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APRESENTAÇÃO 
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Nathalia Gaite De Oliveira De Souza Professor Atividades 
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Rivia Maria De Oliveira Professor Atividades 
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Rosangela Maria De Araujo Professor Atividades 

Tatiane Sarmento De Sousa Vieira Professor Atividades 
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Josias Vieira Serviços Geral 
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Celma Lopes Dos Santos Serviços Geral 

Guilherme Miqueias Araujo Da Silva Serviços Geral 

Francisca Dos Anjos Serviços Geral 

Heldevan Milhomem De Souza Vigilância 
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C.Oliveira 
Merenda 

 

Processos de construção PPP 

O processo de construção da Proposta Política Pedagógica – PPP iniciou-se no ano 

de 2022, com a nova equipe gestora. Para se garantir o debate democrático, foi feito um 

planejamento sistemático, buscando a participação de todos os sujeitos do processo 

educativo: estudantes, pais e/ou responsáveis, professores, gestores e profissionais da 

carreira de assistência à educação. 

Com a mudança da equipe gestora, decidiu-se que seria necessário rever alguns 

pontos do PPP para que pudessem estar adequados à nova realidade institucional que se 

apresentava. Além disso, foi necessário analisar os indicadores pedagógicos que foram 

avaliados nos anos anteriores, tais como: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB -, Provinha Brasil e a Avaliação Nacional da Avaliação – ANA. A secretaria da 
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escola forneceu dados relativos à reprovação, abandono e faltas nos últimos três anos. 

Acerca do mapeamento físico-estrutural da escola, a direção da Unidade Educacional 

– U.E. – apontou todas as dependências físicas da escola, bem como as salas de uso 

pedagógico e administrativo e suas condições atuais de utilização. Os bens patrimoniais da 

escola também foram elencados. 

 

 

 

 
Com a participação de todos, refletiu-se sobre o trabalho desenvolvido na escola, 

avaliamos nossa postura e o que se faz necessário para mudar e obter um ensino de 

qualidade. Retomamos as discussões algumas vezes com o objetivo de propor intervenções 

e mudanças buscando novas práticas. Tais ações nos possibilitaram organizar o nosso 

trabalho de acordo com a necessidade e possibilidade dos educandos, familiares e 

comunidade com a participação efetiva de todos os agentes. 

Por tudo isso, a proposta da Escola Classe 114 Sul pretende possibilitar e introduzir 

mudanças planejadas e compartilhadas coletivamente, pressupondo um compromisso com 

a aprendizagem do aluno e com uma educação para a cidadania, a diversidade, a 

sustentabilidade e o conhecimento humano. Apresenta também como referência, envolver 

todos os atores desse processo numa construção coletiva, em busca de excelência em 

educação, partindo de valores, concepções, princípios e crenças presentes em todo o grupo 

e que dizem respeito ao futuro do homem e da sociedade, sua melhor maneira de adquirir, 

transmitir e produzir conhecimentos capazes de orientar a sua caminhada no dia-a-dia. 
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O nosso PPP está fundamentado numa metodologia participativa, de uma 

responsabilidade assumida coletivamente e embasado nos pressupostos teóricos da 

pedagogia histórico-crítica, na qual se enfatizam os seguintes aspectos: a aprendizagem 

crítica, onde todo conhecimento deve ser questionado; o interesse pelas múltiplas 

dimensões do saber, a importância do conhecimento para a vida e sua 

possívelaplicabilidade para a solução de problemas sociais. 

Assim, a visão a ser trabalhada em nossa escola em relação ao conhecimento é a de 

que este deve responder aos desafios presentes na sociedade contemporânea, fazendo com 

que o aluno possa integrar o que foi aprendido na construção de uma nova realidade social, 

retornando a prática cotidiana com novas propostas de ação e mudanças, estabelecendo a 

relação prática teoria prática. 

Nessa escola, considera-se o PPP um documento vivo, que orienta a prática 

educativa. 

Nossas intencionalidades políticas de formação de pessoas, bem como as relações de 

poder organizadas pela gestão escolar estão presentes nessa proposta. Por representar a 

realidade dinâmica na qual a comunidade escolar está inserida, é um planejamento que está 

em constante transformação. É fruto da interação entre objetivos e prioridades 

estabelecidas pela coletividade. Propõe-se a ser o documento que estabelece através da 

reflexão, as ações dos agentes responsáveis pela sua elaboração: professores, funcionários, 

pais e responsáveis, alunos e toda comunidade escolar, com subsídios teóricos e legislação 

pertinente. 

 

 

 

Denominação alterada de Escola Classe da SQ 114 Sul para ESCOLA CLASSE 114 SUL. 
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1.0 HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 

A Construção da Escola Classe 114 Sul está relacionada com a implantação das 

residências nessa mesma quadra. No período de 1959 a 1960, o Banco do Brasil S/A empreendeu 

- além do seu edifício com sede no Setor Bancário Sul - a construção de mil residências para os 

funcionários, entre as quais se destacam as SQS 114 e SQS 308, com a finalidade social de atender 

aos funcionários que residiam nas superquadras. 

A Escola Classe 114 Sul foi construída pelo Banco do Brasil S/A, em 1962, como 

colaboração ao programa de instalação de moradias. O programa desenvolvido pela Fundação 

Educacional, atualmente Secretaria de Estado de Educação, previa a construção de escolas 

públicas na medida em que ocorresse o estabelecimento de áreas residenciais. 

O projeto arquitetônico do prédio escolar foi realizado pelo arquiteto Wilson Reis Neto 

na década de 1950. A SQS 114 Sul foi a primeira quadra de Brasília a possuir uma escola, por 

essa razão, era ponto de visitação de turistas que vinham conhecer a nova capitalfederal. 

Em 19 de fevereiro de 1962 esta escola iniciou suas atividades, sendo sua primeira 

diretora a Professora Alita Vieira. 
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1.1 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 
A Escola Classe 114 Sul é uma instituição destinada ao Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais - construída numa área de 1.174,42 m², compreendidos em: 

 

Quantidade Dependências 

1 Sala de Direção 

1 Sala de Secretaria 

1 Sala – Administrativo e Vice Direção 

1 Sala do SOE e EEAA 

1 Sala dos Professores 

1 Sala de leitura 

1 
Depósito (material pedagógico) 

✔ Espaço adaptado 

2 
Banheiros para os Professores 

✔ Masculino e Feminino 

2 
Banheiros para os Alunos 

✔ Masculino e Feminino 

1 Banheiro para os Servidores Terceirizados 

1 
Sala de Recursos DA/GENERALISTA 

✔ Espaço Adaptado 

1 Cantina com Depósito para Gêneros Alimentícios 

1 Copa para os Servidores 

1 
Depósito 

✔ Espaço Adaptado 

7 Salas de Aula 

1 Pátio Coberto 

1 Pátio Descoberto 

 
1 

Sala de Coordenação 

✔ Espaço Adaptado e Compartilhado com a Sala dos 

Professores 

1 Banheiro PCD 
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2.0- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
2.1 - Descrição das características: social, econômica e cultural da comunidade 

(censo, Dieese, indicadores, etc.) 

 

A Escola Classe 114 Sul recebe majoritariamente estudantes oriundos de outras 

unidades de ensino infantil da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 

- CREPP, como o Centro de Educação Infantil 114 Sul. Poucos alunos residem nas 

imediações, a maioria em outras regiões administrativas de Brasília e na região do entorno 

do DF. Como a escola pertence à Rede Integradora de Ensino, os alunos do turno vespertino 

fazem atividades de Educação Integral na Escola Parque 314 Sul. 

Atualmente a Escola atende 295 estudantes (sendo 105 no 2º ciclo – Bloco 1 – BIA 

e 190 no 2º Ciclo – Bloco 2) alunos na faixa etária de 06 a 13 anos. A escola acolhe 

alunoscom necessidades especiais categorizados em seus registros, no banco de dados da 

Secretaria de Educação ou em fase de elaboração de diagnóstico. 

No início de cada ano letivo, enviamos questionário às famílias a fim de obter 

informações atualizadas, para composição da real conjuntura familiar da comunidade 

escolar. Por ocasião do retorno das aulas presenciais, pós Pandemia, o foco das questões 

foi modificado para diagnosticar e observar o novo panorama, a fim de buscar a atuação 

efetiva para algumas necessidades específicas dos estudantes, das famílias e dos 

professores. 

Quanto aos índices de avaliações externas, a escola alcançou o índice de 6,0, em 

2013. Essa pontuação corresponde a meta projetada para o ano de 2022. Contudo, diante 

da tipicidade no enfrentamento da Pandemia de Covid-19, tal meta poderá ser revista. Na 

tabela abaixo, apresentamos os últimos resultados dessa instituição do IDEB e da Prova 

Diagnóstica do DF. 

 

2.2 - Apresentação e análise de resultados de indicadores, índices e dados 

 
RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO INICIAL DE 2022: 

 
2º ANO 

 
 Fragilidades: 
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 Habilidades 
 

 

 

 

 

 
 Língua Portuguesa 
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 Matemática 
 
 

 

 
3º ANO 

 
 Fragilidades 
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 Habilidades 

 

 
 

 Língua Portuguesa 
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 Matemática 
 

 

 

4º ANO 

 
 Fragilidades 
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 Habilidades 
 

 

 
 Língua Portuguesa 
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 Matemática 
 

 
5º ANO 

 
 Fragilidades 
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 Habilidades 
 

 

 

 
 Língua Portuguesa 
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 Matemática 

  
 

 

 

 
 

Avaliações 
externas 

2009 2011 2013 2015 2017 2019 

IDEB 5,9 6,1 6,0 6,5 6,5 6,8 

Metas 
projetadas 

5,0 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 

 

(Fragilidades, perspectivas e potencialidades) 

 
Com base na observação dos dados apresentados acima foi possível observar que 

uma das fragilidades existentes trata-se do tempo de deslocamento gasto pelos estudantes 

entre a residência e a unidade escolar. 

Uma das potencialidades observadas trata-se do engajamento dos responsáveis nas 

atividades propostas, bem como dos profissionais lotados nesta unidade escolar. As 

perspectivas são de avanços significativos quanto ao desenvolvimento dos estudantes. 

Os dados abaixo representam os resultados observados em questionários enviados 

para a comunidade escolar. 
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3.0- FUNÇÃO SOCIAL 

Definimos como função social da escola - em seu compromisso ético e político, 

viabilizado pela competência técnica - a formação de cidadãos conscientes, capazes de 

compreender e criticar a realidade, atuando na busca da superação das desigualdades, no 

respeito à diversidade e na prática da cidadania. 

Cabe à Escola Classe 114 Sul promover a aprendizagem de todos, ser espaço em que 

todos possam se matricular, frequentar as aulas e construir aprendizagens significativas e 

contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para todos, democratizar o 

conhecimento é uma questão de direito e justiça social. Disseminar a sabedoria é o caminho 

para a emancipação e a humanização dos indivíduos. É por meio das escolas que o Estado 

cumpre o seu dever de educar o seu povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida. 

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos educacionais 

e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o 

estudante deve construir aprendizagens significativas, tendo o professor como orientador e 

mediador do processo educativo. Caberá a nossa instituição de ensino organizar o trabalho 

pedagógico amparado por intencionalidades educativas que perpassam os diversos 

contextos e especificidades apresentados pelos estudantes e pela comunidade, observando 

o diagnóstico da realidade escolar. 

Além de salientar que a escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando 

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

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

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

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
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civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas 

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

cidadania, mas para a vida. 

 

4.0- MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

A missão da escola é promover uma educação de qualidade (social), é ampliar os 

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

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos aos estudantes para que eles 

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

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

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

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

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

convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, 

almoços, eventos, festas, construção de painéis coletivos, entre outros. Por fim, é 

proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do 

ser humano para que possa atuar como agente de transformação social e de construção 

científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola 

e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, 

preparando- os para a vida. 

5.0- PRINCÍPIOS 

5.1 - Princípios que orientam a prática educativa – LDB 

 
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII. Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX. Garantia de padrão de qualidade; 

X. Valorização da experiência extraescolar; 

XI. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII. Consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
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XIII. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Lei 

nº 13.632, de 2018) 

XIV. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, 

surdo-cegas e com deficiência auditiva. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021). 

 

5.2 - Princípios Epistemológicos: Unidade entre Teoria e Prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e contextualização e flexibilização 

Desenvolver uma prática criadora, crítica, reflexiva, onde teoria e prática irão 

caminhar juntas, ganhando, assim, um novo significado. Reconhecendo uma unidade 

indissociável entre teoria e prática. É importante, também, observar que quando são 

tratadas isoladamente possuem um caráter absoluto. Nessa perspetiva de práxis, o 

conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de conhecimento/componentes 

curriculares, de saberes e de ciências. Sendo assim as metodologias se tornam mais 

dinâmicas, mutáveis e articuláveis aos conhecimentos. Uma organização significativa que 

oportuniza a aproximação dos estudantes ao objeto do estudo, é a partir desse ponto de 

apoio, que deve decorrer a aprendizagem dos novos conceitos. Ou, como resume 

MOREIRA (2006, p. 38): “a aprendizagem significativa é o processo por meio dos quais 

novas informações adquirem significado por interação (não associação) com aspectos 

relevantes preexistentes na estrutura cognitiva”. Esta articulação favorece ao professor a 

abertura para o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula, 

tendo como clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como 

avaliar? 

