras de forma silábica     

OBJETIVOS LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO 

    

12- Reconhece em livros a capa e o autor     

13- Identificar informações explícitas no texto.     

14- Lê textos não verbais em diferentes suportes.     

15- Compreende o assunto principal de textos 

lidos com autonomia ou por outros leitores. 
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MATEMÁTICA 

OBJETIVOS SIM PARCIALMENT 
E 

NÃO OBSERVAÇÕES 

1- Identifica números nos diferentes contextos em 
que se encontram. 

    

2- Registra,lê,conta e ordena a escrita numérica 
de quantidades até 30. 

    

3- Associa a denominação do número a sua 
respectiva representação simbólica. 

    

4-Realiza correspondência biunívoca na 
contagem;reciprocidade entre o objeto contado e 

a fala numérica a que se refere. 

    

5-Resolve problemas orais ou escritos de 

experiências vivenciadas a partir de situações- 
problema envolvendo adição simples (ideia de 
juntar e acrescentar). 

    

5- Identifica a localização e espaço de pessoas e 

objetos. 

    

6- Identifica unidades de tempo: ano, mês 

(calendário) 
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Instrumento de Avaliação 

3º ano 
 
 

LINGUAGEM 

ORALIDADE SIM PARCIALMENTE NÃO OBSERVAÇÕES 

1- Expressa-se por meio das palavras de forma clara e organizada.     

2- Descreve e interpreta imagens dispostas em variados suportes( 
fotografias,pinturas,Diferenciar calendários e objetos). 

    

3- Relata oralmente acontecimentos do cotidiano.     

4- Reconta histórias por meio da oralidade e desenho.     

5- Reconta histórias por meio da escrita.     

ESCRITA     

6- Diferencia letras de números e outros símbolos.     
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8- Escreve o nome completo com autonomia.     

9-Reconhece todas as letras do alfabeto. 
    

10- Identifica o sons das vogais     

11-Identifica o som das consoantes     

12- Identifica semelhanças sonoras em sílabas e em rimas.     

13- Escreve palavras de forma pré-silábica     

14- Escreve palavras de forma silábica     

15 -Escreve palavras de forma silábica     

16- Escreve palavras de forma silábica     

17- Escreve obedecendo as normas ortográficas     

18- Escreve frases com autonomia.     

19- Produz pequenos textos     

20- Realiza de forma assertiva a separação de palavras em frases e textos.     

21- Obedece convenções de apresentação do texto: título, margem e 

paragrafação. 
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22- Marca o final da frase com ponto final.     

23- Já utiliza letra cursiva em suas produções.     

OBJETIVOS LEITURA E INTERPRETAÇÃO     

24- Reconhece em livros a capa, autor e ilustrador     

25- Identificar informações explícitas no texto.     

26- Infere informações implícitas no texto     

27- Lê textos não verbais em diferentes suportes.     

28- Lê textos não verbais em diferentes suportes com autonomia.     

29- Compreende o assunto principal de textos lidos com autonomia ou por 
outros leitores. 

    

30 -Identifica o gênero do texto pela configuração gráfica e características 
do portador. 

    

 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
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OBJETIVOS SIM PARCIALMENTE NÃO OBSERVAÇÕES 

1- Identifica números nos diferentes contextos em que 
se encontram. 

    

2- Registra,lê,conta e ordena a escrita numérica de 
quantidades até 99 

    

3- Associa a denominação do número a sua respectiva 

representação simbólica. 

    

4- Compreende a identificação da quantidade de 
algarismos e da posição que eles ocupam. 

    

5-Realiza correspondência biunívoca na 

contagem;reciprocidade entre o objeto contado e a fala 
numérica a que se refere. 

    

6- Realiza correspondência biunívoca na 
contagem;reciprocidade entre o objeto contado e a fala 

numérica a que se refere. 

    

7- Resolve problemas orais ou escritos de experiências 

vivenciadas a partir de situações-problema envolvendo 
adição simples (ideia de juntar e acrescentar). 

    

8- Soluciona problemas envolvendo as diferentes 
ideias de subtração ( retirar e compara) 

    

9- Reconhece figuras geométricas e associa com 

elementos do mundo físico. 
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10- Identifica a localização e espaço de pessoas e 

objetos. 

    

11- Identifica unidades de tempo: ano, mês (calendário)     

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

4º E 5º ANOS 
 

 

LINGUAGEM 

 
OBJETIVOS ORALIDADE 

 
SIM 

PARCIALMENTE  
NÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1.Recontar contos de fadas, lendas que conhece e textos que 
se sabe de memória. 

    

2.Participar de situações de produção oral de diferentes 
gêneros: debate, entrevista, exposição, relatos de 

experiências para desenvolver as habilidades de argumentar, 
relatar, expor, narrar e descrever. 

    

3.Corresponder características da conversação espontânea 
presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e 
utilizando, durante a conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação e a posição do 
interlocutor. 
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4.Desenvolver situações de produção oral e escrita de textos 

em diferentes gêneros. 

    

OBJETIVOS ESCRITA     

5.Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de letras.     

6.Relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita.     

7.Ler e escrever palavras e textos utilizando diversas 
estruturas silábicas. 

    

8.Compreender as diferentes estruturas silábicas, para ler e 
escrever palavras e textos 

    

9.Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um som 

e de certos sons que podem ser grafados por mais de uma 
letra 

    

10.Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e 
vogais. 

    

11.Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras. (ESCRITA E LEITURA) 

    

12.Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas 

em: P, B, T, D, F, V (ESCRITA E LEITURA) 

    

13.Correspondência regulares contextuais entre letras ou 

grupo de letras e seus sons: C/QU, G/GU, J, R/RR, S/SS, M/N 
nasais, NH, X/CH, S/Z, S/C, G/J, L/LH, U/L. (ESCRITA E 
LEITURA) 
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OBJETIVOS LEITURA     

14.Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos 
oralmente e por escrito. 

    

15.Compreender a especificidade do texto literário, lidando 
com seus elementos estéticos e discursivos. 

    

16.Perceber que textos literários mobilizam desejos.     

17.Ler e escrever palavras e textos utilizando diversas 
estruturas silábicas. 

    

18.Pronomes possessivos.     

19.Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes 

em diversos gêneros textuais para construção de sentido e 
compreensão do tema/assunto. 

    

20.Identificar as características composicionais de gêneros 

textuais, relacionando-as ao assunto e ao contexto de uso. 

    

21.Elementos que compõem a apresentação de diversos 
gêneros e seu contexto de produção (autor, interlocutor, 
situação de interação, suporte e circulação). 

    

22.Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos 

prévios construindo significados. 

    

 

MATEMÁTICA 

 SIM PARCIALMENTE NÃO OBSERVAÇÕES 
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OBJETIVOS     

1.Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de 
unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros 

numéricos e o sistema de escrita. 

    

2.Compreender a identificação de quantidade de algarismos 

e da posição por eles ocupadas. 

    

3.Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 
1,10 em 10,100 em 100); hipóteses sobre a grandeza 
numérica pela identificação da quantidade de algarismos e 

da posição ocupada por eles na escrita. 

    

4.Sistema de numeração decimal até 6ª ordem.     

5.Compreender e aplicar as diferentes ideias de adição: 

juntar e acrescentar por meio de situações problema com 
registros pictóricos e numéricos. 

    

6.Solucionar problemas envolvendo as diferentes ideias de 
subtração: retirar, comparar e completar por meio de 

situações-problema com registros pictóricos e numéricos. 

    

7.Representação decimal para escrever valores do sistema 

monetário brasileiro. 

    

8.Construir e utilizar fatos básicos da adição, da subtração e 

da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

    

9.Demonstrar a relação entre números naturais e pontos da 
reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números 

naturais e também na construção de fatos da adição e da 
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subtração, relacionando-os com deslocamentos para a 

direita ou para a esquerda. 

    

10.Identificar regularidades em sequências ordenadas de 

números naturais, resultantes da realização de adições ou 
subtrações sucessivas por um mesmo número 

    

11.Descrever uma regra de formação da sequência 
ordenada e determinar elementos faltantes ou seguintes. 

    

12.Compreender a ideia de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois 

números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença. 

    

13.Compreender e aplicar diferentes ideias de multiplicação: 
soma de parcelas iguais, e configuração retangular por meio 
da resolução de situações-problema com registros pictóricos 

e numéricos, utilizando imagens e/ou material manipulável. 

    

14.Compreender e aplicar as diferentes ideias da divisão na 
resolução e elaboração de situações-problema com um 
número natural por outro (até 10), com resto zero e com 

resto diferente de zero, com os significados de repartição 
equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros 
pessoais. 

    

15.Compreender e resolver situações-problema 

significativas de adição, subtração, multiplicação e divisão,  
envolvendo as diferentes ideias por meio de registros 
pictóricos, orais e ou escritos das experiências matemática 

vivenciadas a partir de jogos, brincadeiras etc. 
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16.Números racionais. 
    

17.Resolução de situações-problema envolvendo números 
fracionários (parte, todo e fração de quantidade) no contexto 

social. 

    

18.Multiplicação com 2 algarismos no multiplicador: 

operações e situações-problema. 
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 Diagnóstica 
 

Orientados pelos documentos oficiais de 2022 (replanejamento curricular), os 

professores, coordenadores e gestores da escola classe 10 organizaram um documento de 

avaliação diagnóstica com os seguintes eixos: oralidade, socialização, leitura, escrita, 

geometria, grandezas e medidas e números. Dentro de cada eixo construíram-se estratégias para 

avaliar as aprendizagens dos alunos. Este documento tem por objetivo sistematizar e organizar  

as práticas avaliativas da escola a fim de nortear as ações pedagógicas que devem ser realizadas. 

Após o mapeamento diagnóstico os professores desenvolvem atividades que visem a superação 

das lacunas de aprendizagens apresentadas e utilizam diversos instrumentos para tal, são eles: 

questionários, portfólios, diário de observação, provas, jogos. 

 

 
TABELA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA BIA 

 

 O que avaliar? Estratégias 

 
Socialização 

● Relação professor/aluno 

● Relação entre pares 

● Observação diária; 

● Ajudantes do dia; 

● Jogos cooperativos na 

quadra. 

Oralidade ● Participar de interações 

orais em sala de aula; 

● Escutar com atenção textos 

de diferentes gêneros; 

● Planejar intervenções orais 

em situações públicas; 

● Reconhecer a diversidade 

linguística; 

● Relacionar fala e escrita. 

● 

● Roda de conversa com 

perguntas direcionadas. 

● Quadro das emoções. 

● Observação. 

● Solicitar que as crianças 

deem recados. 

● Bingo de palavras. 
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Leitura 

● Ler textos não-verbais; 

● Ler textos; 

● Compreender textos 

escritos por outras pessoas; 

● Imagens do livro. 

● Leitura para o grupo. 

● Interpretação de texto 

direcionada. 

 
Escrita 

● Escrever de forma 

convencional; 

● Produção de frases e textos. 

● Teste da psicogênese. 

● Jogo de ordenação de 

frases. 

● Produção de frases. 