O princípio da interdisciplinaridade e contextualização é importante para a efetivação 

de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo 

tema entre diferentes disciplinas/componentes curriculares e a partir dessa compreensão 

das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componente curricular, ultrapassa 

a fragmentação do pensamento e do conhecimento. A contextualização dá um sentido social 

e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático- pedagógicos, 

propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e 

avaliar). Esta prática oportuniza ao educando o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

conceitos, ações e criticidade. 

A Legislação Brasileira no que concerne a LDB aponta o princípio da flexibilidade 

que tem como proposta adaptações necessárias no proceder da escola, por parte dos 

dirigentes das instituições, para que esta possa receber e trabalhar com todos os estudantes 

que fazem parte do meio onde está inserida de forma autônoma e contextualizada. As 

escolas considerando o Projeto Político-Pedagógico enriquecem o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. Amplia, 
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portanto, a flexibilidade curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva. 

 

5.3 - Educação Inclusiva 

Do respeito à dignidade humana 

É um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado 

desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do estado democrático de direito. 

 

Da educabilidade de todos os seres humanos independente de 

comprometimentos que possam apresentar 

 

Componente da política de gestão da força de trabalho. Em outras palavras, é a 

capacidade de um indivíduo reagir positivamente às ofertas de informação e formação para 

a sua qualificação profissional. Também podemos dizer que educabilidade é a possibilidade 

de um ser humano aprender e se modificar. Alguns pesquisadores dizem que a educabilidade 

é determinada pelas condições psicológicas, biológicas, sociais e históricas. 

 

Do direito à igualdade de oportunidades educacionais 

 
O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é mais do 

que uma importante herança cultural. Como parte da herança cultural, o cidadão torna-se 

capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos pelos quais tem maiores 

possibilidades de participar dos destinos de sua sociedade e colaborar na sua transformação. 

Ter o domínio de conhecimentos sistemáticos é também um patamar sine qua non a fim de 

poder alargar o campo e o horizonte desses e de novos conhecimentos. 

O acesso à educação é também um meio de abertura que dá ao indivíduo uma chave 

de autoconstrução e de se reconhecer como capaz de opções. O direito à educação, nesta 

medida, é uma oportunidade de crescimento cidadão, um caminho de opções diferenciadas 

e uma chave de crescente estima de si. 

Esta estima de si conjuga-se com a descrição feita por Bobbio (1992) em relação ao 

desenvolvimento dos direitos. Segundo ele, a gênese histórica de um direito começa como 

uma exigência social que vai se afirmando até se converter em direito positivo. Esta 

conversão ainda não significa a universalização dele. O momento da universalização indica 

que aquela exigência, já posta como direito, se torna generalizado para todos os cidadãos 

ou amplia os níveis de atendimento. Finalmente há a especificação de direitos. No primeiro 

caso, temos, por exemplo, o direito à escola primária para os homens livres. Outras 

categorias passam a exigir este direito e, após muito esforço e luta, pode acontecer tanto a 
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ampliação da escola primária para todas as pessoas de qualquer gênero, idade ou condição 

social quanto a exigência da inclusão de um nível superior da educação escolar para todos. 

É o caso da luta pela universalização da escola média. 

Quando organismos internacionais passam a fazer destes direitos um motivo de 

declarações e de convenções é porque se revela uma tendência de internacionalização, 

como é o caso do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

Assembleia Geral da ONU, de 16.12.66, e a Convenção relativa à luta contra a 

discriminação no campo do ensino, da UNESCO, de 1960. 

A especificação acontece quando são reconhecidos novos direitos, como o de as 

crianças menores de seis anos terem uma escola adequada à sua idade, ou quando se 

reconhece, ainda hoje, o direito de as mulheres, os jovens e adultos entrarem nas escolas. 

Aqui também é o caso dos portadores de necessidades especiais que, por alguma razão, se 

vêem prejudicados na sua locomoção ou audição ou qualquer outro problema, e passam a 

exigir um modelo próprio educacional, que atenda às suas peculiaridades. 

Ora, de onde advêm tamanha importância e necessidade reconhecidas à educação? 

O direito à educação decorre de dimensões estruturais coexistentes na própria 

consistência do ser humano. 

A racionalidade, expressão da ação consciente do homem sobre as coisas, implica 

também o desenvolvimento da capacidade cognitiva do ser humano como meio de 

penetração no mundo objetivo das coisas. A racionalidade é também condição do 

reconhecimento de si, que só se completa pelo concomitante reconhecimento igualitário da 

alteridade. Só com o desenvolvimento destas capacidades é que a ação do homem com o 

outro e sobre as coisas torna-se humana e criativa. O pleno desenvolvimento da pessoa não 

poderia se realizar sem o desenvolvimento efetivo da capacidade cognitiva, uma marca 

registrada do homem. Assim sendo, essa marca se torna universal. Ela é a condensação de 

uma qualidade humana que não se cristaliza, já que implica a produção de novos espaços 

de conhecimento, de acordo com momentos históricos específicos. 

E como os atores sociais sabem da importância que o saber tem na sociedade em que 

vivem, o direito à educação passa a ser politicamente exigido como uma arma não violenta 

de reivindicação e de participação política. 

Desse modo, a educação como direito e sua efetivação em práticas sociais se converte 

em instrumento de redução das desigualdades e das discriminações e possibilitam uma 

aproximação pacífica entre os povos de todo o mundo. 

A disseminação e a universalização da educação escolar de qualidade como um 

direito da cidadania são o pressuposto civil de uma cidadania universal e parte daquilo que 

umdia Kant considerou como uma das condições "da paz perpétua": o caráter 

verdadeiramente republicano dos Estados que garantem este direito de liberdade e de 
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igualdade para todos, entre outros. 

Ao mesmo tempo, a relação que se estabelece entre professor e aluno é de tal natureza 

que os conteúdos e os valores, ao serem apropriados, não se privatizam. Quanto mais 

processos se dão, mais se multiplicam, mais se expandem e se socializam. A educação, 

com isto, sinaliza a possibilidade de uma sociedade mais igual e humana. 

 

Do direito à liberdade de aprender e de expressar-se 

 
Da leitura do inciso II, do artigo 206, da CF, deduz-se que se trata do reconhecimento 

de que, no processo de formação escolar, cabe à escola, representada por professores, 

alunos, principalmente estes, decidir ou agir segundo a sua proposta pedagógica. 

As instituições podem agir do professor, no âmbito da educação escolar, 

metodologias próprias e diretivas segundo sua própria pedagogia. 

O que garante a liberdade de ensinar do professor é o respeito da escola, a atitude 

pedagógica, o discernimento, a exegese que o mesmo faz da pedagogia posta no fazer 

escolar. 

São quatro formas de liberdades pedagógicas, a saber: 

I. A liberdade de aprender 

II. A liberdade de ensinar 

III. A liberdade de pesquisar 

IV. A liberdade de divulgar 

Cabe às instituições de ensino o reconhecimento de que o processo de formação 

escolar se dá fundamentalmente com a liberdade de aprender. Nesse princípio, fica claro 

que aprender é mais importante do que ensinar. 

Aprender deve resultar de uma condição de liberdade de escolha e do reconhecimento 

das potencialidades que caracterizam as pessoas na sua essência. Dar liberdade para 

aprender significa o reconhecimento do efetivo exercício da potencialidade do aluno. 

A liberdade de aprender se manifesta pelo reconhecimento de que a aprendizagem 

resulta de condicionamentos, implicações e consequências individuais. 

Por isso, quem tem liberdade tem o poder de conservar condicionamentos ou 

transformá-lo em benefício de uma assimilação ativa, essência do aprender. 

A aprendizagem do aluno depende da liberdade de ensinar do professor. Assim a 

liberdade de ensinar reside fundamentalmente na liberdade de pensamento e do fazer 

aprender a aprender, de modo a externar, sem qualquer inspeção policialesca da escola, os 

modelos pedagógicos mais adequados para o trabalho com os alunos. Agora, caberá ao 

professor conhecer as diferentes práticas pedagógicas para fazer, nas diferentes situações, 

a escolha do modelo mais apropriado para o ensino. Ter liberdade é ter a liberdade de 

escolher o que considera melhor para seus estudantes. 
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A liberdade de ensinar pressupõe, também, que o professor ensina, instrui, transmite 

conhecimento, através de suas exposições dialogadas e dos recursos materiais e 

tecnológicos disponíveis nas instituições de ensino, mas o professor poderá reconhecer que 

ensinar é fundamentalmente levar o aluno a aprender por si. Enfim, o professor deve ter 

liberdade de ensinar para poder viabilizar a liberdade de aprender do aluno. Quem sabe, 

ensina. Quem ensina com liberdade, educa. Quem sabe ensinar com liberdade e amor, 

desenvolve integralmente o educando. 

A liberdade de pesquisar, especialmente na educação superior, é um princípio que 

os profissionais de educação não podem abrir mão para assegurar sua autonomia. Todo 

professor deve ter o compromisso com a investigação pedagógica. Os docentes da 

educação básica também estão engajados na investigação do processo ensino- 

aprendizagem, desenvolvendo trabalhos científicos que oxigenem o processo pedagógico. 

Quem tem a liberdade de aprender, de ensinar e pesquisar acaba desenvolvendo 

estratégias e atividades originais no ambiente escolar, de tal modo significativo que deve a 

liberdade de divulgar seu pensamento, sua arte e seu saber. 

Quem tem liberdade de aprender descobre que a verdadeira liberdade reside em ter 

um pensamento próprio e que nada no meio escolar justifica enclausuramento de ideias ou 

de sua memória crítica. 

Quem tem liberdade de ensinar transforma suas aulas em muito mais do que lições, 

mas em artes de ensinar, de tal modo que a liberdade de ensinar revela-se, em muitos 

professores, como a liberdade de pôr em prática uma ideia, valendo-se, para tanto, de sua 

competência técnica. 

Quando os professores transformam suas aulas em artes revela-se, que sob a 

liberdade de ensinar, podem obter resultados, no processo escolar, de modos diferentes, de 

formas pedagógicas das mais diversas. 

A liberdade de divulgar a arte refere-se, também, às formas de criação de caráter 

estético resultantes da vivência pessoal dos alunos e professores, manifestas em obras de 

arte, artes visuais, artes religiosas, artes populares, artes poéticas e artes musicais. 

Quando respeitamos a liberdade dos agentes da escola de divulgarem suas artes, 

passamos a valorizar a capacidade criadora dos artistas emergentes na escola. A liberdade 

de pesquisar exige a garantia da liberdade de divulgar o saber. Quem pesquisa, fundamenta- 

se, pedagogicamente, no conhecimento adquirido nos cursos de atualização ou pós- 

graduação, nas leituras, na formação científica e na captura de informações por meio de 

recursos tradicionais ou eletrônicos. 

Pesquisar é um imperativo para os profissionais de educação escolar. 

 
Do direito a ser diferente 
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O direito de ser diferente é um direito fundamental e deve ser compreendido não 

como forma de desestabilização de um sistema jurídico, cultural etc., mas como meio de 

dinamizar o ordenamento e que as decisões majoritárias não detenham o poder de negar as 

liberdades individuais. A igualdade, sob esse ângulo, não é fundamento dos direitos das 

minorias, mas que as maiorias respeitem as diferenças. 

Segundo a jurista Colombiana Laura Lusma, a igualdade é um direito que depende 

da vontade das maiorias, pois são elas que definem o que são iguais. Em relação às 

minorias, por si só, desde que haja uma causa assegurada constitucionalmente, a maioria 

possui o dever político de respeitá- las. 

Continua a autora que, em relação ao ônus da prova, “o princípio da igualdade é mais 

exigente com as minorias, eis que o diferente deve demonstrar o porquê deve ser tratado de 

igual maneira, e que haja um convencimento majoritário”. A utilização apenas do direito de 

ser diferente, por parte da minoria, exige uma valoração menor, pois independe da vontade 

da maioria, salvo se essa demonstra um fato modificativo, impeditivo ou extintivo. 

6- OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

6.1 - Objetivo geral 
 

Garantir o desenvolvimento integral do estudante valorizando as potencialidades e 

habilidades individuais e contribuindo com a formação de cidadãos preparados para 

contribuir para a sociedade. 

6.2 - Objetivos Específicos 
 

● Proporcionar o desenvolvimento pleno do aluno tendo em vista sua função 

maior de agente de desenvolvimento cultural e social na comunidade. 

 

● Elaborar e executar o projeto de leitura que deverá proporcionar o contato 

com diferentes tipos de leitura e gênero literários, a promoção da leitura em 

diversos momentos da dinâmica semanal, o empréstimo de livros para ler em 

casa, com a família e que principalmente promova o letramento. 

 

● Elaborar e executar ações de estratégias de intervenção, como projeto 

interventivo, reagrupamentos, a fim de minimizar ao máximo o índice de 

defasagem de aprendizagem em idade–série e que atenda as necessidades de 

aprendizagem específica diagnosticada e os ANEE´s. 

 

● Aplicar conhecimentos referentes a saúde, a ética, a cidadania, ao meio 

ambiente, a educação sexual e a pluralidade cultural, em diferentes situações 

cotidianas, para a melhoria da qualidade de sua própria vida e da vida dos 
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outros. 

 
● Executar os programas do Governo. 

 
● Utilizar de forma adequada os recursos financeiros oriundos do GDF e 

Governo Federal 

 

● Organizar reuniões colegiadas para discutir os desafios da Uex. 

 
● Proporcionar aos funcionários um ambiente de trabalho agradável. 

 
● Avaliar todos os processos de trabalho. 

 
● Implementar o trabalho de atendimento ao público 

 
● Melhorar a comunicação entre escola e comunidade. 

 
● Proporcionar aos funcionários um ambiente de trabalho agradável. 

 
● Implementar o Teletrabalho para atendimento do público. 

 

● Realizar o acompanhamento diário dos processos no SIGEP/Ieducar e dar 

ciência no SEI. 

 

● Organizar e Promover a eleição do Conselho Escolar. 

 
● Assegurar as condições do trabalho a ser desenvolvido pelo Conselho 

Escolar, conforme a Lei da Gestão democrática -2012. 

● Reuniões colegiadas para discutir os desafios da Uex. 

 
● Realizar a manutenção e os reparos das dependências físicas e equipamentos: 

da pintura e reforma do parquinho e alambrados 

 

● Realizar o acompanhamento e orientações dos servidores terceirizados. 

 
7 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 
7.1 - Concepção de Currículo, Avaliação Ensino-Aprendizagem, 

Educação Integral entre outras 

 

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

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de 
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ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais 

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

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

pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais 

do ensino e a garantia de padrão de qualidade. 

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

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

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

Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da 

elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de 

trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos estudantes. 

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

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

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

profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base 

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

habilidades essenciais à formação dos nossos estudantes no decorrer da Educação Básica, 

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

dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as PPs de todas as 

unidades escolares públicas e privadas voltadas ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e 

Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

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

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

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

Proposta Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de 

ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a 

organização do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas 

(conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas 

(linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração da PPP das escolas, precisamos considerar as 

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade 

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

Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que 
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compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspetiva, a SEEDF defende a construção de uma PPP que implemente uma 

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

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

desenvolvimento dos nossos estudantes que se constituem enquanto cidadãos para 

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

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

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

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

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

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4.751/2012, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos norteadores 

que embasaram a fundamentação teórico- metodológica da PPP das unidades escolares do 

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

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

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

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

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

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

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

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

inclusiva. 

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

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

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

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

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

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

abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar. 

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

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

Histórico-Cultural. 

 

7.2 - Teorias Críticas e pós-Críticas 

 
 

Teorias críticas do currículo 

As teorias curriculares críticas basearam o seu plano teórico nas concepções 
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marxistas e também nos ideários da chamada Teoria Crítica, vinculada a autores da Escola 

de Frankfurt, notadamente Max Horkheimer e Theodor Adorno. Outra influência 

importante foi composta pelos autores da chamada Nova Sociologia da Educação, tais 

como Pierre Bourdieu e Louis Althusser. 

Esses autores conheceram uma maior crescente de suas teorias na década de 1960, 

compreendendo que tanto a escola como a educação em si são instrumentos de reprodução 

e legitimação das desigualdades sociais propriamente constituídas no seio da sociedade 

capitalista. Nesse sentido, o currículo estaria atrelado aos interesses e conceitos das classes 

dominantes, não estando diretamente fundamentado ao contexto dos grupos sociais 

subordinados. 

Assim sendo, a função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado 

de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva 

libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas 

curriculares, nesse sentido, eram vistas como um espaço de defesa das lutas no campo 

cultural e social. 

Teorias pós-críticas do currículo 

Já as teorias curriculares pós-críticas emergiram a partir das décadas de 1970 e 1980, 

partindo dos princípios da fenomenologia, do pós-estruturalismo e dos ideais 

multiculturais. Assim como as teorias críticas, a perspectiva pós-crítica criticou duramente 

as teorias tradicionais, mas elevaram as suas condições para além da questão das classes 

sociais, indo direto ao foco principal: o sujeito. 

Desse modo, mais do que a realidade social dos indivíduos, era preciso compreender 

também os estigmas étnicos e culturais, tais como a racialidade, o gênero, a orientação 

sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Nesse sentido, era 

preciso estabelecer o combate à opressão de grupos semanticamente marginalizados e lutar 

por sua inclusão no meio social. 

As teorias pós-críticas consideravam que o currículo tradicional atuava como o 

legitimador dos modus operandi dos preconceitos que se estabelecem pela sociedade. 

Assim, a sua função era a de se adaptar ao contexto específico dos estudantes para que o 

aluno compreendesse nos costumes e práticas do outro uma relação de diversidade e 

respeito. Além do mais, em um viés pós-estruturalista, o currículo passou a considerar a 

ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo esse uma questão de 

perspectiva histórica, ou seja, que se transforma nos diferentes tempos e lugares. 

Fonte: 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/teorias-curriculares.htm 
 

 

7.3 - Pedagogia Histórico-Crítica 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/teorias-curriculares.htm
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Saviani (2011) estrutura sua teoria com base no materialismo histórico- dialético de 

Karl Marx, utilizando essas concepções para a construção de uma nova práxis pedagógica. 

O conhecimento humano é a questão central de sua teoria, sendo esse saber objetivo o cerne 

da construção de seu ideário. Para Saviani (2011), é fundamental que os/as estudantes 

oriundos das classes trabalhadoras tenham acesso ao saber cultural construído 

historicamente ao longo da humanidade para que esse conhecimento não seja mais um 

distintivo entre a elite e a classe trabalhadora. Para ele, o saber cultural não é intrínseco à 

burguesia; pelo contrário, foi apropriado por ela e precisa ser socializado como forma de 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

O autor defende que a universalização do conhecimento vivo, científico, atual, 

concreto é a função precípua da escola, que não deve perdê-la com outras questões 

“extracurriculares”, de menor importância e que competem no espaço-tempo escolar. Além 

disso, a concretização dessa função é primordial para a emancipação dos filhos da classe 

trabalhadora que estão majoritariamente na escola pública brasileira. Para ele, o saber 

escolar precisa ser ensinado de forma que se compreenda que não se trata de um 

conhecimento neutro, histórico. É preciso que a escola desconstrua a ideia positivista de 

que a neutralidade de um conhecimento desistorizado conduz a um saber objetivo. 

(SAVIANI, 2011). Articulamos essa ideia ao que nos aponta Fávero (2009), a qual defende 

que a consideração da não neutralidade do conhecimento e sua contextualização 

sociocultural e histórica são as premissas para a objetividade científica que a escola se 

propõe a produzir e difundir. 

Nisso, o autor afirma que a classe burguesa tem interesse de desapropriar ao máximo 

a escola dessa sua função, esvaziando-as de seus instrumentos, sucateando suas estruturas 

e lhes atribuindo outras funções que não dizem respeito à sua missão primordial. 

Entretanto, ele assevera que esses interesses políticos não se manifestam de forma explícita, 

coerente e clara. Por isso, é preciso que os/as educadores/as mantenham-se atentos quanto 

à reconstrução das ideologias adjacentes à prática político-pedagógica dessa instituição. Da 

mesma forma, os/as estudantes não externalizam suas reivindicações de forma organizada 

e explícita. “Há que lê-la na rebeldia, na passividade, na agressividade e na apatia das 

crianças pobres, que desafiam a proposta curricular e programática da escola básica. Há 

que lê-la, sobretudo nos índices de fracasso escolar.” (SAVIANI, 2011). 

Para que essa função social seja cumprida efetivamente na práxis escolar, é preciso 

que se tenha consciência do significado político da competência técnica: para ele, a 

competência técnica é a mediação para o fazer político da escola. (SAVIANI, 2011). Por 

isso, a escola não pode ser esvaziada da técnica, pois a consequência é o não alcance de 

seu compromisso político de difusão de saberes com o fim de emancipação. Isso vai de 

encontro aos interesses da classe dominante, que, por muito tempo, fomentou paradigmas 
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tecnicistas na educação brasileira, com a finalidade de suprimir os aspectos políticos 

intrínsecos à educação. Entretanto, é no estritamente técnico que tais interesses 

desempenharão sua finalidade realmente política, ou seja, não existe técnica neutra; 

considerar essa questão é fazer uma análise verdadeiramente objetiva da práxis pedagógica. 

(SAVIANI, 2011). 

7.4 - Psicologia Histórico-Cultural 
 

Na perspectiva de Vygotsky (1991, p. 21), “Caracterizar os aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam 

ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida do indivíduo [...]” 

são os objetivos centrais da Psicologia Histórico-Cultural desenvolvida por ele e seus 

colaboradores. 

Para esse autor, o modo de funcionamento do cérebro é formado ao longo da história 

da espécie (base filogenética), durante o desenvolvimento individual (base ontogenética) e 

como produto da interação com o meio físico e social (base sociogenética). Esses fatores 

devem ser levados em consideração ao se empreender o desenvolvimento do psiquismo 

humano (VIGOTSKI, 1991). 

Suas bases teóricas baseiam-se no materialismo histórico-dialético desenvolvido por 

Marx, o qual estabelece as relações dialéticas entre indivíduo (que constrói uma 

sociocultural) e a sociedade (que constitui o indivíduo). Materialismo porque somos o que 

as condições materiais nos permitem ser; histórico refere-se à ação concreta do ser humano 

(trabalho e cultura) sobre a natureza e a si próprio; dialética explicita as contradições, as 

relações e conflitos existentes na sociedade formada por classes sociais com interesses 

antagônicos. O ser humano constrói sua existência material ao longo da sua história, 

enquanto aos animais, essas condições existenciais são dadas pela natureza a priori. 

Dessa forma, Vygotsky (1991) procurou estudar o papel dos signos como constructos 

sociais capazes de mediar significados e modificar o psiquismo humano. São símbolos, 

como os números, a escrita, as imagens etc que redefinem a natureza da mente humana e 

participam de sua construção. 

Para Vygotsky (1991), esses signos são fundamentais para a estruturação das funções 

psicológicas superiores, as quais são construídas por meio daqueles mesmos signos 

partilhados na sociocultural. O ser humano, como animal, possui funções psicológicas 

básicas advindas da natureza. A partir da interação com outras pessoas, os signos 

socioculturais são mediados e, na interação com essas funções psicológicas básicas, vão se 

constituindo as funções psicológicas superiores, presentes, por essa razão, apenas na 

espécie humana – raciocínio, planejamento, tomada de decisões, resolução de problemas, 

consciência etc. Existem primeiro no social, depois no indivíduo, já que são as interações 
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da sociocultura com as funções biológicas é que lhes dão materialidade. Por essa razão, o 

processo de interiorização das funções psicológicas superiores é histórico: assumem 

diferentes formas, de acordo com o contexto histórico da cultura. 

É importante salientar, contudo, que não se trata de um processo linear, no qual a 

sociedade modela os indivíduos, como se fossem “folhas em branco” preenchidas pelo 

ambiente em que vivem. O autor pontua que não se trata de determinismo social: no 

processo de internalização, os significados sociais são interiorizados pelo sujeito, que os 

processa em contato com suas funções psicológicas superiores. Na externalização, o que o 

sujeito exterioriza não é o mesmo significado que internalizou afinal fatores como atividade 

pessoal, negociações, reinterpretações são fundamentais na construção e reconstrução da 

sociocultural. 

Nesse sentido, a escola e o professor assumem papel imprescindível na humanização 

dos sujeitos em formação nessa instituição. Segundo Vygotsky (2011), a aprendizagem são 

elementos/conteúdos/instrumentos que impulsionam o desenvolvimento, tido, por ele, 

como transformação das funções psicológicas superiores. Por isso, reiteramos a 

importância de acentuar a função precípua da escola: formar indivíduos conscientes de seu 

papel na transformação da sociedade, afinal, partilhamos a premissa de que essa interação 

do sujeito com o mundo é viabilizada pelos significados partilhados pelo contexto 

sociocultural, que, ao interagirem com esse mesmo sujeito, tais significados tornam-se 

sentidos subjetivos, que participam da constituição daquele mesmo sujeito. Por isso, não 

objetivamos apenas as aprendizagens dos conhecimentos acumulados pela humanidade, 

mas buscamos ir mais além: pretendemos que a construção de conhecimentos viabilizada 

pela escola promova o desenvolvimento humano daqueles que ensinam e aprendem. 