● Produção de texto. 

 
Números 

● Sistema de numeração 

decimal; 

● Adição; 

● Subtração. 

● Bingo matemático. 

● Avaliação formal. 

● Batalha das operações. 

● Brincadeira de basquete 

no balde (adição). 

● Material concreto 

(palitinhos) para trabalhar 

subtração. 

Grandezas e medidas ● Comparar comprimento de 

dois ou mais objetos por 

comparação direta (menos, 

igual, mais alto, mais baixo, 

mais curto, mais comprido, 

mais grosso, mais fino). 

● Comparação entre 

tamanhos dos alunos. 

● Apresentar instrumentos 

de medida. 

Geometria ● Descrever a localização de 

pessoas e de objetos no 

espaço em relação à sua 

própria posição; 

● Identificar e descrever a 

localização e a 

movimentação de objetos 

no espaço,   identificando 

● Tangram 

(reconhecimento e 

nomeação). 

● Jogos na quadra. 
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 mudanças de direções e 

considerando mais de um 

referencial; 

● Identificar e nomear figuras 

planas. 

 

Probabilidade e estatística ● Construção e interpretação 

de gráficos e tabelas. 

● Leitura de calendário. 

● Avaliação formal 

 
Autores referências 

● Ana Maria Machado 

● Tatiana Belinky 

● Silvia Orthof 

 

 
 

TABELA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2º BLOCO 
 

 O QUE AVALIAR ESTRATÉGIAS 

 

 
 

SOCIALIZAÇÃO 

● Relação com os pares, 

professores, funcionários e 

com a família 

● Jogos; dinâmicas, músicas, 

eleger o monitor da turma; 

● Pedir os jogos para 

construção da caixa 

matemática; construir 

jogos com os alunos; 

● Filmes – Extraordinário; 

● Histórias de vida 

 

 
 

ORALIDADE 

● Comunicação/ expressar as 

ideias 

● Leitura oral; debates; 

trabalhos em grupo; 

exposições e experiências. 

 

 

 

 
LEITURA 

 
● Leitura,  interpretação, 

localizar informações no 

● Projeto soletrando, textos 

variados na elaboração dos 

exercícios; 
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 texto, uso correto do 

dicionário. 

● Livro do autor Ítalo 

Sanches – Tema Bullying 

(manhã de autógrafos). 

 

 
 

ESCRITA 

 
● Ortografia, letra legível, 

organização do caderno, 

pontuação, acentuação. 

● Autores referência – Jonas 

Ribeiro, Ricardo Azevedo; 

● Cruzadinhas, caça- 

palavras, ditado, produção 

textual (coletivo e 

individual). 

 
NÚMEROS 

● Escrita do número, valor 

posicional, composição e 

decomposição. 

● Uso do QVL, material 

dourado, situações 

problema envolvendo o dia 

a dia, projeto cofrinho, 

campeonato da tabuada; 

● Caixa matemática. 

 

 
 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

● Avaliar se o aluno sabe 

reconhecer comprimento, 

medidas de capacidade, 

temperatura e massa. 

● Utilizar a balança, fita 

métrica, régua e aproveitar 

os espaços da escola para 

aperfeiçoar esses 

conceitos; 

● Pesar e medir os alunos (se 

possível por uma 

nutricionista) para saber o 

IMC de cada um e a partir 

daí trabalhar conceitos de 

uma alimentação saudável. 

 

 
 

ÁLGEBRA 

● Calcular e resolver 

problemas que envolvem as 

quatro operações. 

● Bingo, campeonato da 

tabuada e jogos 

matemáticos. 
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GEOMETRIA 

 
● Saber diferenciar formas 

geométricas. 

● Tangram, trabalhos 

artísticos envolvendo as 

formas. 

 
PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 
● Ler, interpretar 

informações e dados 

apresentados em tabelas e 

gráficos. 

● Exercícios envolvendo 

tabelas e gráficos; 

● Criar gráficos e tabelas em 

cartazes envolvendo o peso 

dos alunos, gostos 

alimentares, projeto 

cofrinho, estatística, textos 

informativos. 

 
 

 MATRIZ CURRICULAR 
 

Após o diagnóstico de aprendizagens o coletivo de professores da escola classe 10 se 

reúne para selecionar conteúdos e objetivos de aprendizagens. Para tal, utilizamos como 

referência o currículo em movimento e separamos os conteúdos por quinzenas e os objetivos 

por bimestres. Ao final de cada quinzena avaliamos se aqueles conteúdos foram contemplados 

nas práticas pedagógicas e ao final de cada bimestre, avaliamos se os estudantes alcançaram os 

objetivos propostos. 

O coletivo de professores definiu que cada professor tem autonomia para decidir se 

utilizará portfólio ou se entregará as atividades às famílias ao final de cada bimestre. As 

avaliações formais são construídas coletivamente e aplicadas ao final de cada bimestre e as 

avaliações de textos são realizadas a partir do instrumento abaixo que foi construído pela escola 

classe Arniqueiras. 



92 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 CONSELHO DE CLASSE 
 

Após as intervenções para as aprendizagens ao final de cada bimestre o coletivo da escola 

se reúne para realizar o conselho de classe. 

O Conselho de Classe é uma instância que viabiliza, como colegiado, a gestão pedagógica 

da escola, identificando as fragilidades e potencialidades do processo ensino-aprendizagem, no 

sentido de pensar estratégias para que os alunos sejam privilegiados e atendidos em suas 

necessidades e expectativas de aprendizagem. É também um espaço de reflexão e autoavaliação 

sobre em que aspectos a escola precisa avançar. 

O conselho de classe na Escola Classe 10 é organizado em dois grupos: BIA e 2º bloco.  

Para organização e efetiva participação no conselho os professores utilizam um documento 

intitulado ficha de observação para descrever como o aluno estava, o que ele aprendeu e em 
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que aspectos ainda precisa avançar, este documento também utiliza os eixos norteadores citados 

na avaliação diagnóstica. 

MODELO DE FICHA DE OBSERVAÇÃO 

ALEX RYAN LOPES GALDINO 
Data Nasc: 16/09/2008 - 08 anos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faltas: 

1° Bimestre: 

2° Bimestre: 

3° Bimestre: 

4° Bimestre: 

1° Bimestre: 

 
- Aluno oriundo de (escola anterior): Escola classe 10. 

 

- Socialização: 

 
Diariamente se envolve em conflito com os pares. Durante o bimestre precisou de 

intervenções por parte da direção por apresentar comportamento agressivo em 

diversos contextos (sala, recreio e educação integral). 

 

- Nível de leitura e escrita: 

 
Silábico-Alfabético em transição para o alfabético. 

Lê palavras com sílabas simples, mas tem começado a avançar nas sílabas 

complexas. Fica nervoso no momento de ler (fica vermelho, coça a cabeça e bufa) 

 

- Nível em linguagem matemática: Reconhece os numerais até a casa das 

centenas; realiza situações-problemas envolvendo adição e subtração desde que 

alguém leia para ele. 

 

- Acompanhamento familiar: 
 

A família foi convocada pela professora e direção para tratar de assuntos 

relacionados a agressividade. A mãe afirmou que o avô que ajuda a criar a criança 

arrumou um emprego onde ele só volta para a casa a cada 15 dias. Observou-se 

que ele perdeu sua referência masculina no contexto familiar e esse fator está 

refletindo diretamente no comportamento da criança. 

Durante a educação integral a criança afirmou que queria se matar e que estava 

ouvindo vozes. 

 

- Comportamento: 

 

Precisa de intervenções pontuais para se relacionar com os pares. 

 

Itens a serem preenchidos no momento do Conselho de Classe: 

 

- Encaminhamentos 

 
 

- Estratégias 
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 REUNIÃO DE PAIS 

Conselho de classe 

 

A reunião de pais é um momento singular de diálogo, por meio dela os pais 

conhecem a dinâmica da escola, da rede e dos professores e têm a oportunidade de buscar 

compreender as questões que perpassam o processo de aprendizagem dos estudantes. É 

espaço de escuta e de construção de estratégias coletivas para a viabilização e 

fortalecimento das aprendizagens. 
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1º momento: Orientações da equipe gestora 
 

 
2º momento: Orientações dos professores 

 

 
Recados deixados pelos pais 

 

 

Orientações sobre projetos pedagógicos 



96 
 

 



97 
 

 

 

 

 
 

 

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

 

- Melhorar o 

desenvolvimento do 

processo de ensino- 

aprendizagem; 

 

- Fortalecer o 

trabalho coletivo; 

- Implementar o 

 

- Aprimorar a 

aprendizagem dos 

alunos 

- Acompanhar, 

mensalmente,  o 

planejamento 

pedagógico dos 

professores por ano; 

 

- Realizar momentos de 

formação   continuada, 

semanalmente, com 

troca de experiências 

entre os docentes, de 

acordo   com  as 

necessidades 

identificadas. 

- Caderno 

Pedagógico dos 

professores; 

 

- Desempenho 

dos alunos nas 

avaliações; 

 

- Observações 

em sala de aula. 

Equipe Gestora, 

Coordenação 

Pedagógica e 

Professores 

Semanalmente, a 

partir da 

coordenação 

pedagógica 

coletiva 

 

Mensalmente, a 

partir da 

coordenação 

pedagógica por 

ano 

 

Bimestralmente, 

a      partir      do 

Conselho de 

Classe realizado 

por bloco (BIA e 
2º bloco) 

Recursos 

humanos 

(coordenadoras, 

supervisora, 

vice-diretora e 

parceiros) 

 

Recursos 

pedagógicos 

(jogos, 

materiais, etc) 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

 

- Garantir  a 

aprendizagem  e 

desenvolvimento 

de todos os 

alunos; 

 

- Reduzir os 

índices de 

reprovação 

escolar; 

 

- Garantir a 

permanência de 

todos os 

estudantes na 

escola. 

- Diminuir em 5% o 

índice de 

reprovação no 3º 

ano; 

 

- Erradicar a evasão 

escolar; 

- Realizar, semanalmente, 

reagrupamento interclasse; 

- Realizar, semanalmente, 

projeto interventivo com os 

alunos com dificuldade no 

processo de alfabetização; 

- Elaborar, semanalmente, 

em  coordenação 

pedagógica  coletiva, 

estratégias de intervenção 

para os alunos que estão 

apresentando dificuldades 

no processo  de 

aprendizagem. 

- Estabelecer parcerias com 

as famílias para o auxílio 

integral do estudante; 

- Buscar parcerias com 

entidade diversas 

(Conselho Tutelar, etc) 

para dar suporte aos 

estudantes que estão 

infrequentes. 

- Desempenho 

dos alunos nas 

atividades  do 

reagrupamento e 

projeto 

interventivo; 

- Caderno de 

produção de texto 

dos alunos; 

- Avaliações 

externas (Prova 

DF); 

- Fichas de 

acompanhamento 

do SOE. 

Gestão Escolar, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

SOE e Pedagoga 

- Durante 

todo o ano 

letivo, com 

atendimentos 

semanais aos 

estudantes a 

partir  da 

segunda 

quinzena do 

mês   de 

março 

Recursos 

humanos 

(coordenadoras, 

supervisora, 

vice-diretora, 

orientadora 

educacional, 

pedagoga, 

parceiros) 

 

Recursos 

pedagógicos 

(jogos, 

materiais, etc) 

 

Recursos 

administrativos 

(disponibilidade 

de uma sala para 

o projeto 

interventivo, 

organização de 

calendário de 

atendimento, 
etc) 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

Objetivos Metas Ações Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

 

- Possibilitar a 

participação de toda a 

comunidade escolar 

no acompanhamento e 

avaliação do PPP; 

 

- Aumentar a 

participação da família 

na escola. 

 

- Melhorar a 

divulgação dos 

eventos da escola; 

 

- Efetivar a 

realização dos dias 

letivos temáticos, de 

modo a ampliar a 

participação dos pais 

em 20 % 

 

- Ampliar a 

participação dos 

demais setores da 

escola nas decisões 

- Reuniões bimestrais com 

os pais para apresentação 

do desempenho dos 

estudantes; 

- Um evento em cada 

semestre, no período 

noturno, para escuta e 

acolhimento dos pais dos 

alunos; 

- Reunião com os pais dos 

alunos com necessidades 

educacionais especiais 

para acolhimento e 

esclarecimentos sobre a 

atuação da Sala de 

Recursos. 

- Conselho de Classe e 

planejamento coletivo. 

- Avaliação 

individual oral 

nas reuniões; 

 

- Registro dos 

participantes nos 

eventos para a 

comunidade; 

 

- Avaliação 

institucional 

semestral 

Equipe 

Gestora, SOE 

e Pedagoga 

Reuniões 

semanais 

 

Reuniões 

bimestrais 

 

Eventos 

semestrais 

para os pais 

e/ou 

responsáveis 

 

Avaliação 

institucional 

semestral 

Recursos 

humanos 

(todos os 

segmentos da 

comunidade 

escolar) 

 

Organização 

no calendário 

anual 

 

Recursos 

financeiros 

para a 

realização dos 

eventos 



100 
 

 

 
 

GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos Metas Ações Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

- Viabilizar um 

ambiente de trabalho 

organizado e 

harmônico, em que 

todos se sintam 

pertencentes e tenham 

clareza de suas 

funções; 

- Melhorar a 

comunicação entre 

os diversos 

segmentos; 

 

- Valorizar o bom 

relacionamento 

interpessoal; 

- Proporcionar momentos 

de escuta aos servidores 

da instituição; 

 

- Organizar com clareza o 

desempenho das funções 

de cada segmento; 
 

- Realizar formação com 

os monitores e outros 

servidores sobre bom 

atendimento ao público. 

- Avaliação 

individual oral 

nas reuniões; 

 

- Avaliação 

institucional 

semestral 

Equipe gestora, 

SOE e Pedagoga 

Reuniões 

mensais 

com todos 

os 

segmentos; 

 

Definição 

da 

formação 

com o SOE 

e Pedagoga. 

Recursos 

humanos 

(secretária, 

diretora, 

coordenadoras, 

orientadora 

educacional e 

pedagoga) 
 

Organização 

no calendário 

anual 

 
 

GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

- Empregar com 

responsabilidade e 

transparência os 

recursos financeiros 

da escola; 

 

- Angariar fundos 

para a melhoria dos 

aspectos estruturais 

da escola. 

- Realizar as 

prestações de conta 

dentro dos prazos 

estipulados; 
 

- Apresentar 

periodicamente 

prestação de contas 

à comunidade 

escolar através de 

reuniões e murais 

- Realizar reuniões para 

as prestações de conta; 

 

- Organizar eventos 

(rifas, bazar, etc) para 

arrecadar fundos 

internos; 

Análise dos 

setores 

responsáveis 

(UNIAG, 

GEPDAF  e 

GPDESC) 

Equipe gestora 

Caixa Escolar 
Quadrimestral Recursos 

humanos 

(contabilidade, 

diretora, 

secretária e 

tesoureira) 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas Ações Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

- Garantir o bom 

funcionamento de 

todos os segmentos 

da escola; 

 

- Atender as 

necessidades dos 

profissionais e 

alunos. 

- Melhorar a 

execução das 

atividades da escola; 

 

- Organizar em 

tempo as questões 

administrativas. 

- Realizar escalas de 

trabalho para vigias e 

servidores da limpeza; 

 

- Proceder o controle de 

folhas de ponto, atestados 

e afastamentos legais; 

 

- Realizar registro das 

situações e reuniões em 

livro de ocorrências; 

 

- Realizar o controle do 

inventário patrimonial da 

escola. 

-Funcionamento 

da rotina 

escolar; 

 

- Avaliações 

institucionais; 

 

- Apontamentos 

nas reuniões 

coletivas 

Equipe gestora 

secretária 

Reuniões 

coletivas 

semanais 

 

Reuniões 

semestrais 

para 

avaliação 

institucional 

Recursos 

humanos (neste 

quesito nossa 

unidade de 

ensino 

encontra-se 

desfalcada, pois 

não há nenhum 

técnico em 

gestão 

administrativa 

auxiliando nos 

trabalhos 

administrativos, 

nem, tampouco, 

agente  de 
portaria) 
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 
 

 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Objetivo Geral: 

- Integrar o Serviço de Orientação Educacional ao trabalho pedagógico e da 

comunidade escolar na identificando das demandas, colaborando para o desenvolvimento 

do aluno como ser integral. 

 
Objetivos Específicos: 

- Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional, 

incorporando-o ao processo educativo global na perspectiva de Educação inclusiva e da 

Educação para a diversidade, com ações integradas as demais instâncias pedagógicas da  

instituição de ensino; 

- Participar da elaboração e execução do PPP e de ações construídas coletivamente, 

integrando os projetos da Orientação Educacional; 

- Fazer a escuta ativa não só dos estudantes, mas de todo o corpo escolar; 

- Promover e participar do processo de transição entre as etapas e modalidades; 

- Participar das reuniões coletivas e dos conselhos de classe, sensibilizando e 

auxiliando o funcionamento do Conselho de Classe Participativo; 

- Contribuir para o vínculo entre a família e a escola, acolhendo os pais ou 

responsáveis, oferecendo informações e compartilhando conhecimentos que favoreçam do 

processo educativo em parceria; 

- Fazer parcerias e articulações com setores governamentais e ou não governamentais 

de forma a atuar junto à Rede Social de sua localidade, visando a um atendimento mais 

completo das necessidades pedagógicas, físicas e sociais das crianças; 

- Colaborar no processo de ressignificação do papel da escola na trajetória de vida dos 

estudantes em defasagem idade e ano 

- Realizar busca ativa de estudantes infrequentes. 

 
 

Ações e Estratégias: 

- Organizar o Espaço Físico; 

- Analisar, elaborar documentos, formulários, instrumentos de registros e rotina de 

arquivamento, que respaldem a ação pedagógica do pedagogo orientador educacional na  

instituição; 

- Apresentar o S.O.E. à comunidade escolar; 
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- Proceder o mapeamento institucional da Escola Classe 10 de Sobradinho; 

- Sistematizar os dados escolares para organizar o trabalho do S.O.E. a ser realizado 

na Instituição; 

- Elaborar o Plano de Ação anual da Orientação Educacional; 

- Articular ações e projetos de acordo com as necessidades surgidas na Instituição; 

- Contribuir com a promoção, garantia e defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes na Escola Classe 10(oficinas com a Rede Social, orientações, 

encaminhamentos, envio de relatórios do aluno, etc); 

- Contribuir com as coordenações coletivas, Estudos de Caso, Conselhos de Classe; 

- Realização de ações integradas com os professores; 

- Acompanhar individualmente o aluno ou em grupo; 

- Contribuir na Construção e no fortalecimento da parceria família-escola (oficinas, 

entrevistas, encaminhamentos, orientações, etc); 

- Acolher e informar as famílias, orientando as sobre o Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescentes e de serviços de apoio social, e ainda, mediando sobre as  

situações problemas desafios apresentados; 

- Coordenar ações e projetos com os parceiros da Rede de Proteção Social, famílias, 

profissionais da educação e os estudantes da Instituição. 

 
Parcerias envolvidas: 

- Equipe Gestora (Diretor(a), Vice diretor(a),Supervisor(a) e Secretário(a); 

- Coordenadores; 

- Professores; 

- SEAA; 

- Sala de Recursos; 

- Rede Social (PSE, UNIAE, Regional de Ensino Local, Associação das Mulheres, 

PM, Bombeiro Mirim, CAPSI, Conselho tutelar, CREAS, CRAS, etc.) 

 
Responsável: Orientadora Educacional – Andréa Cristina 

 
 

 SALA DE RECURSOS 

 

Objetivo Geral: 

- Primar pelo bom atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 

e a efetivação da educação inclusiva. 
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Objetivos Específicos: 

- Conscientizar funcionários, pais e alunos quanto à importância do acompanhamento 

pedagógico para   as   crianças   na   Sala   de   Recursos, da participação dos pais durante 

o processo e nas reuniões, e do papel da família na parceria com Escola no desenvolvimento 

das atividades; 

- Dar suporte aos professores e pais em relação ao desenvolvimento do aluno; 

- Desenvolver no aluno a autoestima, reflexão sobre o seu comportamento, sua vida,  

seus problemas e procurar soluções, autogoverno, poder de decisão, causas e consequências 

pessoais e sociais. 

- Assessorar o trabalho pedagógico dos professores quanto à aprendizagem de seus 

alunos e sugerir atividades; 

- Avaliar e assessorar crianças identificadas com dificuldades de aprendizagem; 

- Oferecer atividades que desenvolvam nos alunos a independência, autonomia, 

criatividade, expressão e a confiança em si próprio. 

 

 

Ações e Estratégias: 

 
 

- Atender todos os alunos NEE que tem direito a aulas diversificadas na sala de 

recursos. - Promover eventos de conscientização da comunidade Escolar sobre a função da 

SALA DE RECURSOS; 

- Implementar atividades de conscientização e acolhimento na Semana de 

Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais; 

- Implementar estratégias pedagógicas para o desenvolvimento integral dos 

estudantes. 

- Informar sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer do ano letivo, 

cronogramas de atendimento, parcerias (Centro Olímpico, CAPSi, CE Especial, etc) e  

solicitar sugestões dos funcionários da Escola; 

Visita do time de basquete de cadeira de rodas e Planaltina Semana da Inclusão. 
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- Solicitar aos professores preenchimento de fichas de diagnóstico, com as 

necessidades dos alunos, constando a expectativa com relação ao atendimento pela Sala de  

Recursos; 

- Desenvolver com os alunos atividades, dinâmicas, leituras que possibilitem: a  

reflexão sobre si próprio e sobre relações com os outros; sobre suas habilidades, 

responsabilidades e poder de decisão; sobre as consequências de suas escolhas e a coragem 

de assumir  seus erros; sobre a dignidade e papel de cidadão; 

- Estabelecer junto ao grupo de funcionários os processos e procedimentos didáticos 

a serem adotados para cada aluno; 

- Encaminhar e auxiliar os professores fornecendo sugestões de atividades; 

- Orientar pais e alunos frente as dificuldades por eles encontradas no trabalho diário. 