A compreensão mais profunda do processo de formação de professores na 

perspectiva aqui adotada implica uma reflexão sobre o próprio significado do processo 

educativo, na sua relação com o processo mais amplo de constituição e desenvolvimento 

histórico- cultural do ser humano. 

Duarte (1993, p. 27) aponta que o ser humano, ao agir sobre a realidade, apropria-se 

dos elementos naturais, transformando-os em objetos humanos. Nessa atividade, cria 

conhecimentos e habilidades que permitem reproduzir esses objetos e produzir novos 

objetos. A cultura humana acumula- se tanto nos objetos em si quanto na linguagem (em 

suas várias formas) e nos usos e costumes. A história da humanidade tem se caracterizado 

por esse processo de apropriação subjetiva da realidade, na forma de ideias, conhecimentos, 

imagens etc. e na criação de objetivações (produtos gerados a partir dessas ideias ou de sua 

transformação). 

Também a história de cada indivíduo humano está marcada por esse processo na 

medida em que cada um precisa se apropriar da cultura acumulada pelas gerações 
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anteriores, mas ao mesmo tempo precisa criar novas objeções correspondentes às suas 

ideias e aos desafios de seu tempo. Cabe à educação propiciar que tal apropriação ocorra, 

bem como dotar o indivíduo de instrumentos para criar essas novas objeções. 

 

8 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

8.1 - Eixos Integradores de cada Etapa/ Modalidade 

 
Os Eixos Integradores são trabalhados na escola por meio de projetos desenvolvidos de acordo com 

a organização curricular dentro das especificidades de cada etapa. 

Os projetos estão baseados nos eixos integradores da alfabetização, letramento e ludicidade. 

Os eixos integradores possibilitam a aprendizagem, desenvolvimento e socialização, através da 

interação e ludicidade, valoizando a forma peculiar da criança se expressar e aprender sobre o mundo, a 

cultura, as pessoas, as relações e sobre si mesma. 

Essa aprendizagem se dá por meio de experiências provocadoras de investigação, permeadas por 

interações de qualidade e por relãções de vínculo seguras e estáveis onde as crianças podem construir e 

apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interação com seus pares e com os adultos.. 

No conjunto de materiais que selecionados, na elaboração dos projetos e planejamentos, considera- 

se a ênfase em contextos de brincadeiras e interações e também materiais que favoreçam uma reflexão e a 

construção de contextos formativos sobre a importância desses eixos na garantia dos direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

8.2 - Eixos Transversais: Educação para a diversidade 
 

Adotamos o conceito adotado pelo PPP Carlos Motta da SEEDF, que postula a 

diversidade como norma da espécie humana. Para o projeto da SEEDF, as discriminações 

de gênero, étnico-racial, orientação sexual, entre outras são reproduzidas na escola em 

função da falta de abordagens pedagógicas que contemplem essa temática. A diversidade 

é um conjunto heterogêneo e dinâmico de concepções e atitudes relativas a diferenças. 

Trata-se, portanto, de realidade complexa, resultante de fatores objetivos e subjetivos 

relacionados aos sujeitos e às interações produzidas nas interações sociais. O eixo da 

Diversidade, nesse PPP, também se assenta na concepção da Teoria Pós-Crítica, que 

embasa os pressupostos do Currículo em Movimento da Educação Básica. Nesse 

documento, a abordagem da diversidade é tida não apenas como o tratamento do respeito 

e tolerância às diferenças, mas também pautada na análise da construção sociocultural 

dessas mesmas diferenças. Adotamos a análise feita no Currículo em Movimento 

(Pressupostos Teóricos), o qual aponta que a diversidade é a base na natureza das diferenças 

de gênero, de intelectualidade, de raça/etnia, de orientação sexual, de 
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pertencimento, de personalidade, de cultura, de patrimônio, de classe social, diferenças 

motoras e sensoriais. “[...] Na vida cotidiana e na história das sociedades ocidentais essas 

questões estão imbricadas, necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse sentido, ao se 

sobreporem as diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando um 

universo de sub cidadãos e sub cidadãs.” (Currículo em Movimento – Pressupostos 

Teóricos, 2013, p. 43). 

 

   8.3 -  Cidadania e Educação em e para os direitos humanos 

 

 Considerado o eixo fundante do projeto da escola. Cidadania é o exercício dos 

direitos e deveres civis, políticos, sociais e humanos estabelecidos na Constituição de 1988. 

Sendo assim, os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que 

ao cumprirmos nossas obrigações permitimos que o outro exerça também seus direitos. 

Exercer a cidadania, em nossa concepção, é ter consciência de seus direitos e obrigações e 

lutar para que sejam colocados em prática. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania 

é um dos objetivos da educação escolar. 

Assim, adotamos a perspectiva do Currículo em Movimento – Pressupostos Teóricos 

– o qual distingue Cidadania e Direitos Humanos, apesar de considerar a relação dialética 

entre esses dois termos. O conceito de cidadania está vinculado a uma ordem jurídico- 

social e política, de pertencimento a uma nação que confere aos seus membros os direitos. 

No que concerne aos Direitos Humanos, a universalidade é uma característica fundamental, 

pois são direitos naturais, da condição humana, o que não lhes suprime ofato de serem 

históricos e culturais. 

 

   8.4 -    Educação para Sustentabilidade 

 

 O eixo da sustentabilidade nesse PPP está assentado no conceito de inclusão do ser 

humano nos contextos natural, social, cultural e histórico. Partimos da premissa que o ser 

humano faz parte da natureza e não está acima das outras espécies. Além disso, não é 

apenas a visão restrita de Educação Ambiental como preservação da natureza. Entendemos 

que o modelo das relações estabelecidas entre o ser humano e seus vizinhos, sua cidade, os 

animais, a comunidade em que vive são dimensões que estão integradas no conceito de 

sustentabilidade. Para que a ideia de sustentabilidade seja considerada numa visão que 

contemple as boas relações entre os seres vivos da Terra, é preciso que a forma de 

exploração dos recursos naturais sejam analisados e revolucionados, pois não é possível 

que o processo de organização sustentável da vida se dê com base no esgotamento desses 
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recursos, visando como forma de continuidade apenas a reciclagem dos mesmos. É 

fundamental que esse círculo vicioso seja revisto a partir da análise desses conceitos pela 

escola. 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil 
 

 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para 

acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em 

todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os 

quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 

no Brasil. 

 

 

Conhecimento Humano 

 

 
No que diz respeito ao eixo do Conhecimento, adotamos o referencial teórico- 

conceitual de Fávero (2005), que aponta a necessidade de a escola trabalhar o campo 

conceitual das disciplinas ao invés de apenas ensinar as regras superficiais relativas aos 

procedimentos. Por isso, o ensino ministrado nessa I.E. será pautado na construção de 

conceitos pelos alunos, sob a mediação da/o professora/a, sendo as regras apenas uma 

consequência desse trabalho. Libâneo (1994) afirma que a escola deve considerar os 

saberes trazidos pelos/as alunos/as de seus contextos culturais, muitos destes 

conhecimentos baseados no senso comum. Assim, a escola não pode impedir que esses 

conhecimentos sincréticos circulem no contexto didático, pois são com esses saberes que 

os estudantes explicam os fenômenos naturais, sociais e humanos. Dessa forma, para que o 

conhecimento escolar seja tratado efetivamente aprendido pelos/as alunos/as, é preciso que 

os saberes do senso comum sejam confrontados com a ciência para que a síntese seja o 

conhecimento humano vivo, crítico, histórico e sistemático. Além disso, é preciso que os 

estudantes oriundos das classes populares tenham acesso aos conhecimentos escolares de 

forma a fomentar sua inserção na cidadania. Para isso, os conteúdos precisam ser atuais, 
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concretos e construídos de forma indissociável da realidade. Nisso, todos os conhecimentos 

escolares, em todas as disciplinas, precisam ser abordados de maneira crítica, a fim de se 

questionar a realidade vigente e as desigualdades sociais, tendo como resultado uma 

perspectiva emancipatória. 

 
8.3 - Desenvolvimento de Programas e Projetos específicos 

 
 

  ✔ Cultura de Paz 

O Projeto Cultura de Paz busca promover a reflexão acerca de questões presentes no 

cotidiano escolar. A abordagem desse tema se dará através de atividades que incentivem 

os estudantes a escolherem o diálogo como forma de resolução de conflitos. 

 

 Transição Natural 

 
Proporcionar aos alunos uma interação com o novo ambiente escolar e assim, 

estabelecer uma relação de confiança capaz de fortalecer os vínculos de confiança entre 

estudantes e a comunidade Escolar. 

 Leitura com Arte 

 
Possibilitar aos alunos um desenvolvimento com leitores por meio da ampliação dos 

seus horizontes de leitura 

 

 Bilisguismo 

 
Promover ações pedagógicas que possibilitem o domínio de LIBRAS (Linguagem 

Brasileira de Sinais) aos estudantes surdos e conhecimento da Língua Portuguesa 

 A Páscoa é a gente que faz 

 
Proporcionar e promover experiências que levem os estudantes a refletirem sobre 

produção e consumo 
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8.4 - Educação em tempo Integral  
 

Não deve ser vista como apenas uma maneira de aumentar a carga horária do estudante na escola, 

mas como uma nova forma de olhar o estudante. Como um ser que necessita de sua formação integral, 

que objetiva que os conhecimentos se comuniquem com a realidade e estruturem habilidades sobre 

as áreas de conhecimento, direitos de aprendizagem e um currículo. Essa modalidade educativa prevê 

um estudante com uma formação plena atuando como cidadão planetário, envolvido em seu meio 

ambiente e com as relações humanas sendo capaz de compreender a diversidade social, econômica e 

cultural contemporânea a partir da historicidade de um mundo globalizado. 

Neste sentido os alunos desta UE são atendidos na Escla Parque 313/314 Sul onde realizam 

atividades relacionadas às Artes Cênicas, Artes Plásticas, Educação Física e Musicalização. Além 

disso recebem duas refeições. Os estudantes matriculados na ETI (10h), frequentam a Escola Parque 

no período Matutino. São atendidos os alunos do 1º ao 5º ano totalizando um número de 175  alunos. 

 

Princípios da Educação Integral 

 

Intersetorialização 

Garantir que as políticas públicas de diferentes campos assegurem os projetos 

necessários e desenvolvidos pela e na Escola. 

Transversalidade 

Traduz-se na necessidade de articulação e de envolvimento harmonizado de todas as 

políticas setoriais que influenciam o desenvolvimento turístico, nomeadamente nos 

domínios da segurança e da proteção civil, do ambiente, do ordenamento do território, dos 

transportes e das acessibilidades, das comunicações, da saúde e da cultura. 

Diálogo Escola e Comunidade 

Estabelecer com mais efetividade o diálogo da escola com a comunidade. 

Fortalecendo esses laços por não existir olhar para a educação em que a escola não tenha a 

parceria com a comunidade. 

Precisa haver esforços para que estes vínculos aumentem cada vez mais. Precisa ter 

a concepção de que a conversa deve existir diariamente e escola e comunidade são uma só 

nas decisões da Gestão democrática. Principalmente na questão cultural, pois a comunidade 

é detentora de uma cultura e de identidade social já formada que precisa ser conhecida, 

trabalhada e valorizada pela escola. 

Territorialidade 

Expandir a escola além de seus muros, buscando novos espaços de aprendizagem e 

considerar novos ambientes para a educação. Isso significa ultrapassar o espaço territorial 

escolar, localizar e mapear os potenciais educativos do que o entorno geográfico oferece, 



49 
 

favorecendo e estabelecendo parcerias com a comunidade vizinha.Trabalho em Rede 

O estudante não é só do professor e sim de toda a escola, isto quer dizer que o 

estudante é da Rede de Ensino Distrito Federal e por isso é responsabilidade de todos. 

Todo o trabalho dessa Escola Classe 114 SUL é embasado e fundamentado visando 

o desenvolvimento do trabalho pedagógico e administrativo, em consonância com as 

legislações vigentes, que versam sobre a educação, onde se destacam: a Constituição 

Federal, LDB 9.394/96; o Plano Pedagógico e Político Carlos Mota, o Currículo em 

Movimento, o PNE-Plano Nacional da Educação, ECA-Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 4.751/12 – Gestão Democrática, Circulares, e Portarias que vão regendo 

a educação do DF e construindo assim uma identidade permeando-se nos princípios da 

ética e da cidadania. 

A Escola favorece todo seu processo educativo explorando a LDB. Uma diretriz que 

apresenta a visão da formação do cidadão pleno para o exercício da cidadania. Uma base 

curricular que orienta a construção dos Eixos do Currículo em Movimento trabalhando 

temas transversais que contemplam a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade. 

Assim, a escola apresenta seu entendimento sobre aprendizagens significativas e 

sobre a consciência da formação do cidadão. Tudo pautado na modalidade do ensino 

integral, sobre o novo estudante, um ser único com prioridades e características ímpares, 

não podendo ser tratado como igual e sim como um agente necessário ao convívio social 

para a formação de uma sociedade plural. 