Responsável: Professora da Sala de Recursos em parceria com SOE, Pedagoga, 

Equipe Gestora e professores. 

 
Avaliação: 

- No decorrer do ano letivo com os funcionários; e em reunião coletiva ao final dos 

semestres; 

- No final dos bimestres com os pais e alunos. 

- Durante o processo, com produção de auto-avaliação e registro das atividades 

desenvolvidas com professores e alunos. 

 
13.2.1 PROJETO FLAUTA DOCE 

O ensino coletivo do instrumento Flauta Doce; para crianças especiais atendidas em 

Sala de Recursos Generalista em conjunto com crianças do Ensino Regular, tem por 

objetivo oferecer a consciência musical, pois além de ser um instrumento de fácil aquisição, 

possibilita a inserção do músico às atividades coletivas que envolvam apresentações 

musicais desenvolvendo diversas habilidades requeridas socialmente. 

O ensino da flauta doce corrobora com o Currículo em Movimento do Distrito Federal 

– Séries Iniciais – 2018 que estão associados aos eixos integradores – 

alfabetização/letramento/ludicidade por meio da linguagem musical. 

Os objetivos a serem trabalhados são: 

● Explorar a fonte sonora: flauta doce associada a outras fontes sonoras como 

a existente no próprio corpo (palmas, voz, estalos, passos) reconhecendo os 

elementos constitutivos da música. 

● Perceber o silêncio como parte de sequências sonoras. 

● Desenvolver o protagonismo expressivo individual e coletivo com o uso do 

instrumento musical. 
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● Desenvolver o ritmo (pulsação, intensidade, altura). 

● Desenvolver a percepção de tempo na música. 

● Reconhecer as representações gráficas de sons, partituras. 

● Tocar flauta doce lendo a partitura musical. 

● Desenvolver aspectos da alfabetização/letramento como também cálculos 

matemáticos encontrados na aprendizagem musical. 

● Desenvolver habilidades de conjunto musical apresentando ao público em 

eventos como Hora Cívica, Sarau literário, Festas Escolares e Eventos 

externos quando solicitado. 

Metodologia 

Uso individual de flauta doce associado a aulas teóricas que visem o conhecimento  

da teoria musical, possibilitando a leitura musical no pentagrama por 50 minutos duas vezes 

por semana associado a musicalidade do instrumento. 

Procedimento 

O professor da Sala de Recursos ministrará aulas que tenham teoria musical no 

quadro branco com pentagramas, leitura rítmica e melódica associado à prática musical do  

instrumento. 

O método utilizado é “Primeiro Caderno de Flauta-Block” de Maria Aparecida Mahle 

e outros materiais complementares que visem o acesso a músicas regionais, nacionais e 

internacionais que correspondam ao nível de aprendizagem dos alunos. 

As aulas teóricas poderão ser ministradas na Sala de Recursos e a prática do 

instrumento no mezanino na entrada da Escola Classe 10, pois a acústica da escola permite 

que todas as salas ouçam os ensaios sendo necessário um ambiente mais afastado para que 

não interfira nas aulas ministradas por outros professores em horário de regência. Os alunos 

serão selecionados para o projeto tanto da Sala de Recursos Generalista quanto do Ensino 

Regular, que tenham condições para participar das aulas com motivação, disciplina e 

envolvimento com o instrumento, pois as aulas são coletivas e necessitando de 

compromisso do aluno para desenvolver as habilidades musicais. 

As flautas são compradas pela direção escolar, entretanto o aluno poderá levar o  

instrumento quando o responsável assinar um termo de compromisso relacionado ao 

cuidado do instrumento e devolução do mesmo ao final do ano. 

Serão entregues cadernos de música confeccionados pela Sala de Recursos para que 

os exercícios sejam relacionados em casa como também as músicas a serem treinadas. 

Os exercícios enviados para casa são ordenados com dificuldades crescentes 

conforme o nível de aprendizagem do aluno. 

Motivos para Musicalização Infantil: 
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1. Crianças que têm contato com música aprendem a ler e a escrever com mais 

facilidade. 

2. As atividades que envolvem a música facilitam o aprendizado de matemática 

e desenvolvem o raciocínio lógico. 

3. Nas aulas de música para crianças em grupo, o aluno aprende a trabalhar em 

equipe, pois para que uma banda ou orquestra tenha sucesso, todos os elementos precisam 

estar em harmonia e com o mesmo objetivo. 

4. As aulas de música desenvolvem a concentração. 

5. As crianças são estimuladas a terem mais disciplina e a responsabilidade. 

6. As atividades melhoram e aumentam a capacidade de memorização. 

7. As crianças desenvolvem a coordenação motora quando tocam instrumentos. 

8. A música na infância aguça a sensibilidade e a afetividade. 

9. As aulas melhoram a comunicação das crianças que são tímidas. 

10. As atividades trabalham a autoestima e a confiança. 

11. A música na infância desperta a criatividade e trabalha a inteligência. 

12. As aulas de música para crianças promovem a autodisciplina e a paciência. 

 
 

Avaliação 

O aluno será avaliado de forma processual ressaltando sua assiduidade, envolvimento 

com o instrumento e atividades solicitadas como também durante as apresentações em 

momentos coletivos no ambiente escolar e/ou extraescolar. 

 
 PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

Objetivo Geral: 

- Mapear de forma sistemática quais estudantes estão infrequentes e possuem 

dificuldade de aprendizagem. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar busca ativa com estudantes infrequentes; 

- Sensibilizar as famílias quanto a participação e atuação dos estudantes; 

- Realizar planejamento pedagógico diferenciado para estudantes infrequentes ou 

com dificuldade; 

- Promover ações de acolhimento socioemocional; 

- Promover projeto interventivo para sanar lacunas de aprendizagem. 

 
 

Ações e Estratégias: 

- Verificar com os professores quais são os estudantes que entram na configuração 

de 4 faltas consecutivas ou 3 alternadas a cada duas semanas; 
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- Realizar ligação para entender o que tem acontecido com as famílias e com o 

estudante; 

- Oferecer Escuta ativa às famílias; 

- Acolher e orientar as famílias, orientando as sobre o Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescentes, frequência escolar e apoio nas aprendizagens. 

- Realizar projeto interventivo com esses estudantes. 

Parcerias envolvidas: professores readaptados, coordenadoras, pedagoga. 

Responsável: Equipe Gestora 

 
 

 RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Objetivo Geral: 

- Ensinar aos alunos habilidades e competências que foram prejudicadas pelo período 

de pandemia. 

Objetivos específicos: 

- Sanar lacunas de aprendizagem evidenciadas diante da pandemia; 

- Promover o acolhimento do estudante diante das suas dificuldades; 

Ações e estratégias 

- Acolhimento aos estudantes; 

- Utilizar os dados da avaliação diagnóstica para visualizar onde o estudante está em 

relação às aprendizagens; 

- avaliação diagnóstica; 

- Promover flexibilização curricular; 

- Realizar aulas de reforço em pequenos grupos; 

- Realizar formação de professores. 

 
 

 CULTURA DE PAZ 

Objetivo Geral: 

- Estudar e executar ações do caderno de Convivência Escolar e cultura de Paz da 

SEEDF. 

Objetivos específicos: 

- Fortalecer a cultura do diálogo na resolução de conflitos; 

- Compreender quais procedimentos efetivar em situações de conflito; 

- Promover uma convivência sadia no ambiente escolar. 

Ações e estratégias 

- Estudar o documento com a equipe pedagógica; 

- Promover conversas com os pais sobre essa temática; 
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- Promover conversas com os estudantes sobre essa temática; 
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 PLANO DE AÇÃO SEEAA 
 

UE: Escola Classe 10 de Sobradinho -DF Telefone: (61) 3901 --4100 

Diretor(a): Luana Vaz Vice-diretor(a): Andreza Línea 

Quantitativo de estudantes: 295 Nº de turmas: 18 Etapas/modalidades: Ensino Fundamental/ Anos iniciais 
 

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

EEAA: Pedagoga(o) Lúcia Maria Ventura Maia 
 

Eixos sugeridos: 
 

1. Coordenação Coletiva 
 

2. Observação do contexto escolar 
 

3. Observação em sala de aula 
 

4. Ações voltadas à relação família-escola 
 

5. Formação continuadas de professores 
 

6. Reunião EEAA 
 

7. Planejamento EEAA 
 

8. Eventos 
 

9. Reunião com a Gestão Escolar 

10.Estudos de caso 

11. Conselhos de Classe 

12.Projetos e ações institucionais 
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Eixo: projetos e ações institucionais 

 
Ações/Demandas 

 
Objetivos 

 
Procedimentos 

 
Cronogra 

ma 

 
Profissionais 

envolvidos 

 
Avaliação 
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-Novos professores e 

outros profissionais 

da escola com pouco 

conhecimento da 

dinâmica escolar; 

 
- Queixas e 

encaminhamentos 

recorrentes dos 

professores de 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagens e de 

se relacionarem 

-Realizar o mapeamento 

institucional de modo a 

conhecer as concepções 

teóricos-metodológicos dos 

novos profissionais 

 
- Construir uma escola 

inclusiva para todos os 

alunos com diagnóstico ou 

não, como também para 

todos profissionais e 

comunidade escolar 

- Observar o contexto da sala 

de aula; conhecer a 

metodologia de trabalho do 

professor; identificar os 

processos avaliativos 

utilizados com a turma; 

conhecer os motivos dos 

encaminhamentos 

Escuta em 

conversas, 

elaboração de 

entrevistas e 

formulários, 

observações nas 

coletivas e em 

outros espaços 

 
Projeto: 

Construindo uma 

escola inclusiva - 

escuta em 

conversas, 

elaboração de 

entrevistas e 

formulários, 

observações nas 

coletivas, na sala de 

aula e em outros 

espaços 

-Formação em 

coletivas, reuniões, 

contação de 

histórias 

estudantes; registrar 

as observações 

1º bimestre 

 
- durante o 

ano letivo 

-Pedagoga EEAA, 

professor da Sala 

de recursos, 

coordenação 

 
-Pedagoga EEAA, 

professor da Sala 

de recursos, 

coordenação, 

especialistas 

convidados, 

gestoras e demais 

profissionais da 

escola 

 
- 

-Análises dos resultados, 

acompanhamentos e 

intervenções; 

 
-Observações nas 

coletivas, sala de aula, 

preenchimentos de 

fichas e registros, em 

outros espaços da escola 

e arredores 

 

Eixo: formação continuada de professores 
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Ações/Demandas 

 
Objetivos 

 
Procedimentos 

 
Cronogra 

ma 

 
Profissionais 

envolvidos 

 
Avaliação 

-Adequação 

curricular 

 
-- Queixas e 

encaminhamentos 

recorrentes dos 

professores de 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagens e de 

se relacionarem 

-Apresentar os documentos 

que norteiam e embasam a 

adequação curricular 

- Observar o contexto da sala 

de aula; conhecer a 

metodologia de trabalho do 

professor; identificar os 

processos avaliativos 

utilizados com a turma; 

conhecer os motivos 

Reuniões em 

coletivas, em 

pequenos grupos e 

individualmente 

-- Observar o 

contexto da sala de 

aula; conhecer a 

metodologia de 

trabalho do 

professor; 

identificar os 

processos 

avaliativos 

utilizados com a 

turma; conhecer os 

motivos dos 

encaminhamentos; 

Combinar com a 

professora a 

intervenção; 

interagir com 

estudantes; registrar 

as observações 

Durante o ano 

letivo 

-Pedagoga EEAA 

e professor da Sala 

de recursos 

- Pedagoga EEAA 

, professores e 

alunos 

Observação do cotidiano 

da sala de aula, 

acompanhamentos, 

trocas de informações e 

feedback 

 

Eixo: Encontro de articulação Pedagógica- EEAA 
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Ações/Demandas 

 
Objetivos 

 
Procedimentos 

 
Cronogra 

ma 

 
Profissionais 

envolvidos 

 
Avaliação 

-Articulação e 

formação em 

conjunto com todos 

os especialistas dos 

Serviços( 

Pedagogos, 

Psicólogos e Sala de 

Apoio ) 

Fortalecimento e 

empoderamento das funções 

de cada especialista dos 

serviços 

- Participação ativa 

nos encontros dos 

serviços 

semanalment 

e 

Pedagogos, 

Psicólogos e 

Profissionais do 

SAA 

Reflexões com os 

profissionais envolvidos 

e durante o fazer escolar 

 

      

      

 

Eixo: Coordenação Coletiva 

 
Ações/Demandas 

 
Objetivos 

 
Procedimentos 

 
Cronogra 

ma 

 
Profissionais 

envolvidos 

 
Avaliação 
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- Formação com 

professores 

· Fomentar a formação 

continuada dos profissionais 

da educação a fim de dar 

suporte pedagógico e 

aprofundar seus 

conhecimentos relativos ao 

processo de ensino- 

aprendizagem, a partir das 

suas demandas. 

. 

· Sugerir ou 

propor atividades 

auxiliando o 

planejamento 

semanal/ mensal a 

fim de responder as 

demandas e queixas 

apresentadas pelo 

coletivo 

Semanalment 

e 

mensalmente 

Pedagogos, 

professores, 

coordenação e 

gestores 

Escuta, trocas reflexões 

com os profissionais 

envolvidos e durante o 

fazer escolar 

 

Eixo: Estudo de Caso 

 
Ações/Demandas 

 
Objetivos 

 
Procedimentos 

 
Cronogra 

ma 

 
Profissionais 

envolvidos 

 
Avaliação 

- Intervenções 

conjuntas em casos 

específicos 

·      Organizar e planejar 

as estratégias pedagógicas 

para auxiliar o processo de 

aprendizagens 

Atividades de 

orientações para 

auxiliar os 

envolvidos na 

mediação do 

processo de ensino 

Primeiro 

bimestre ou 

avaliação 

diagnóstica. 

Pedagogos, 

Professores, Sala 

de Recursos, 

coordenação, 

gestores, 

familiares e 

Profissionais do 

SAA 

Observação, 

acompanhamentos, 

registros intervenções, 

trocas e outros 

 

Eixo: Conselho de Classe 

 
Ações/Demandas 

 
Objetivos 

 
Procedimentos 

 
Cronogra 

ma 

 
Profissionais 

envolvidos 

 
Avaliação 
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Avaliação 

institucional e do 

processo ensino- 

aprendizagem 

Conhecer o 

desenvolvimento 

pedagógico. 

Possibilitar reflexão sobre 

a prática 

Estimular incentivar a 

participação do estudante: 

auto avaliação, opinar sobre 

a escola, sugerir melhorias. 

Participação 

efetiva nos 

conselhos de classe, 

promovendo 

reflexão da 

aprendizagem dos 

estudante bem 

como sobre as 

propostas e 

práticas. 

Combinar com a 

equipe gestora e 

equipe pedagógica 

o modelo de 

conselho de classe. 

Levantar as 

demandas do grupo 

Durante os 

bimestres do 

ano letivo. 

Pedagogos, 

Professores, Sala 

de Recursos, 

coordenadores e 

gestores 

Observação, registros, 

acompanhamentos, 

intervenções, trocas e 

outros 

 

Eixo: Planejamento do EEAA 

 
Ações/Demandas 

 
Objetivos 

 
Procedimentos 

 
Cronogra 

ma 

 
Profissionais 

envolvidos 

 
Avaliação 
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Planejame 

nto de 

ações em 

eventos e 

outras 

prioridade 

s, 

estipuland 

o prazos 

Analisar 

semanalmente ou 

quinzenalmente o 

contexto escolar 

(demandas, o que foi 

realizado ou não) 

priorizando e 

direcionando as 

ações. 

 
Articular ações 

relativas as 

demandas ou de 

caráter 

preventivo 

coletivamente, 

em grupos ou 

individualmente 

 
Durante o 

ano letivo 

 
Pedagogos, 

Professores, 

Sala de 

Recursos, 

coordenação, 

gestores, 

familiares 

 
Auto avaliação, 

acompanhamentos, 

registros 

intervenções, trocas e 

outros 
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
 

● 14.1 PROJETO LITERÁRIO “SURFANDO NA LEITURA” 

● Objetivo geral: nortear as práticas pedagógicas da escola visando o 

desenvolvimento integral do aluno; 

Objetivos específicos: 

 
- Despertar o interesse e prazer pela leitura; 

 
- Desenvolver habilidades como: oralidade, escrita, expressões artísticas e corporais 

e criatividade, emoção; 

- Desenvolver a escrita a partir do trabalho dos diferentes tipos de textos; 

 
- Ampliação da visão de mundo a partir das leituras e discussões realizadas em sala; 

 
- Integrar as diversas áreas de conhecimentos (interdisciplinaridade); 

 
- Produção de materiais diversos (peças, cenários, pinturas, músicas, textos, etc) 

para exposições internas e externas; 

- Sistematizar o aprendizado em ações práticas na rotina escolar; 

 

Principais ações: 
 

- Definição de autores referências para o trabalho pedagógico com as turmas. 
 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Vinicius de 

Moraes 

Ruth Rocha 

Jonas 

Ribeiro 

Eva Furnari 

Sylvia 

Orthof 

Tatiana 

Belinky 

Ricardo 

Azevedo 

Rubem 

Alves 

Jonas 

Ribeiro 

 

- Empréstimo de livros semanais na biblioteca; 

 
- Contação/dramatização semanal de histórias no pátio pelos professores e alunos; 

 
- Visitas de escritores à escola; 

 
- Articulação com as práticas pedagógicas, especificando mensalmente o gênero 

textual a ser trabalhado por toda a escola; 

- Montagem de portfólio; 
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- Promoção momentos que marquem as várias etapas do projeto, envolvendo a 

participação dos alunos: abertura e apresentações bimestrais de acordo com a unidade 

didática; 

- Criação de situações-problemas matemáticas envolvendo o gênero trabalhado em 

sala de aula e nas entradas pedagógicas; 

- Seleção de textos de determinado gênero que atendam os conteúdos curriculares de 

ciências naturais e ciências humanas com planejamento de sequências didáticas; 

- Estudo da metodologia de trabalho com cada gênero textual: oferta de repertório aos 

alunos; produção de texto coletivo com a turma; produção de texto individual; 

reestruturação de texto; apresentação e exposição para o grupo. 

- Realização de evento de culminância, com toda a comunidade escolar, com 

exposições dos trabalhos realizados e apresentações dos alunos (Sarau: tarde literária em 

família). 

Avaliação 

- Formativa, processual e contínua; 

- Diversidade de estratégias (portifólio, observações, diário de bordo, fotografia, 

autoavaliação dos alunos e avaliação do projeto pelos envolvidos); 

 

 
Responsável 

Equipe gestora, coordenadores e professores. 
 

No momento encontramos dificuldades na implementação do projeto devido à 

ausência de um docente para desempenhar a função de responsável pela biblioteca. 

Reiteramos a importância de conseguir um profissional para esta atividade tão 

imprescindível para o desenvolvimento dos estudantes. 

 

 

 
14.2 FOTOS DO II SARAU: TARDE LITERÁRIA EM FAMÍLIA 

(2019) 
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● 14.3 PROJETO EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
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O projeto de educação matemática está sendo construído pelo coletivo da escola 

classe 10 no ano de 2020. Na semana pedagógica já foram definidas algumas ações a serem 

implementadas durante o 1° bimestres, são elas: 

● Confecção da caixa matemática para cada aluno com os seguintes itens: dado, fita 

métrica, palitos, ficha escalonada, material dourado, liguinhas e dinheirinho. 

● Confecção de caixa de jogos matemáticos com os seguintes jogo: dama, cartas, pega 

varetas, tangram, bingo, uno. 

● Utilização do cofrinho da turma para trabalhar instrumentos de tratamento da 

informação (tabelas, gráficos e outros). 

 

 

● 14.3 PROJETO INTERVENTIVO: É TEMPO DE APRENDER 

 
Objetivo geral: oferecer oportunidades de aprendizagem aos alunos que estão 

enfrentando situações de dificuldade em acompanhar o ano que está matriculado; 

Objetivos específicos: 
 

- Resgatar a autoconfiança dos estudantes; 

- Melhorar o desempenho dos alunos em compreensão leitora e produção de texto; 

- Melhorar o desempenho dos alunos em raciocínio lógico e compreensão de 

situações-problemas envolvendo as quatro operações básicas. 

Principais ações: 

- Avaliação diagnóstica dos alunos; 

- Reunião semanal com os professores para levantamento de estratégias 

pedagógicas; 

- Atendimento individual dos alunos ou em pequenos grupos, uma vez por 

semana; 

- Definição de horários, locais e responsáveis pelo atendimento dos alunos; 

- Reuniões quinzenais para análise dos avanços dos alunos nos atendimentos; 

- Separação de materiais e jogos pedagógicos. 

Responsável: Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar. 

Avaliação: 

A avaliação do projeto será feita através do acompanhamento dos registros de 

avaliação dos alunos, de reuniões entre os professores, os pais, equipe pedagógica e 

alunos, para verificarem a eficácia das atividades pedagógicas desenvolvidas, além do 

próprio desempenho dos alunos. 
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● 14.5 PROJETO: RECREIO “PAZ, A GENTE QUE FAZ” 

 
 

Objetivos gerais: Fazer cumprir a lei Recreio com atividade escolar (CNE/CEB 

2/2002 ARTIGO 34 DA LDB de 04.11.2002); 

- Implementar o recreio dirigido escolar; 

 
- Tornar o momento de Recreação mais efetivo, tendo a participação de direção, 

Professores, Serviços de Apoio e Alunos. 