Contribuindo para o desenvolvimento integral e sobre bases humanas que 

compreendem e se apropriam da diversidade social, econômica e cultural a escola amplia 

sua fundamentação teórica com a legislação vigente e que ampara todo esse conceito de 

cidadão contemporâneo e diverso. 
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9 - Organização do Trabalho Pedagógico da Unidade 
Escolar 

9.1 – Coordenação Pedagógica e papel do coordenador pedagógico 
na unidade escolar. 

 

A Coordenação Pedagógica é um importante espaço-tempo de planejamento e 

formação continuada cabendo ao coordenador articular as ações pedagógicas e a 

participação docente no planejamento coletivo, participar da elaboração do PPP, Currículo 

e Avaliação com vistas a melhoria do processo de aprendizagem e recuperação de 

desempenho dos estudantes. 

Cabe à Coordenação Pedagógica: 

Discutir o entendimento de teoria e de prática que favoreçam a articulação 

entre ambas em estudos, planejamentos e discussões; 

Ouvir as demandas dos professores e recomendar estudos que auxiliem o 

trabalho pedagógico; 

Solicitar aos professores sugestões de textos, reportagens, livros que já 

tenham estudado para recomendar ao grupo; 

Identificar professores com práticas interessantes para socializar em oficinas 

como grupo; 

Definir com o grupo os instrumentos de registro (ata, diário de bordo, 

portfólio); 

Elaborar com os professores o cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas, estudos sobre Currículo, Diretrizes e Orientações 

Pedagógicas, palestras, oficinas, compartilhamento de experiências, análise 

de avaliações, planejamento de intervenções. 

 

9.2 - Valorização e Formação continuada dos Profissionais de 
Educação 

 

Dentro deste contexto a EC 114 Sul procura realizar eventos com o intuito de trazer 

profissionais para dentro da escola com o intuito de fortalecimento dos professores com 

parcerias que se faz de extrema importância para a consolidação do trabalho pedagógico 

dentro da unidade escolar. Para tanto, além de realizar coordenações coletivas, a EC 114 

Sul promove palestras com temas atuais e relevantes, realiza eventos internos e oficinas 

para alcançar e promover uma educação de qualidade. 
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✔ Outros profissionais (EEAA, OE, etc.) Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) 

 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) da EC 114 Sul trabalha em parceria com 

a equipe gestora de uma forma mais abrangente na dimensão pedagógica, na implementação 

do projeto pedagógico, na busca da compreensão da realidade, dos interesses e das 

necessidades de toda comunidade escolar, pois desenvolve um trabalho integrado e efetivo, 

que favorece a formação de cidadãos críticos, competentes, reflexivos e criativos. 

 

O SOE é o elo que estreita a relação com as famílias dos alunos e tem sido um suporte 

ao desenvolvimento de valores e equilíbrio no ambiente escolar. Ao identificar, prevenir e 

ajudar na superação de conflitos, o SOE atua na complementação do processo de ensino- 

aprendizagem, minimizando as dificuldades que interferem no desenvolvimento integral 

do estudante, com vistas à equidade de oportunidades sociais, à autonomia, ao acesso 

aomercado de trabalho e à formação para o exercício da cidadania. 

O expressivo número de estudantes e seu fluxo no tempo/espaço escolar exigem do 

SOE, juntamente com os outros profissionais da unidade de ensino, a criação de estratégias 

cada vez mais eficazes para o enfrentamento de situações que colocam estudantes em 

vulnerabilidade, como por exemplo: indisciplina, dificuldades de aprendizagem, 

infrequência, brigas, bullying, uso e tráfico de drogas ilícitas, consumo abusivo de álcool, 

abusos, maus tratos, 

O SOE estabelece ainda alguns projetos, tais como: hábitos de vida saudáveis, 

valores, diversidade, hábitos de estudo, bullying e prevenção quanto ao uso de drogas que 

tem como objetivo a prevenção e a orientação em relação aos temas mencionados. Neste 

contexto, destaca-se também a Semana de Educação para a Vida, Convivência Escolar e 

Cultura de Paz, onde abordamos esses temas e procuramos desenvolver ações que 

sensibilizem e conscientizem os estudantes. 

✔ Equipe Especializada de Apoio de Aprendizagem (EEAA) 

 
Além do trabalho do SOE, a escola conta com a atuação da Equipe Especializada de 

Apoio de Aprendizagem (EEAA) da SEEDF que se constitui em um serviço de apoio 
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técnico pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação 

em Psicologia e Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação 

dos profissionais das instituições educacionais, bem como, colaborar para a promoção da 

melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma 

cultura de sucesso escolar e uma harmonia nas relações no ambiente da 

escola/família/educadores. O EEAA da EC 114 Sul, presta serviços através da pedagoga 

Zulmira Caetano da Silva (zulmira.caetano@edu.se.df.gov.br). 

✔ Educadores Sociais Voluntários 

 
A atuação do Educador Social Voluntário (ESV) - Programa Educador Social 

Voluntário Instituído pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - é 

considerada de natureza voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, não gerando vínculo 

empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo 

obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado entre a 

Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador Social Voluntário, devendo constar 

o objeto e as condições de suas atribuições na unidade escolar. 

A finalidade do programa é: 

 Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo Integral nas unidades 

escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 Oferecer suporte nas turmas onde há estudantes com Deficiência e 

Transtornodo Espectro Autista/TEA, auxiliando-os no exercício de suas atividades 

diárias no que tange à alimentação, locomoção e higienização nas unidades escolares 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 Oferecer suporte no atendimento aos estudantes da Educação Infantil (creches 

e pré-escola) nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal. 

 Oferecer suporte à Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP). 

 Oferecer suporte à Escola do Parque da Cidade (EPC/PROEM). 

 Oferecer suporte no atendimento das turmas de correção de fluxo do 

Programa Atitude nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal. 

 Oferecer suporte aos estudantes indígenas matriculados nas unidades 

escolares da Rede Pública do Distrito Federal. 

O quantitativo de vagas para o ESV é definido de acordo com a demanda de cada 

Coordenação Regional de Ensino, devendo o ESV ser ressarcido com os recursos 

financeiros oriundos do Programa de Descentralização dos Recursos Financeiros – PDAF 

para cobrir as despesas com alimentação e transporte. O quantitativo de Educadores Sociais 

Voluntários poderá ser ampliado, conforme a necessidade de cada Coordenação Regional 

mailto:zulmira.caetano@edu.se.df.gov.br
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de Ensino, mediante justificativa pedagógica da unidade escolar da rede pública de ensino, 

autorização dos setores competentes e dotação orçamentária. O tempo de voluntariado 

diário do ESV, em cada unidade escolar, terá duração de 04 (quatro) horas, estabelecido 

em comum acordo com a equipe gestora. Fica vedado ao Educador Social Voluntário atuar 

em mais de uma unidade escolar, mesmo em turnos diferentes ou em dois turnos na mesma 

unidade escolar. Excetua-se a atuação numa mesma UE e em dois turnos, caso seja Escola 

do Campo. O ESV atuará na unidade escolar de segunda-feira a sexta-feira, em dias letivos, 

conforme previsto na Portaria nº326, de 27/09/2019, que estabelece o Calendário Escolar 

2020, e em dias destinados àreposição do calendário, quando houver. 

 

Atribuições dos educadores sociais voluntários: 

 Oferecer suporte às atividades de Educação Integral após capacitação da 

Equipe Gestora, e/ou do Coordenador pedagógico da Unidade Escolar; 

 Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos 

individuais e sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho, 

nos intervalos/recreio, em atividades no pátio escolar, na educação física, em 

passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias (educação 

infantil); 

 Oferecer suporte aos estudantes da Educação Especial, após capacitação do 

professor do Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos 

daunidade escolar; 

 Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, locomoção 

e alimentação), bem como outras atividades voltadas para a área de Educação 

Especial; 

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

 Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos 

materiais escolares; 

 Informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas ao 

estudante, para fins de registro e/ou encaminhamentos necessários; 

 Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades para aquisição de 

condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as 

orientações do professor; 

 Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações no comportamento, 

observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia. 

✔ São deveres dos educadores sociais voluntários: 

 
 Exercer suas atribuições sob a orientação e supervisão da Equipe Gestora; 
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 Manter comportamento compatível com a sua atividade; 

 Ser assíduo no desempenho de suas atividades; comunicar previamente à 

Equipe Gestora e/ou ao(à) Coordenador(a) Pedagógico(a) a impossibilidade 

de comparecimento; 

 Observar e respeitar as normas que regem a unidade escolar; reparar 

eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à unidade escolar ou 

a terceiros na execução dos serviços voluntários. 

✔ Monitores 

 
Devem ser vistos como educadores com funções extremamente importantes, assim 

como professores, coordenadores e diretor. 

Algumas das suas principais atribuições são: 

 

✔ Conhecer os alunos 

 
O monitor escolar convive com os alunos fora da sala de aula e entende o seu 

comportamento social. Eles conhecem os costumes de cada um, quais grupos convivem, 

interesses, atividades favoritas e quais são os conflitos recorrentes. 

Uma das suas maiores qualidades deve ser dialogar e conviver com diferentes tipos 

de personalidades, respeitando e observando. A relação de confiança entre alunos 

emonitores é uma das mais importantes da escola e garante a boa convivência e segurança. 

Os gestores educacionais podem usar o conhecimento do monitor para traçar uma análise 

de convivência dos alunos e criar estratégias de socialização. Esse direcionamento pode 

melhorar o aprendizado em sala de aula e ajudar na construção de laços afetivos entre 

alunos, família e escola. 

 
✔ Solução de conflitos 

 
Por conhecerem tão bem os alunos, os monitores resolvem mais rapidamente os 

conflitos e desentendimentos do dia a dia, auxiliando a escola e responsáveis a entenderem 

quais são as maiores necessidades e dificuldades cotidianas. Em uma situação de 

emergência, eles devem estar atentos para dar o suporte necessário a todos e sempre ter 

como objetivo o bem-estar do aluno. 

O monitor escolar é o canal ideal para entender as necessidades do aluno, já que se 

relaciona com ele em ambientes mais informais, fora da sala de aula, e que transmitem 

confiança. Dessa maneira, eles podem auxiliar na comunicação entre escola e família, 

trazendo informações necessárias para que todos estejam caminhando na mesma direção. 
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✔ Líderes na adaptação 

 
O monitor escolar tem papel fundamental na adaptação de novos alunos e na 

transição dos que estão iniciando uma série com mais desafios. Por estarem presentes em 

todos os espaços da escola, dos pátios até as quadras, piscinas e secretarias, eles são os 

mais indicados a guiar e orientar. 

Monitores também são uma peça-chave para auxiliar aqueles que têm dificuldades 

sociais ou de aprendizado a compreender suas limitações e encontrar soluções de 

engajamento, com apoio dos orientadores pedagógicos. 

 

✔ Sala de Leitura 

 
A Sala de Leitura – conta com a atuação de 02 professoras readaptadas: Cristiane 

Pinheiro Lopes Batista (cristiane.pinheiro@edu.se.df.gov.br) e Maria Olímpia Alves de 

Paiva (maria.paiva@edu.se.df.gov.br). Seu acervo literário atual funciona como um 

suporte à pesquisa, disponibilizando livros, CDs, DVDs, para toda comunidade escolar. 

9.3 - Metodologias de Ensino Adotadas 
 

O uso de metodologias ativas no processo educativo é fundamental, uma vez que 

possibilitam o desenvolvimento da autonomia, da segurança, da autoestima, do raciocínio 

lógico e da oralidade; o aprimoramento do pensamento científico, crítico e criativo; 

aampliação do repertório cultural e da capacidade de comunicação; a inserção na cultura 

digital, no autoconhecimento e no autocuidado. 

As metodologias ativas favorecem, ainda, o desenvolvimento do protagonismo e da 

proatividade estudantil por meio da interação direta com os diversos objetos de 

conhecimentos em que o discente se torna o principal responsável pelo processo educativo 

e pela construção de novos saberes. 

Desse modo, a equipe docente da EC 114 Sul apresenta metodologias diversificadas, 

ou melhor, diferentes métodos no processo ensino-aprendizagem. 

A EC 114 Sul orientou as famílias com roteiros práticos e estruturados para 

acompanharem a resolução de atividades pelas crianças. No entanto, as soluções propostas 

por essa IE não devem pressupor que os “mediadores familiares” substituam a atividade do 

professor. As atividades não presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos que 

convivem com os alunos em casa e orientá-los a organizar uma rotina diária. 

As atividades pedagógicas não presenciais devem incluir os estudantes com 

deficiência, transtorno de espectro autista e altas habilidades/superdotação. Devem ser 

adotadas medidas de acessibilidade, com organização e regulação definidas pela SEEDF, 

mas existem outros cuidados a serem observados, principalmente quanto à mediação. 