 

 
Objetivos específicos: 

 
- Desenvolver atividades dirigidas escolares tornando este momento mais prazeroso, 

com brincadeiras e jogos pedagógicos enriquecendo a interação entre colegas, professores, 

serviços de apoio e direções; 

- Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

- Estabelecer regras de vivencia e convivência ditas pelos professores e servidores, 

bem como compreender as regras e sua funcionalidade e implicações em jogos, 

reconhecendo erros e acertos, apreendendo a conviver com os mesmos; 

- Diminuir as agressões, preconceitos e discórdias verbais agressivas entre os alunos 

na hora do brincar; 

- Cuidar do próprio corpo, do corpo do outro, do ambiente esportivo e materiais. 

 
- Propiciar desenvolvimento de domínios motores, cognitivos, socioafetivos e 

interativos para auxiliar no processo de ensino aprendizagem articulando cognitivo, 

corporal, afetivo, estético nas relações pessoais e interpessoais de forma interdisciplinar. 

 

 

 

Pinturas no pátio da escola 
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Principais ações: 

 
 

- Apresentação do projeto para alunos e professores; 

- Elaboração de cronograma com a separação de professore e alunos responsáveis pela 

organização do recreio; 

- Ensino de jogos desportivos: queimada, tênis de mesa, jogo de futebol de botão, mini 

basquete, tiro ao alvo com imãs, tênis, etc. 

- Disponibilização de jogos pedagógicos: dama; dominó, jogo da memória, xadrez, 

twister, quebra cabeça, ludo, boliche, corda, etc. 

- Organização de torneios e campeonatos de brincadeiras; 

- Aquisição de recursos materiais: bolas dente de leite, aros de mini basquete, bolinhas 

de piscinas, cordas grandes, dardos sem ponta, alvo dos dardos, elásticos largos, bambolês, 

raquetes, etc. 

 

Responsável: SOE, SEAA e Direção 

 
 

Avaliação: 

Será feita mensalmente, junto com todas as partes envolvidas, a partir de 

registros escritos e da manifestação oral dos estudantes. 

 
 

● 14.6 PROJETO: GINCANA TEMÁTICA 

 
Objetivos: Gerar nos alunos, professores, servidores e comunidade escolar a 

corresponsabilidade e o sentimento de pertencimento, fortalecendo o trabalho colaborativo 

entre os diversos sujeitos que atuam na Escola Classe 10 de Sobradinho. 

 
Principais ações: 

 
 

- Promover a integração entre alunos, professores, servidores e comunidade escolar, 

desenvolvendo um sentimento de pertencimento ao espaço escolar; 

- Viabilizar a articulação dos componentes curriculares de forma interdisciplinar e 

contextualizada por meios dos eixos de alfabetização, letramento e ludicidade na 

organização do trabalho pedagógico voltado para as ações da gincana; 

- Angariar fundos para melhorias pedagógicas da escola; 

- Desenvolver calendário de realização de provas de criatividade, resistência, fantasia, etc. 
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Responsável: Equipe Gestora 

 
 

Avaliação: 

Antes, durante e após o processo, será feita a avaliação das ações desenvolvidas nas 

coordenações coletivas, de acordo com a participação dos alunos e comunidade escolar. 

Serão utilizados registros de fotos, vídeos e tabelas de arrecadação de produtos. 
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● 14.7 PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL – 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

Objetivo geral: ampliar a jornada de atendimento aos alunos que apresentam 

necessidades diferenciadas de aprendizagem, atendendo um total de 80 estudantes; 

Objetivos específicos: 

- Desenvolver atividades que proporcionem o trabalho com valores, autonomia e 

autoestima dos alunos; 

- Intervir nas dificuldades pedagógicas apresentadas pelos alunos de forma 

interdisciplinar; 

- Minimizar os índices de reprovação ao final dos ciclos de aprendizagem. 
 

 

 

 

 
anos; 

Principais ações: 
 

- Ofertar atividades/oficinas variadas em turno contrário para os alunos de 1º ao 5º 

 

 
- Oferecer acompanhamento pedagógico aos alunos repetentes; 

 

- Otimizar o espaço físico da escola, bem como os seus recursos tecnológicos; 
 

- Utilizar o laboratório de informática como oficina que atue no 

acompanhamento pedagógico de linguagem e matemática dos estudantes envolvidos no 

programa; 
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- Desenvolver ações de formação dos monitores e educadores sociais 

voluntários de acordo com os objetivos estabelecidos; 

- Ofertar refeições aos alunos atendidos; 
 

- Desenvolver atitudes e práticas para constituição de letramento por meio de 

vivência de leitura e produção de textos; 

- Atender os alunos através das seguintes oficinas: dança; artesanato; jogos 

pedagógicos de linguagem e matemática; artes e hora; 

- Resgatar brincadeiras folclóricas e culturais; 

- Exposição de trabalhos realizados para o restante da escola; 

- Promoção de atividades de cooperação no cotidiano escolar; 

 
 

Responsável: coordenadora pedagógica da Educação Integral e educadores sociais 

voluntários 

 
Avaliação: 

O diário da Educação Integral será usado para o registro da frequência e participação 

dos alunos envolvidos no projeto, além dos procedimentos diários das atividades. O 

controle e registro das atividades serão de responsabilidade do Coordenador, bem como dos 

monitores responsáveis pelas atividades. 

Para análise do desempenho dos alunos nos componentes curriculares de cada ano 

será preenchida uma ficha com observações pertinentes a cada aluno. Realizar-se-á ainda, 

no decorrer do ano, uma autoavaliação oral, para que os alunos possam intervir diretamente 

nas propostas encaminhadas pela escola para o projeto. O desenvolvimento do projeto será  

registrado por meio de relatórios, fotografias, vídeos e coleta de depoimentos dos 

envolvidos no projeto. Além disso, serão realizadas reuniões com todo o grupo de 

professores, para que os docentes regentes possam opinar sobre o impacto do programa no 

desenvolvimento dos alunos atendidos. 

Os pressupostos teóricos da educação integral constam na página 21 intitulada: 

princípios orientadores das práticas pedagógicas. 
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● 
 
 

● 14.8 PROGRAMA EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

 
Objetivos geral: ofertar aulas de educação física aos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor de atividades e o professor de  

educação física na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo  

da Educação Básica do Distrito Federal. 

 
Objetivos específicos: 

- Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes da Educação Física, tais como: 

o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre o corpo, 

integrando-os aos objetivos e conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

- Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de 

educação física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do professor de 

atividades; 

- Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da 

criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando estratégias didático-metodológicas da 

educação física na organização do trabalho pedagógico da escola. 

 

Atividades da Educação Integral 
Oficinas de psicomotricidade, horta, jogos 

pedagógicos na Sala de Informática e dança. 
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Principais ações: 

- Atendimento das turmas de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Classe Especial, 

duas vezs por semana, com duração mínima de 50 minutos 

- Organização de aulas que envolvam materiais diversos e estratégias diversificadas 

de trabalhos com a linguagem corporal, utilizando a quadra e o pátio da escola, dentre outros 

espaços. 

 
Responsável: professor de Educação. Neste momento, o projeto não está sendo 

realizado, pois o professor que ocupava esta função está afastado para estudos e não houve 

professor substituto. 

Avaliação: 

A partir do registro, observação e preenchimento dos seguintes instrumentos, já 

preconizados no projeto: portifólio com fotografias das atividades desenvolvidas, 

formulário de avaliação pedagógica do estudante, formulário de avaliação do projeto pelos 

alunos e formulário de avaliação do projeto pelos professores regentes das turmas atendidas. 
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● 

● 

● 14.9 PROJETO “COMO SERÁ O AMANHÃ?” – 5º ANO 

● 

Criado pelas então professoras dos 5ºs anos em 2017, Luana Vaz e Danielle Atta, este 

projeto passou a integrar a PP desta unidade de ensino devido à grande repercussão que teve 

para o envolvimento dos alunos com sua própria aprendizagem. 

 

 
Objetivo geral: preparar os alunos para a transição para o Ensino Fundamental II a  

partir do desenvolvimento da autonomia, proatividade e senso crítico em relação ao 

contexto educacional brasileiro e ao futuro pessoal. 

 

 

Objetivos Específicos: 
 

- Chamar a atenção para as mudanças da passagem do ensino fundamental 1 para o 

ensino fundamental 2; 

Aulas de Educação 
Física com a 

participação de todos 
os alunos. 2018. 
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- Despertar o senso crítico acerca da importância da educação para o ser humano e 

para o país; 

 
Principais ações: 

 
- Planejar, escrever, revisar e reescrever textos que apresentem o memorial dos alunos 

nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como suas perspectivas futuras; 

- Visitar uma escola de Ensino Fundamental II e debater com professores e alunos 

para tirar dúvidas a respeito da nova realidade; 

- Refletir sobre a organização de caderno e de tempo; 

- Analisar músicas, vídeos e textos que tratam do tema da escola e educação; 

- Produzir textos com coerência, maturidade, eficácia e eficiência; 

 

- Produzir um livro com a coletânea de textos escritos e fazer um lançamento oficial 

do mesmo, com momento de autógrafos e apresentações. 

- Desenvolver a capacidade de pensar em soluções para problemas que envolvem a 

educação. 

 

Responsáveis: coordenação pedagógica, vice-diretora Luana Vaz e professores 

regentes dos 5ºs anos. 

 

 

Lançamento do livro “Como será o 
amanhã?” produzido pelos alunos/2017. 



133 
 

● 14.10 BIBLIOTECA ESCOLAR 

Professora: Cristiana 
 

1. Protocolo de Segurança(covid-19): 
 

 
 
 

§ Manter o ambiente da biblioteca sempre limpo e arejado; 
 

§ Verificar sempre a quantidade de alunos, no sentido de respeitar o 

distanciamento entre os alunos no momento do atendimento; 
 

§ Higienizar as mãos, antes de entrar na biblioteca; 
 

§ Uso correto da máscara; 
 

§ Evitar conversa no espaço da biblioteca; 
 

§ Juntos venceremos esse vírus. 

 
 

2. Atendimento: 

 
 

§ A turma será atendida no horário semanal pré-estabelecido pela 

equipe gestora; 
 

§ O horário de atendimento será de 50 minutos para cada turma. 
 

§ Explicar ao estudante o que é uma biblioteca e a maneira correta 

de usá-la. 
 

§ As atividades que serão realizadas com as turmas buscam 

desenvolver e solidificar o gosto pela leitura; 
 

§ Promover pic-nic literário, fazer ficha literária, fazer mural com 

sugestão de leitura, sugerir livros para o professor e para os 

alunos, mural pedagógico do “Leitor Destaque” do mês ( alunos  

que mais fazem empréstimo de livros da biblioteca); disponibilizar 

para o professor o link da biblioteca virtual para que o mesmo 

repasse para o estudante, etc; 

 
 

3. Empréstimo de livro ao professor: 

 
 

§ O acervo de livros da biblioteca está disponibilizado no drive 

compartilhado da escola; 
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§ Caso o(a) professor(a) necessite de algum livro ou livros para a 

turma, pode enviar mensagens via rede social ou pessoalmente; 
 

§ Os livros serão registrados na data do empréstimo no nome do(a) 

professor(a) com a finalidade de controle; 
 

§ Caso haja demora na devolução e outro (a) professor (a) queira 

utilizar o mesmo título, cabe ao responsável pelo turno verificar a 

real situação no sentido de auxiliar cada professor(a). 