Junto às atividades, foi assegurado o atendimento educacional especializado, que 

mailto:cristiane.pinheiro@edu.se.df.gov.br
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envolve parceria entre profissionais especializados e professores, para desempenhar suas 

funções na adequação de materiais, além de dar orientações e apoios necessários aos pais 

e responsáveis. 

Como a atenção é redobrada para cada aluno, os profissionais do atendimento 

educacional especializado deram suporte à EC 114 Sul na elaboração de planos de estudo 

individualizados, que levaram em conta a situação de cada estudante. As famílias são, 

sempre, parte importante do processo. 

O MEC e a SEEDF orientaram as escolas e os professores para priorizarem atividades 

que sejam lúdicas. O intuito é fazer com que as crianças realmente se envolvam com o que 

for proposto e consigam aprender e desenvolver habilidades, mesmo a distância. 

Essa IE continua tentando uma aproximação online entre os familiares e responsáveis 

das crianças e os professores. Essa ação tem o objetivo de manter um bom vínculo e fazer 

com que os pais possam ajudar, afinal, eles são os responsáveis pelos pequenos do outro 

lado da tela. 

Atividades interativas 

A primeira ideia é que as atividades propostas para as crianças sejam interativas, 

utilizando estratégias que solicitem a participação delas constantemente. Essa proposta 

aumenta as chances de manter os alunos envolvidos com a aula e potencializa a 

aprendizagem.A EC 114 Sul passou a evitar aulas expositivas em que só o professor fala. 

Por mais que as atividades fiquem mais demoradas, é muito interessante que haja a 

interação entre os participantes. Além disso, o professor deve sempre buscar compartilhar 

o conhecimentode forma lúdica, falando a “língua das crianças”. 

Além de utilizar meios eletrônicos para aumentar a participação das crianças, outra 

boa ideia foi pedir para que cada uma delas mostrasse e explicasse as tarefas que elas 

realizaram. Lembrando que ao verbalizar algo que fez, a criança também está aprendendo. 

Participação dos pais 

Conforme a recomendação do MEC e da SEEDF essa IE procurou estreitar o vínculo 

entre a família e a instituição. Por isso, para que a aula online da educação infantil na 

pandemia seja a melhor possível foram promovidas ações que tornaram os laços entre a 

família dos alunos e a escola mais próximos. 

Foi necessário ter cuidado para não exigir um grande comprometimento dos pais, 

afinal, nesse momento delicado, muitos estão com uma carga de trabalho elevada. 

O período que corresponde ao Coronavírus é bastante desafiador para os educadores, 

especialmente na educação básica. Foi necessário se reinventar para continuar educando os 

alunos da melhor forma, principalmente os da educação infantil na pandemia. 

9.4 - Organização de Tempos e Espaços 
 

A escola atende 295 estudantes, distribuídos em dois turnos: matutino (125) e 

https://blog.trivium.com.br/atividades-interativas/
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vespertino (170). Os estudantes matriculados no turno matutino realizam as atividades 

propostas, de acordo com o planejamento do professor e atendendo os projetos específicos 

da EU ou programas da SEE/DF. Para isso, utilizam o espaço físico da escola e em 

momentos específicos os arredores da escola, sempre acompanhados pelos professores, 

membros da equipe gestora e ESV. O tempo utilizado é de 5 horas para cada dia da semana, 

seguindo as datas constantes no calendário escolar aprovado pela SEE/DF. 

 

Os estudantes do turno vespertino têm 10h aulas diárias, e fazem 

parte da Rede Integradora de Educação Integral da CRE PP. 

 

Os estudantes matriculados no turno vespertino são 

atendidos pelo Programa de Escola em Tempo 

Integral da SEE/DF. Assim, permanecem 5h na 

Escola Parque 313/314Sul (período matutino) com 

atividades orientadas pelos profissionais da escola 

citada. Apósbreve deslocamento, em transporte de 

responsabilidade da SEE/DF, ingressam na Escola 

Classe 114 Sul, onde permanecem por mais 5h – 

perfazendo o período de 10 horas de atendimento. No 

turno vespertino realizam as atividades orientadas e 

acompanhadas pelosprofissionais dessa EU, de 

acordo com planejamentos específicos e conforme 

projetos elaborados e apresentados pelos professores e 

equipe gestora. Também contam com auxíliode ESV 

que atuam de acordo com a regulamentação própria 

para esses colaboradores.Horário de 
funcionamento da escola: 

Matutino: 7h30 às 12h30 

Vespertino: 13h às 18h 

Horário da Merenda 
Matutino: 9h20 

Vespertino: 15h20 

Horário do Intervalo 
Matutino: 9h40 

Vespertino: 15h40 

 
Intervalo com recreio no pátio da escola (acompanhado por ESV e membro da equipe 

gestora) Merenda escolar 

● Alimento de acordo com cardápio da SEE/DF 
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9.5 - Organização Escola em Ciclos Ciclos e Semestres 

 
Os ciclos para as Aprendizagens representam uma forma de organização dos tempos 

e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a utilização de uma 

pedagogia diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando promover a 

progressão dos estudantes sem prejuízo da qualidade. 

A proposta dessa organização escolar é atender ao desestímulo que o aluno vinha 

sofrendo dentro das perspectivas educacionais tradicionais (seriação). 

“Os ciclos para as aprendizagens estruturam-se por meio da gestão democrática, da 

formação continuada dos (as) profissionais da educação, da reorganização dos espaços 

– tempos para o direito de todos (as) os (as) estudantes de aprender, do fortalecimento de 

espaços da coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os três 

níveis da avaliação: aprendizagem (avaliação do desempenho dos (as) estudantes 

pelos(as) professores(as), institucional (avaliação do trabalho pedagógico e de larga 

escala (avaliação externa)” 

(Currículo em Movimento, pág. 14). 

ssa proposta educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica como espaço 

de formação continuada permanente e conselho de classe como instância de convergência 

de todas as avaliações praticadas nas escolas cujo foco é o estudante e suas aprendizagens. 

Os ciclos estão assim organizados: 1º Ciclo é representado pelas turmas da Educação 

Infantil, o 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA/1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco se constitui das turmas dos 4º e 5º 

anos; e o 3º Ciclo é composto, de igual maneira, por dois blocos: o primeiro por turmas de 

6º e 7º anos e segundo turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Dentro da proposta 

de avaliação nos Ciclos para as aprendizagens a Secretaria do Estado de Educação do 

Distrito Federal – SEEDF entende que na avaliação formativa estão as melhores intenções 

para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

A avaliação formativa tem como foco o processo de ensino e aprendizagem e 

pretende aperfeiçoá-lo mediante o uso de uma perspectiva de interação e de diálogo, 

respondendo a professores e estudantes na lógica de feedback e da autoavaliação, bem 

como utilizando a avaliação diagnóstica como potencializadora da ação. Na concepção 

formativa todos são avaliados. 

Por sua vez, a avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início de um processo 

de aprendizagem e tem como função obter informações sobre os níveis de conhecimento, 

as aptidões e as competências dos estudantes. Todavia, a função diagnóstica deve ocorrer 

durante todo o processo, em razão de potencializar a função formativa e ter como objetivo 

identificar as experiências e aprendizagens dos estudantes com a finalidade de favorecer a 

escolha do trabalho mais adequado. Ademais, ela tem aspecto preventivo e seus resultados 
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servem para explorar, identificar, adaptar e predizer acerca das aprendizagens dos 

estudantes. 

Desse modo, pretende-se garantir a intencionalidade no processo de ensinar e 

aprender. É necessário, portanto, que consiga antever para planejar as situações de oferta e 

garantia das aprendizagens. Isso diz respeito ao processo formativo da avaliação 

(DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

É importante ressaltar que não são os instrumentos ou procedimentos que definem a 

função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles 

(HADJI, 2001). 

O professor tem autonomia para definir as estratégias que fundamentam o fazer 

didático-pedagógico no cotidiano de sua sala de aula, devendo ser as mais diversas 

possíveis. 

Existe um rol exemplificativo e descritivo nas Diretrizes Pedagógicas do 2º Ciclo 

para as Aprendizagens e documentos oficiais da SEEDF, conforme destacamos abaixo: 

✔ Reagrupamentos; 

✔ Contrato didático; 

✔ Atividades diversificadas; 

✔ Estudo dirigido; 

✔ Grupo de verbalização e de observação (GV/GO); 

✔ Estudo de caso; 

✔ Estudo do meio; 

✔ Projeto Interventivo. 

 

9.6 - Alinhamento com as Diretrizes/ OP 

 
Os ciclos são organizados para as aprendizagens, assim sendo o ato pedagógico visa 

fazer para aprender, estando aqui envolvidos todos os agentes na organização da escola 

para que cumpra sua função social. Nessa concepção espera-se que os estudantes possam 

aprender com qualidade, dispondo de tempo/espaço necessários às suas peculiaridades, 

dentro de um processo contínuo e por meio de pedagogias diferenciadas. A organização 

escolar em ciclos tem como princípio a progressão contínua das aprendizagens e que se 

efetiva tendo em vista a organização do trabalho pedagógico pautado na avaliação 

formativa, gestão democrática, formação continuada, coordenação pedagógica, 

organização curricular e eixos integradores. 

 

2º ciclo: Ensino Fundamental 

 
Na organização escolar em ciclos parte-se de outra concepção de aprendizagem e de 

avaliação que traz desdobramentos significativos à reorganização dos tempos e espaços 
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escolares. Desta forma a organização escolar em ciclos apresenta-se como alternativa 

possível à democratização da escola e da educação. Essa sistematização respeita a 

heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam o sujeito e amplia suas 

chances de sucesso. A organização do trabalho pedagógico passa a ser em função das 

aprendizagens. A SEDF adotou o BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) em 2005 como 

projeto piloto e posteriormente foi sendo estendido a todas as unidades de ensino, essa 

política superou a transição de diferentes governos e possibilitou sua ampliação para os 

anos escolares posteriores ( 4º e 5º anos), para unificar o trabalho pedagógico dentro do 

mesmo período escolar, anos iniciais. Atualmente as escolas do Ensino Fundamental, anos 

iniciais, estão estruturadas em ciclos de aprendizagens, sendo que o 1º ciclo abrange os 1º, 

2º e 3º anos e o 2º ciclo abrange o 4º e 5º anos. 

 

9.7 - Relação escola-comunidade 

 
A relação escola-comunidade é fator importante para o desenvolvimento social. 

Desenvolver ações que propiciem boa comunicação e convivência com todos os membrosda 

Comunidade Escolar podem colaborar para a melhoria do desenvolvimento dos alunos. 

Entender que a Comunidade Escolar está para além dos estudantes, responsáveis legais (pais, 

mães e funcionários da UE). Os comerciantes, moradores da região e demais prestadores de 

serviço também são partícipes dessa comunidade e podem ser motivados a colaborar para o 

bom funcionamento da escola. 

Estratégias colaborativas devem ser estimuladas, parcerias estabelecidas e fortalecidas ao 

longo do ano letivo. Assim, busca-se o envolvimento de cada membro da comunidade 

através de reuniões com as famílias, projetos específicos para escuta das demandas e 

sugestões. 

Com relação ao desempenho escolar de cada estudante, privilegia-se contato através de 

reuniões de pais e professores que ocorrem bimestralmente ou de acordo com as 

necessidades pontuais. Nesses casos considera-se o trabalho da Orientadora Educacional que 

atua como mediadora dos encontros realizados. 

Fortalece a relação escola família, favorece a parceria e garante o desenvolvimento integral 

dos estudantes. A participação da família também pode ser estimulada através de oficinas, 

palestras, seminários e culminância de projetos propostos pela UE (festas temáticas, feira de 

Ciência e Cultura...). 

Há ainda a valorização e estímulo da participação da família na Associação de Pais e 

Mestres, Conselho Escolar, eleição da Equipe Gestora de acordo com as orientações da 

Gestão Democrática. 

Todos são convidados a participar ativamente do trabalho pedagógico. 
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9.8 - Inclusão 

Entender que a Educação inclusiva é garantir o desenvolvimento dos estudantes e 

considerando as especificidades de aprendizagem de cada indivíduo e assim colaborar para 

a formação integral. Há de se considerar um planejamento contínuo e colaborativo que 

tenha como fundamentação os documentos que norteiam o trabalho pedagógico da SEEDF. 

As estratégias Pedagógicas, conteúdos e objetivos de aprendizagem devem atender 

as adequações curriculares elaboradas pelos professores a partir das avaliações sistemáticas 

e formativas. 

9.9 AAEE / Sala de Recursos 

A escola não possui a Sala de Recursos Generalista , poi não há espaço físico 

disponível e nem possui profissional habilitado para atendimento dis alunos 

ANEE. Por esse motivo os estudantes que fazem jus a este atendimento são 

atendidos um outra UE, de acordo com orientação da UNIEB. 

Tendo em visto que esta UE é denominada escola polo de surdez a mesma tem 

carência aberta para especialista habilitado. 