 
 

4. Empréstimo de livro ao aluno(a): 

 
 

§ Os estudantes poderão escolher os livros nas prateleiras. 

 

§ De cinco em cinco os estudantes se dirigir aos livros, fazer a sua 

escolha e apresentá-la à professora responsável para registro do 

mesmo, que deverá constar: Título do livro, nome do aluno e data 

da devolução; 
 

§ O estudante ficará com o livro por uma semana a contar da data de 

empréstimo. 

 
 

5. Atraso na devolução do livro: 

 
 

§ 1º. O estudante não poderá pegar outro livro; 
 

§ 2º. Conversar com o(a) professor(a) para entrar em contato com a 

família do mesmo e verificar o que houve; 
 

§ 3º. Em caso da perda definitiva do livro, verificar junto ao estudante 

e a família a possibilidade de trazer um novo livro infantil, gibis,  

em substituição ao livro não devolvido, com a finalidade de não 

prejudicar o acervo da biblioteca, bem como os demais alunos da 

escola (com prévia autorização da direção da escola); 

 
 

6. Devolução do livro: 

 
 

§ Os livros devolvidos pelos alunos serão higienizados e devolvidos 

ao seu respectivo local para novo empréstimo; 
 

§ O livro deve levar e promover conhecimento e aprendizagem. 
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“Os pássaros têm asas...pessoas têm livros...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA CLASSE 10 DE SOBRADINHO 

BIBLIOTECA: “SURFANDO NA LEITURA” 

RESPONSÁVEL:- CRISTIANA FRANÇA LOPES 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEITURA 
 

 

 

 

 

"Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. 

Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão. 

incapazes de escrever - inclusive a sua própria história”. 
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Bill Gates 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sobradinho-DF, Fevereiro de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ler... 

 

 

 

 

 

 

Ler é o melhor remédio. 

 

Leia jornal... 

Leia outdoor... 

Leia letreiros da estação do trem... 

Leia os preços do supermercado... 

Leia alguém! 

Ler é a maior comédia! 

Leia etiqueta jeans... 
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TEMA: SEMEAR LIVROS, COLHER LEITORES. 

 

 
PROBLEMATIZAÇÃO: Qual a importância das atividades realizadas na sala de leitura 

na formação do leitor? 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

 
Para Silva, a prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o 

momento que começamos a “compreender” o mundo à nossa volta. No constante desejo de 

decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo sobre 

diversas perspectivas, de relacionar a realidade ficcional com a que vivemos, no contato 

com um livro, enfim, em todos os casos estamos de certa forma, lendo. Embora, muitas 

vezes, não nos demos conta. Desse modo, a leitura se configura com um poderoso e  

essencial instrumento libertário para a sobrevivência do homem. A leitura é um dos meios 

pelo qual se obtém conhecimento das mais diversas áreas facilitando então, a argumentação 

e vocabulário para a produção de um texto oral ou também escrito. 

 

Leia histórias em quadrinhos... 

 

Leia a continha do bar... 

Leia a bula do remédio... 

Leia a página do ano passado perdida no canto da pia enrolando chuchus... 

 

Leia a vida! 

 

Leia os olhos, leia as mãos. Os lábios e os desejos das pessoas... 

 

Leia a interação que ocorre ou não entre física, geografia, informática, trabalho, 

miséria e chateação... 

 

Leia as impossibilidades... 

 

Leia ainda mais as esperanças... 

Leia o que lhe der na telha... 

...mas leia, e as ideias virão! 

 

 
 

Luís Fernando Veríssimo 

http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp
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O ato de ler leva o indivíduo a se descobrir e a se tornar um agente transformador 

com capacidade de sonhar e concretizar. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu  

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua. Trata-se de 

uma atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os sentidos começam a  

ser construídos antes da leitura propriamente dita (Freire, 2001). 

 

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, 

dentre os trechos que circulam aqueles que atendam a suas necessidades. Formar leitores 

competentes quer dizer formar alguém que compreenda o que lê, que consiga ler também o 

que não esta escrito, estabelecendo relações com textos já lidos e, que saiba dar sentido ao 

que lê. 

 

A formação de um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática 

constante de leitura, a partir de um trabalho que deve se organizar em torno da diversidade 

de textos que circulam na sociedade e que envolvam todos os alunos. 

 

A escola tem grande parcela de responsabilidade para com o incentivo à leitura, pois 

promove o hábito nas crianças, estas irão crescer sabendo que a leitura enriquece o 

 

conhecimento e da grande importância que ela exerce na vida do ser humano. 

Acreditamos que há grande necessidade do ser humano adquirir ao longo de sua 

vida uma boa bagagem de leitura, pois além de obter conhecimento, desenvolve um 

potencial crítico, para então questionar, duvidar, com isso saber mais e expor 

opiniões sem medo, e acima de tudo permite interpretar o mundo. 

 

Este projeto visa contribuir com os alunos, dando-lhes a possibilidade para que os 

mesmos possam, usando de sua criatividade, recontar a partir dos seus pontos de vista  

histórias que chegaram até eles através do discurso oral e escrito. A comunicação é parte 

inerente do ser humano. Desde cedo procuramos estabelecer comunicação, seja de modo 

verbal ou não verbal. A escola deve oferecer condições para que os alunos possam aprimorar 

seus conhecimentos a respeito da língua materna, bem como, dos processos do ato de 

comunicação. 

Há, entretanto, uma condição para que a leitura seja de fato prazerosa e válida: o 

desejo do leitor. A leitura não pode se tornar uma obrigação, porque quando ela se 

transforma em obrigação, a leitura se resume em simples enfado. Para suscitar esse desejo 

e garantir o prazer da leitura, daremos aos nossos alunos o direito de escolher o que quer 
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ler, o de reler, de ouvir histórias e, ainda interpreta-las de forma oral, por escrito e por 

desenhos. 

 

No empenho de incentivar a leitura, onde os alunos sintam prazer em descobrir o  

fantástico mundo da leitura e da escrita, buscamos aprimorar métodos e desenvolver 

atividades que facilitem a equidade de oportunidades de aprendizagem e que tornemos 

facilitadores desse processo de ensino, com o desejo de despertar, incentivar e promover a  

leitura no âmbito escolar, visando à formação do caráter no educando, a melhor qualidade 

ensino-aprendizagem e o desenvolvimento sociocultural. 

 

 

 

 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Para prepararmos os nossos educando para esse mundo moderno e contemporâneo, 

percebe-se a necessidade de prepará-los para enfrentar mutações. Portanto, uma sociedade 

letrada, precisa saber ler, escrever e principalmente se comunicar/falar. A valorização social 

de uma pessoa, atualmente,está intimamente ligada ao seu desempenho escrito, mas também 

ao oral, pela razão da ampla exposição aos meios de comunicação. 

 

Pode-se dizer que é através da leitura que o individuo “pega gosto” pela formação 

de textos, querendo que todos leem o que escrevem. O mundo é bom, mas com a leitura, ele 

torna-se ainda melhor ( Coloner, 2007). 

 

É importante ressaltar que, qualquer que seja o ramo da atividade, o profissional 

sabe que o êxito dele depende, além dos conhecimentos próprios da área, de sua habilidade 

na leitura, que resultará em competências quanto ao manejo da língua. Enfim, todo saber é 

transmitido através desse instrumento primordial da comunicação humana na qual a leitura 

é uma das protagonistas (Coloner, 2007). 

 

Dessa forma, reafirma-se a importância da leitura e que essa deve ser incentivada no 

ambiente escolar de diversas maneiras, pois na formação de bons leitores, é preciso 

desenvolver o gosto e o compromisso com a leitura. Para isso, é preciso que a escolar 

ofereça condições favoráveis para a prática da leitura. Uma dessas condições é a Sala de 

Leitura. Não uma sala de leitura estática, com amontoados de livros, mas uma sala de leitura 

viva, que promova diferentes atividades, não esquecendo que é na leitura de livros que todas 
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as atividades são planejadas, buscando sempre semear livros com o objetivo principal de 

formar bons leitores. 

 

OBJETIVOS 

 
Gerais: 

 
· Despertar, incentivar e promover a leitura no âmbito escolar, visando à formação do 

caráter no educando, a melhor qualidade ensino-aprendizagem e o desenvolvimento 

sociocultural. 

 

· Estimular nos alunos um processo de leitura permanente para estar continuamente 

atualizados frente aos desafios e perspectivas do mundo ajudando-os a se tornarem sujeitos 

leitores e escritores. 

 

Específicos: 

 
· Desenvolver o hábito e o prazer pela leitura, formando alunos mais críticos, coerentes 

e com maior facilidade de interpretação e argumentação; 

 

· Refletir sobre o real papel do livro e trabalhar para o seu resgate; 

 
· Compreender a importância da leitura e sua relação com a cidadania, o prazer e a  

necessidade de ler; 

 

· Entender a leitura como uma função formadora, algo interessante e desafiador. 

 
· Oportunizar aos estudantes o acervo de inúmeras obras literárias de variados autores, 

buscando sempre, ampliar seus conhecimentos e suas capacidades criativas; 

 

· Incentivar a formação de leitores; 

 
· Despertar o gosto pela leitura, entender que a leitura e a escrita desafiam nossa 

imaginação e possibilita nosso crescimento intelectual. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Constitui a leitura um dos recursos mais valiosos para o desenvolvimento cognitivo, 

emocional, social do aluno. A leitura pela leitura, deixando-se envolver pelo texto e ir 

envolvendo o seu contexto na história lida, contar os resultados das leituras ao termino 

delas, deixar a leitura ser motivo de reflexão conjunta, levantar curiosidades, propagar o 

livro, contar descobertas, falar das impressões do ocorrido entre as palavras, tudo isso abrem 
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mundos e, é daí que surge o prazer da leitura e, consequentemente o prazer pela escrita  

(Fonte, 1988). 

 

A leitura é um instrumento valioso para a apropriação de conhecimentos relativos 

ao mundo exterior. Ela amplia e aprimora o vocabulário e contribui para o desenvolvimento 

de um pensamento crítico e reflexivo, pois possibilita o contato com diferentes ideias e 

experiências. Assim, é obrigação da escola desenvolver o gosto e o prazer pela leitura, 

tornando os estudantes capazes de compreender diferentes gêneros textuais que circulam na 

sociedade, de modo a formar leitores competentes e autônomos, contribuindo para a sua 

inclusão e interação na sociedade (Freire, 2001). 

 

A leitura contribui para o prazer pessoal e amplia os interesses do indivíduo. Todas 

essas conquistas podem levar a uma vida bem sucedida. A leitura ajuda no desenvolvimento 

e na personalidade do indivíduo, e é um dos aspectos mais importantes para o aluno como 

ponto de partida para a aquisição de conhecimentos, meios de comunicação e socialização 

(Cagnetti, 1986). 

 

Ler é um processo dinâmico e ativo implicando não só, a apreensão do significado 

do texto, mas a incorporação de nossa experiência e visão de mundo como leitor. A cada  

leitura essa interação dinâmica leitor/texto favorece a produção e a escrita de novo 

conhecimento e a expressão de uma linguagem diferenciada (Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Língua Portuguesa). 

 

Para Coloner, ler é quase comentar um texto, é sublinhar, com a voz, as palavras 

essenciais. É ainda se colocar em harmonia com os sentimentos que o autor exprime 

entregá-los e comunicá-los em torno de si: um sorriso, uma voz emocionada, olhos em que 

se podem ver lágrimas despontando, tudo isso é um comentário que dura longamente. 

 

Segundo Geraldi, a leitura é um ato que, também, depende de estímulo e motivação. 

A prática da leitura é uma tarefa essencial para a construção do conhecimento e um 

deflagrador do sentimento e opinião crítica do indivíduo. 

 

Dessa maneira, é importante ler onde e quando mais lhe convém, no ritmo que mais 

lhe agrada,podendo apressar ou retardar a leitura, interrompê-la, reler ou parar para refletir, 

o seu bel-prazer. Ler o que , quando, onde e como bem entende. Essa flexibilidade garante 

o interesse contínuo pela leitura, tanto em relação à educação quanto ao entretenimento 

(Kleiman, 1994). 

Bamberger afirma que através da leitura se favorecea remoção das barreiras 

educacionais de que tanto se fala, concedendo oportunidades mais justas de educação 
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principalmente através da promoção do desenvolvimento da linguagem do exercício 

intelectual, e aumenta a possibilidade de normalização da situação pessoal do individuo. 

 

Não se pode deixar de ressaltar que a produção de texto está relacionada com a 

prática de leitura de cada um.Quem lê produz e escreve mais. A leitura tem papel primordial 

para fazer do aluno, um ser mais crítico e criativo,de modo que as inteligências múltiplas 

estejam apuradas e ativas no cérebro, como requisitobásico para melhorar o conhecimento 

e prática das atividades e exercícios que o professordesenvolve na sala de aula, e assim, faz 

dele melhorar suas aptidões, melhorar a interatividade com a íngua portuguesa e assim 

melhorar a prática de leitura e escrita (Geraldi, 1994). 

 

Assim, o ato da leitura é muito mais do que simplesmente ler um artigo de revista, um 

livro, um jornal. Ler se tornou uma necessidade, é participar ativamente de uma sociedade, 

desenvolver a capacidade verbal, descobrir o universo através das palavras, além do fato que ao 

final de cada leitura nos enriquecemos com novas ideias, experiências. Através de um livro, 

milhares de crianças podem descobrir um universo de aventuras, um mundo só seu repleto de 

magia que é concedido nas páginas de um livro ( Kleiman, 1994). 

 

A leitura é uma atividade prazerosa e poderosa, pois desenvolve uma enorme 

capacidade de criar, traz conhecimentos, promovendo uma nova visão do mundo. O leitor  

estabelece uma relação dinâmica entre a fantasia, encontrada nos universos dos livros e a 

realidade encontrada em seu meio social. A criatividade, a imaginação o raciocínio se 

sobrepõem diante deste magnífico cenário, criando um palco de possibilidades (Silva, 

1994). 

 

Para Luck, os benefícios que a leitura promove em sua sociedade são inúmeros, o 

resgate da cidadania, desenvolvimento de um olhar crítico e competências, a integração 

social, a ampliação de seus horizontes e de seu vocabulário além de profissionais 

capacitados e competentes. A leitura deve complementar o domínio da escrita e cabe aos 

pais e a escola estimular o pensar, o refletir, o participar e o agir destes indivíduos. 

 

A leitura é um dos meios mais importantes para as novas aprendizagens, 

possibilitando a construção e o fortalecimento de ideias e ações, ninguém se torna um leitor 

por obrigação, ninguém nasce gostando de leitura. A influência e o exemplo dos adultos, ou 

seja, dos pais e da escola são muito importantes. 

 

METAS 

 
O projeto tem como meta ajudar aos alunos de primeiro ao quinto ano do ensino 

fundamental, aumentar a concentração e atenção dos alunos a cada encontro com a leitura; 
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ampliação do repertório literário dos alunos por meio da leitura; aumento da frequência e 

diversidade do repertório de histórias indicadas como suas favoritas; elaboração de 

pensamentos crítico em relação às histórias contadas, para eleição dos livros e histórias  

prediletas, e argumentação com os colegas; Sensibilidade diante das singularidades de cada 

livro, como autores, ilustradores e gêneros literários, entre outros; desenvolver e a dominar 

os conhecimentos que necessita para obter o um bom desempenho e autonomia na leitura, 

tornando-se mais participativo com sua reflexão e análise do texto lido. 

 

METODOLOGIA 
 

O planejamento de cada proposta observa e leva em consideração cada turma: faixa 

etária, interesse, conteúdos trabalhados em sala e etc. 

 

Este projeto será realizado pela servidora da sala de leitura em parceria com os 

professores do ensino fundamental e a supervisão e orientação do coordenador pedagógico 

e dos gestores da escola, com a participação dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental da Escola Classe 10 de Sobradinho-DF. 

 

Muitos recursos didáticos deverão ser disponibilizados para tornar as atividades 

agradáveis, prazerosas. Para tanto será utilizado: fantoches, computador, livro seriado,  

aparelho de som, revistas, gibis, etc. 

 

As atividades realizadas na Sala de Leitura são as descritas abaixo. Lembrando que 

não são atividades estáticas, pois a leitura amplia horizontes e exige mais e novas atividades. 

Ainda, ressaltamos que atividades poderão ser sugeridas pelos professores e coordenadores 

da escola, conforme a necessidades observadas. 

 

Veja a seguir as atividades propostas: 

 
1. (Atividade permanente): O trabalho na sala de leitura “Surfando na leitura” vem se 

desenvolvendo desde o início do ano letivo. O cronograma de atividades e atendimento é 

realizado semanalmente, contemplando todas as turmas. As atividades pedagógicas nesse  

período foram contação de historias em consonância com o trabalho pedagógico 

desenvolvido na escola e empréstimo de livro literário. O material é preparado juntamente 

com atividade proposta para valorizar a história e o momento dos alunos na sala de leitura. 

 

2. LEITURA NO RECREIO: a sala de leitura permanece aberta para que o aluno escolha 

e leia um livro; 

 

3. ORIENTAÇÃO DE USO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA E DO LIVRO: Atividade 

que contempla todas as turmas a partir do contato com a biblioteca e início das atividades  

de leitura. 



144 
 

4. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: 

Desenho; 

Interpretação de personagens; 

Identificação com personagens; 

Brincadeiras; etc 

5. TRABALHOS ARTÍSTICOS A PARTIR DE TEMAS VARIADOS: 

Exposição posterior em cartazes pela escola; 

Mural. 
 

6. RODAS DE LEITURA; 

 

7. ORIENTAÇÃO À PESQUISA; 
 

9. DIA D DA LEITURA (Um dia especial onde se enfatiza de forma dinâmica e 

prazerosa a importância do ato de ler, por meio de brincadeiras, apresentações de 

trabalhos realizados nasala de leitura). 

 

10. AÇÕES EDUCATIVAS QUE FOMENTEM A CRIATIVIDADE E TALENTO 

DOS ALUNOS VISANDO ATIVIDADES COM DATAS COMEMORATIVAS. 
 

12. INCENTIVO A PRODUÇÕES ESCRITAS COM POSTERIOR EXPOSIÇÃO E 

LEITURA DAS MESMAS EM OCASIÃO A PROGRAMAR. 
 

13. CONFECÇÃO DE MARCADORES DE LEITURA PELOS ALUNOS (Incentivando 

o gosto pela leitura por meio da arte e imaginação do aluno). 

 

14. MURAL EXTERNO DA SALA DE LEITURA: Leitor destaque; 
 

15. PREMIAÇÃO DA TURMA LEITORA (premiar a turma, uma de cada turno, que 

melhor participou das atividades da sala de leitura). 

 

AVALIAÇÃO 
 

Ao término das atividades na Sala de Leitura, será organizado um espaço para a 

exposição dos trabalhos realizados pelos alunos para que sejam apreciados por todos, 

valorizando assim, o trabalho, a participação e o empenho de todos na realização das 

atividades da sala de leitura. 

 
“A Biblioteca só existe de fato, não em espaço 

estático, mas em movimento dinâmico se for uma parceira da 

escola a qual faz parte, envolvida e presente em suas atividades”. 

“Ela é uma extensão da sala de aula e deve ser um canal de 

fomentação da leitura trazendo resultados positivos e reais 

retornados para dentro da sala de aula bem como para a vida do 

aluno”. 
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COMBINADOS DA SALA DE LEITURA 

 

 

 

 

· Manusear os livros com cuidado; 

 

· Após a leitura, deixar o livro em cima das mesas; 

 

· Evite rasgar e estragar os livros e painéis; 

 

· Não retirar nenhum livro da sala de leitura; 

 

· Não riscar as paredes; 

 

· Entrar com cuidado, falar baixo e levantar a mão, esperando a sua vez de falar; 

 

· Realizar com empenho e capricho, as atividades propostas pela professora. 
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15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 
 

O acompanhamento desta proposta pedagógica é imprescindível para sua efetiva 

implementação e deverá ocorrer de maneira contínua, processual e coletiva, no sentido de  

orientar sua revisão com vistas à garantia de qualidade do trabalho escolar. 

A processualidade da avaliação se dará a partir das coordenações coletivas, 

reuniões bimestrais, dias letivos temáticos, conselhos de classe, dentre outros. Durante as 

reuniões coletivas e institucionais as observações, sugestões e encaminhamentos serão 

registrados em ata para posterior tratamento que dará subsídios a tomada de decisões para o 

aprimoramento das ações. No entanto, para garantir que esta avaliação seja realizada de 

maneira sistemática é necessário estabelecer datas específicas no cronograma escolar, bem 

como instrumentos de avaliação, em que todos os segmentos sejam envolvidos e tenham 

voz. 

 
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DA PP 

MÊS ATIVIDADE 

 
FEVEREIRO 

Semana Pedagógica – estudo do currículo; revisão do PPP 

Primeira Reunião de Pais – esclarecimentos à comunidade 

Envio de questionário socioeconômico 

MARÇO Avaliação em destaque 

ABRIL Conselho de Classe 1º bimestre 

MAIO Reunião de Pais referente ao 1º bimestre – continuação da 

apresentação do PPP à comunidade 

JUNHO Conselho de Classe 2º bimestre 

JULHO Reunião de Pais referente ao 2º bimestre 

Avaliação Institucional com todos os segmentos da escola 

AGOSTO Implementação do projeto cultura de paz 

SETEMBRO Conselho de Classe 3º bimestre 

OUTUBRO Reunião de Pais referente ao 3º bimestre 

NOVEMBRO  

 
DEZEMBRO 

Conselho de Classe 4º bimestre 

Reunião de Pais referente ao 4º bimestre 

Avaliação Institucional com todos os segmentos da escola 
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