9.10 Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 

O Serviço de Orientação Educacional atua com o objetivo de perceber, de 

acompanhar, de ajudar e de orientar cada aluno no seu desenvolvimento no processo de 

Ensino Aprendizagem. 

 

Para que esse acompanhamento tenha um resultado de sucesso, a equipe do SOE 

trabalha ativamente em parceria com toda a escola e com as famílias. 

 

9.11 - EEAA -Equipe Especializada de Apoio às aprendizagens 

 
Além do trabalho do SOE, a escola conta com a atuação da Equipe Especializada de 

Apoio de Aprendizagem (EEAA) da SEEDF que se constitui em um serviço de apoio 

técnico pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação 

em Psicologia e Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação 

dos profissionais das instituições educacionais, bem como, colaborar para a promoção da 

melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma 

cultura de sucesso escolar e uma harmonia nas relações no ambiente da 

escola/família/educadores. O EEAA da EC 114 Sul, presta serviços através da pedagoga 

Zulmira Caetano da Silva (zulmira.caetano@edu.se.df.gov.br). 

 

9.12 - Atuação dos Profissionais de Apoio Escolar (ESV) 

 

mailto:zulmira.caetano@edu.se.df.gov.br
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A atuação do Educador Social Voluntário (ESV) - Programa Educador Social 

Voluntário instituído pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - é 

considerada de natureza voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, não gerando vínculo 

empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo 

obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado entre a 

Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador Social Voluntário, devendo constar 

o objeto e as condições de suas atribuições na unidade escolar. 

 

A finalidade do programa é: 

 Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo Integral nas unidades 

escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 Oferecer suporte nas turmas onde há estudantes com Deficiência e Transtorno do 

Espectro Autista/TEA, auxiliando-os no exercício de suas atividades diárias no que 

tange à alimentação, locomoção e higienização nas unidades escolares da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal.

 Oferecer suporte no atendimento aos estudantes da Educação Infantil (creches e 

pré-escola) nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal.

 Oferecer suporte à Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP). Oferecer 

suporte à Escola do Parque da Cidade (EPC/PROEM).

 Oferecer suporte no atendimento das turmas de correção de fluxo do Programa 

Atitude nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal.

 Oferecer suporte aos estudantes indígenas matriculados nas unidades escolares da 

Rede Pública do Distrito Federal.

O quantitativo de vagas para o ESV é definido de acordo com a demanda de cada 

Coordenação Regional de Ensino, devendo o ESV ser ressarcido com os recursos 

financeiros oriundos do Programa de Descentralização dos Recursos Financeiros – PDAF 

para cobrir as despesas com alimentação e transporte. O quantitativo de Educadores Sociais 

Voluntários poderá ser ampliado, conforme a necessidade de cada Coordenação Regional 

de Ensino, mediante justificativa pedagógica da unidade escolar da rede pública de ensino, 

autorização dos setores competentes e dotação orçamentária. O tempo de voluntariado 

diário do ESV, em cada unidade escolar, terá duração de 04 (quatro) horas, estabelecido 

em comum acordo com a equipe gestora. Fica vedado ao Educador Social Voluntário atuar 

em mais de uma unidade escolar, mesmo em turnos diferentes ou em dois turnos na mesma 

unidade escolar. Excetua-se a atuação numa mesma UE e em dois turnos, caso seja Escola 

do Campo. O ESV atuará na unidade escolar de segunda-feira a sexta-feira, em dias letivos, 

conforme previsto na Portaria nº326, de 27/09/2019, que estabelece o Calendário Escolar 

2020, e em dias destinados à reposição do calendário, quando houver. 
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Atribuições dos educadores sociais voluntários: 

 
 Oferecer suporte às atividades de Educação Integral após capacitação da 

Equipe Gestora, e/ou do Coordenador pedagógico da Unidade Escolar;

 Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos 

individuais e sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho, nos 

intervalos/recreio, em atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou 

seja, deverão estar presentes nas atividades diárias (educação infantil);

 Oferecer suporte aos estudantes da Educação Especial, após capacitação do 

professor do Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos da 

unidade escolar;

 Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, locomoção 

e alimentação), bem como outras atividades voltadas para a área de Educação 

Especial;

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;

 Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos 

materiais escolares;

 Informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas ao 

estudante, para fins de registro e/ou encaminhamentos necessários;

 Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades para aquisição de 

condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com 

asorientações do professor;

 Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações no comportamento, 

observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia.

 

São deveres dos educadores sociais voluntários: 

 Exercer suas atribuições sob a orientação e supervisão da Equipe Gestora;

 Manter comportamento compatível com a sua atividade;

 Ser assíduo no desempenho de suas atividades; comunicar previamente à 

Equipe Gestora e/ou ao(à) Coordenador(a) Pedagógico(a) a impossibilidade 

de comparecimento;

 Observar e respeitar as normas que regem a unidade escolar; reparar 

eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à unidade escolar ou 

a terceiros na execução dos serviços voluntários.



64  



9.13 - Sala de Leitura 

 
A proposta contempla o tema Convivência Escolar e Cultura de Paz, levantando 

questões voltadas para a realidade atual, e usando os recursos disponíveis neste modelo de 

trabalho. O novo espaço físico proporciona aos estudantes acesso ao acervo Literário da 

Unidade Escolar. Com isso, busca-se incentivar a prática da leitura. Além do acesso aos 

livros no ambiente escolar, os estudantes têm a possibilidade de levar para casa os 

exemplares a título de empréstimo para compartilharem a leitura com a família. Ainda há 

possibilidade de o professor regente selecionar títulos que serão usados na sala de aula. 

 
Objetivos: 

 
✔ Proporcionar momentos de interação familiar; 

✔ Estimular o gosto pela literatura, e despertar a criatividade e a imaginação; 

✔ Apoiar o trabalho do professor regente, fornecendo materiais que possam 

enriquecer as suas aulas; 

✔ Oferecer meios para o levantamento de discussões sobre o momento atual, e 

as lições que podemos tirar dele; 

✔ Disponibilizar materiais que sirvam de suporte para amenizar os sintomas 

causados pelo isolamento. 

 

Metodologia: 

 
A Sala de Leitura conta com um espaço físico privilegiado que oferece material que 

pode ser explorado pelos professores regentes durante as suas aulas, e como fonte de 

informação extra para os alunos. As crianças são motivadas a realizar a leitura em 

família,para um melhor aproveitamento dos mesmos. A disponibilização dos títulos é 

organizada da seguinte forma: 

✔ Dois tópicos para a Hora do Conto, com histórias abordando a data 

comemorativa da semana, divididas por bloco, sendo uma para o BIA, e outra 

para 4º e 5º anos. Os vídeos com as contações de histórias serão preparados 

pelas professoras da Sala de Leitura. 

 

Público-alvo: 

✔ Todos os estudantes e professores da escola. 
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9.14- Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

 
Entender que o estudante é um ser social e protagonista de sua própria história, sendo 

motivado a agir com autonomia e atuar de forma que valorize a cidadania. 

Os projetos da UE buscam valorizar as habilidades de cada estudante evidenciando 

potencialidades através de avaliações cotidianas. O contato com a família é um aliado para 

superar fragilidades, que porventura sejam apresentadas durante o Ano Letivo. Esse 

diálogo é um dos recursos indispensáveis para evitar a evasão escolar. 

De acordo com os dados apresentados, reuniões periódicas, Conselhos de Classe, 

Projetos Interventivos e Reagrupamentos são definidos. Isso ocorre de forma contínua. 

Para a permanência e êxito escolar, outros aspectos devem ser considerados. 

Enfatizamos aqui a valorização e incentivos aos estudantes para que sejam ativos na 

construção do conhecimento. Momentos de escuta individual ou em grupos com 

abordagem de temas que sejam de interesse dos mesmos e de acordo com os Temas 

Transversais do Currículo em Movimento (SEEDF), BNCC, Organização Curricular 

(SEEDF) e outros documentos que norteiam o trabalho pedagógico. 

Com o objetivo de melhorar as relações humanas, implementou-se o Projeto Cultura 

de Paz, com isso as situações de Bullying podem ser diminuídas e até evitadas 

A escola é um importante espaço de interação entre alunos, professores e 

funcionários. Dia a dia, cria-se um vínculo de convivência, que ao longo do tempo, vai se 

estreitando,tornando possível uma relação de reciprocidade cada vez mais significativa. É 

nesse contexto que a EC 114 Sul atua na construção de uma ação pedagógica através de 

um plano de trabalho coletivo para atuar na reorganização e ressignificação das estratégias 

e projetos que viabilizem a permanência e o êxito do aluno na escola. Durante todo o ano 

letivo a escola procura acompanhar a frequência, o comportamento e o rendimento do 

educando mantendo sempre o contato com a família. Dessa forma muitas vezes é possível 

identificar qual é o real motivo das faltas e do baixo rendimento do educando. A partir daí 

a escola realiza intervenções de acordo com a necessidade do aluno através de conversacom 

o responsável/aluno, conversa individual, Projeto Interventivo, acompanhamento escolar, 

encaminhamento ao SOE ou a EEAA, realização de projetos e palestras abordando diversos 

temas (autoestima, bullying, drogas, violência e outros) dentre outros. Neste casoo trato 

deve ser de parceria e acolhimento, nunca de punição. 

Desse modo é preciso levar em consideração a trajetória de vida dos alunos, 

avançando de forma significativa, de modo a evitar a evasão escolar e buscar o sucesso na 

aprendizagem do aluno colocando-o como protagonista de sua própria história. 
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10.0 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E PRÁTICA 
 
10.1 Avaliações para as aprendizagens – Formativa 

(ação/reflexão/ação) 

 
Segundo Luckesi (2002), o conceito de avaliação difere-se do da verificação, pois a 

avaliação ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer 

com ele. Para o autor, a verificação é uma ação que “congela” o objeto; a avaliação, por 

sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica da ação. 

Para Haydt (2000), a avaliação possui três modalidades interdependentes: a avaliação 

diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Nessa I.E, a avaliação 

diagnóstica é realizada no início do processo de ensino e aprendizagem, com o intuito de 

se analisar quais são os limites e as possibilidades que os estudantes possuem frente aos 

novos desafios propostos pelo ensino. 

A avaliação formativa é realizada durante o processo de ensino- aprendizagem, com 

o intuito de controlar o processo de ensino. Essa função da avaliação permite controlar se 

os objetivos definidos na proposta curricular estão sendo alcançados. Como a avaliação 

formativa e o ensino em si acontecem no decorrer do processo, essas duas dimensões 

didáticas não se desvencilham. Assim, nessa I.E. adotamos a perspectiva da avaliação 

formativa como princípio didático básico, pois é nessa modalidade que o estudante aprende 

(forma-se) enquanto está sendo avaliado, permanecendo indissociáveis esses dois 

componentes – avaliação e ensino. Além disso, para o professor, a avaliação formativa 

configura-se como um importante instrumento balizador de suas ações docentes, 

possibilitando a tomada de decisões quanto à coordenação do trabalho pedagógico sob sua 

responsabilidade. 

Por fim, a avaliação somativa possui um momento específico para ser realizada, pois, 

no fim do processo, é necessário que os resultados alcançados sejam somados e os 

estudantes classificados conforme as normas do sistema de ensino. Entretanto, nessa I.E., 

a avaliação somativa – ou classificatória - não se configura como um fim da educação 

praticada. Sustentamos nossas ações avaliativas nos pressupostos estabelecidos 

pelasDiretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, estabelecidas para o triênio 2014- 

2016. Esse documento aponta a necessidade de a escola focalizar a avaliação formativa 

como o principal eixo norteador do trabalho pedagógico, já que suas bases estão 

fundamentadas naavaliação qualitativa e contínua do processo educativo. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 – LDB – postula que a 

avaliação formativa é preponderante sobre a somativa em vários aspectos pedagógicos, 

conforme o disposto abaixo: 

Art. 24, inciso V: A verificação do rendimento escolar observará os seguintes 

critérios: 

 Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais; 

 Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

 Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

 Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

Dessa forma, em cumprimento ao disposto na legislação federal (LDB) e distrital 

(Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014/2016), estabelecemos, em 

consonância com Villas Boas (2008) e Lima (2013) integrantes dessas diretrizes, os 

seguintes critérios para a avaliação do rendimento escolar: 

 Avaliação por pares ou por colegas: os estudantes avaliam seus colegas com 

base em seus próprios critérios ou naqueles estabelecidos pelo professor. A 

avaliação feita por pares amplia os olhares acerca do que está sendo avaliado, 

tendo em vista que dá voz aos alunos como sujeitos de sua própria 

aprendizagem, além de apresentar ao professor um importante balizador de 

como os estudantes estão percebendo a si mesmos e aos outros. 

 Provas: A avaliação por meio de registros escritos constitui um importante 

momento de verificação da aprendizagem e sistematização daquilo que se 

construiu durante as aulas. Essas provas são de caráter interdisciplinar, com 

temas e conteúdos que perpassam e integram as diversas disciplinas. A 

frequência dessa avaliação é de uma vez a cada bimestre. 

 Portfólio: Todas as atividades que representam o fluxo de desenvolvimento 

dos estudantes ao longo do período letivo são guardadas e compõem o 

portfólio de atividades dos alunos. Esse instrumento é utilizado como base 

para a avaliação nos conselhos de classe.Registros reflexivos: Os professores 

fazem seus registros pessoais, muitas vezes de maneira informal, com o 

intuito de guardar impressões avaliativas que foram coletadas/construídas ao 

longo das observações realizadas em sala de aula. No Relatório de Avaliação 

(RAv), é feita uma análise qualitativa de todos os instrumentos aplicados para 

que a síntese seja registrada nesse documento oficial. 
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 Seminários, pesquisas /trabalhos de pequenos grupos: Os trabalhos em grupo 

são essenciais para que os alunos menos capazes possam aprender com 

aqueles mais adiantados, estabelecendo trocas qualitativas fundamentais para 

o desenvolvimento de todos nesse processo. (Vygotsky, 2001). Ao mesmo 

tempo, os estudantes mais capazes também aprendem mais ao auxiliar 

aqueles com dificuldades na medida em que, ao realizar esses intercâmbios 

de conhecimento, refletem sobre aquilo que estão ensinando, o que promove 

desenvolvimento e construção de novos conhecimentos. 

Os seminários são importantes para que sejam desenvolvidas competências 

relacionadas à pesquisa, à produção de conhecimento e à expressão oral, fatores 

fundamentais para a inserção cidadã no contexto social. 

 Autoavaliação: A autoavaliação pode ser realizada por meio de desenhos, 

pequenos textos ou de maneira oral, com o intuito de promover a reflexão 

sobre o andamento do seu próprio desenvolvimento, considerando a atividade 

psicológica do sujeito que constrói seu próprio conhecimento de forma 

intencional, deliberada e consciente. 

É importante ressaltar que, conforme as Diretrizes para Avaliação Educacional, não 

são os diferentes instrumentos avaliativos que garantem a dimensão formativa da 

avaliação, mas sim a intencionalidade dos professores na sua utilização qualitativa e 

formativa. Além disso, reiteramos que esses instrumentos e seus respectivos resultados. 
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 10. 2 - Avaliação Diagnóstica Inicial 

É realizada no Início do Ano Letivo, sendo elaborada e organizada pela SEEDF, com o 

propósito de verificar as habilidades e dificuldades de aprendizagem Com isso, a escola poderá 

conhecer melhor os alunos e definir ações que minimizem estas lacunas com base em dados 

concretos. 

10. 3 - Avaliação em Larga Escala 

 

É organizado pela SEEDF, conforme as normas legais. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB – é um instrumento da União 

responsável pela avaliação da Educação Básica e pela promoção da melhoria da qualidade 

do ensino no Brasil. Seus resultados oferecem subsídios para a formulação das políticas 

públicas, apontando indicadores que possibilitam a compreensão dos fatores que 

influenciam no desempenho dos estudantes. 

Nisso, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP - a 

metodologia adotada nessas provas visa à avaliação da rede, não sendo adequada para 

avaliar os estudantes individualmente, já que as matrizes de referência para a 

elaboraçãodessas provas são mais restritas que o currículo escolar. 

Por essa razão, o INEP afirma que a escola não deve reduzir seu currículo às matrizes 

trabalhadas pelo SAEB, tampouco preparar os alunos para fazerem a prova. Os estados e 

municípios têm autonomia para elaborar seus currículos, por isso as avaliações externas 

não foram pensadas para direcionar o planejamento didático da escola. 

Dessa forma, essa I.E. utiliza os dados do SAEB e Prova Brasil para que sejam 

apontados os aspectos que representam falhas no processo de ensino e aprendizagem,com 

o intuito de propor estratégias de intervenção naqueles aspectos que apresentaram 

resultados insatisfatórios. Além disso, consideramos a estrutura metodológica das provas 

do SAEB para a elaboração de instrumentos ensino, aprendizagem e avaliação utilizados 

por essa escola. 

 

10.4 - Conselho de Classe 

 
O Conselho de Classe na perspectiva da avaliação formativa é espaço de 

planejamento, organização e retomada do PPP na Instituição Escolar. Configura o 

momento em que os três níveis de avaliação se cruzam: das aprendizagens, institucional e 

de rede. Desta forma o Conselho de Classe da nossa UE conta apenas com a participação 

dos segmentos da escola, professore(a)s, coordenação, direção, supervisão, Orientação 

Educacional, Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, Atendimento Curricular 

Específico e a Sala de Recursos, não temos a participação dos pais e dos alunos e visa 
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dialogar e refletir sobre os avanços cognitivos e registros avaliativos realizados no bimestre 

bem como diagnosticar situações de aprendizagem e de intervenções que promova o seu 

progresso. Promove uma visão abrangente do papel da avaliação no processo ensino 

aprendizagem; Valoriza o progresso individual do aluno, seu comportamento cognitivo, 

afetivo e social; Reconhece o contexto familiar em que o aluno está inserido; Incentiva a 

autoanálise e autoavaliação dos profissionais de ensino; Propicia mudanças na prática 

docente e no currículo; Traça metas para que as mudanças sugeridas sejam efetivamente 

realizadas. Iniciamos o conselho com um vídeo/ reflexivo e considerações pertinentes aos 

objetivos e direcionamentos oportunizados pela participação responsável e crítica de todos 

neste momento, comentamos sobre as metas, o que foi cumprido e o que permanece em 

processo, através da análise dos gráficos dos testes da psicogênese, há um momento de 

reflexão sobre a avaliação formativa e em seguida cada professor coloca os avanços, as 

estratégias e ações pedagógicas realizadas na turma e as necessidades específicas, em 

seguida é aberto para os colegas sugerirem intervenções que sejam pertinentes à situação 

relatada. Ao final é feito uma avaliação das ações desenvolvidas no bimestre, e uma 

avaliação das potencialidades e fragilidades do trabalho escolar.Conselho de Classe Ensino 

Fundamental 

 
O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa 

é ao mesmo tempo espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada das ações 

estabelecidas pelo coletivo de professores. O Pré Conselho / Conselho de Classe é 

desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para serem 

articulados pela e na Escola. 

 

10.5- Avaliação Institucional da Unidade Escolar 

 
O objetivo principal da Avaliação Educacional, conforme preconiza as Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF (2014), é a identificação das limitações e potencialidades da PPP,a 

fim de que se encontrem maneiras apropriadas para a qualidade social das aprendizagens 

dos estudantes. Para isso, é fundamental a reflexão coletiva de todos que atuam na escola, 

tendo em vista que a comunidade escolar, como um todo, é responsável pelo cumprimento 

da função social da escola. Nisso, todos os fatores associados ao trabalho pedagógico, 

administrativo e financeiro precisam ser considerados nessa análise interna. 

A Lei 4.751/2012 (Lei da Gestão Democrática) aponta, no Art. 23, inciso II, que 

compete à Assembleia Geral Escolar a avaliação semestral dos resultados alcançados pela 

I.E. Além disso, no Art. 25, dessa mesma lei, está explícita uma das atribuições do 

Conselho Escolar: promover anualmente a avaliação da unidade escolar nos aspectos 

técnicos, pedagógicos e administrativos. 

Segundo a Resolução nº 4 de 13/07/2010, a qual institui as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para a Educação Básica, a Avaliação Institucional é parte integrante da PP, 

constituindo-se o elemento de reflexão interna acerca das dimensões pedagógica, 

administrativa e financeira da I.E. 

Essa I.E. realiza três avaliações institucionais anuais, organizadas pelo Conselho 

Escolar, utilizando os seguintes instrumentos e passos para sua produção: 

1ª - Professores/as e demais funcionários: 

 

 O primeiro passo é o preenchimento individual de um formulário. Nele 

constam todos os aspectos relativos às dimensões financeiras, pedagógicas e 

administrativas, para que possam ser avaliados de forma qualitativa e 

descritiva. Nesse formulário, os docentes e servidores apontam as 

fragilidades, o que pode ser melhorado e qual é o seu papel na melhoria do 

que se propõe a mudar, no intuito de inseri-los como agentes de mudança e 

não simplesmente como denunciantes de erros que competiriam aos outros 

consertarem.O segundo passo consiste na discussão dos pontos elencados 

no formulário em grupos com quantidade reduzida de pessoas, a fim de que a 

troca de ideiasseja produtiva.

 O terceiro passo é a discussão geral dos resultados, de forma aberta, coletiva 

e oral, oportunizando que todos se expressem de forma livre e construtiva, 

assegurando um debate subjetivo e impessoal. Antes dessa discussão, é feita 

uma dinâmica e a leitura de um texto pertinente para que os participantes se 

sensibilizem acerca da importância do momento avaliativo para a instituição.

 O quarto passo tem duas etapas: autoavaliação e avaliação pela equipe 

gestora/coordenação. Nesse passo, os docentes e servidores escrevem 

livremente sobre si mesmos e seu trabalho ou com base em pontos elencados 

previamente. A Equipe gestora, juntamente com a coordenação, convida a 

cada um dos profissionais a refletirem individualmente sobre seu trabalho, 

tendo por base o que foi apontado neste formulário de autoavaliação.

2ª - Pais, mães e responsáveis: 

 
Para que as famílias participem de forma eficiente desse processo, é preciso que os 

meios dessa participação sejam adaptados e viáveis para contemplar esse importante 

segmento da comunidade escolar. Por isso, são enviados formulários simples, concisos e 

objetivos, a fim de que as famílias os preencham de forma rápida e direta. Salientamos a 

importância das perguntas enviadas serem sintéticas, ou seja, responderem a várias 

questões numa única pergunta. Além disso, faz-se necessário que a linguagem seja a mais 

clara possível, para que se evite a abstenção das famílias em respondê-lo. 
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A participação das famílias é organizada nos seguintes passos: 

 O primeiro passo refere-se ao preenchimento do questionário supracitado.

 O segundo passo consiste na avaliação oral pelos professores no momento 

das reuniões coletivas bimestrais com os pais, mães e responsáveis.

 O terceiro passo é a convocação de 2 (dois) representantes das famílias por 

turma, para que se faça uma avaliação mais detalhada e apurada sobre a 

instituição. Ressaltamos que a escolha desses participantes para o terceiro 

passo fica a cargo do professor regente, que escolherá aqueles que estão mais 

inteirados do processo cotidiano educacional.

3ª - Estudantes: 

 
São três passos que compõe a participação dos/as estudantes no processo de avaliação 

institucional: 

 Concursos de desenho acerca de como está a escola e como gostariam queestivesse.

 Produção de textos avaliativos.

 Produção de cartazes com reivindicações, sugestões e elogios.

 Discussão com a direção sobre os pontos elencados nos instrumentos acima. 

Ressaltamos a importância da organização dos dados obtidos e a publicidade 

dos mesmos, para que o processo avaliativo não se esgote em si mesmo. 

Ademais, é preciso que haja a materialização das mudanças apontadas pela 

avaliação. A concretude dessa etapa não se dá num momento específico 

apenas, mas no decorrer da práxis pedagógica, responsabilizando a todos pela 

transformação da instituição. Por último, é preciso que todos tenham a 

consciência de que a escola não tem soberania para mudar alguns pontos 

levantados, porém, isso não a torna passiva, inerte e apenas esperando por 

mudanças externas. É preciso que se discuta que talvez grandes mudanças 

não ocorram de uma vez e por vias internas, contudo, muitas transformações 

podem ser empreendidas no próprio contexto interno da instituição, no âmbito 

da organização do trabalho de cada um que a compõe.



 

11.1 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
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GESTÃO DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA: 

 

Objetivos 
 

Metas 
 

Ações 
Avaliação das 

ações 

 

Responsáveis 

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 
- Proporcionar o 

desenvolvimento 

pleno do aluno tendo 

em vista sua função 

maior de agente de 

desenvolvimento 

cultural e social na 

comunidade. 

- No início de cada semestre, realizar 

o planejamento pedagógico com a 
equipe docente. 

 

- Abordar no decorrer do ano letivo, 

os temas transversais: ética, 

pluralidade cultural, meio ambiente, 

saúde, prevenção contra o uso das 

drogas violência. 
 

- Pautar em 100% o planejamento 

semanal em acordo com as Diretrizes 

Pedagógicas da SEEDF. 
 

- Aplicar as legislações vigentes 

100% com relação aos seguintes 

temas: História e Cultura Afro- 

Brasileira, Voluntariado, Ensino 

Religioso, Semana da Pessoa 

Portadora de Necessidades especiais. 

 

 

 
- Organizar 

reuniões com o 

corpo docente nas 

coletivas. 
 

- Organizar o 

calendário de 

eventos culturais. 
 

- Elaborar 

momentos de 

estudos temáticos 

sobre a 

implementação 

dos ciclos na uex. 

 

 

 

 

 

 
- Por meio de 

questionários 
 

- Fichas com 

sugestões. 
 

-  Reuniões 

coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 
- Equipe gestora. 

 

- Coordenação 

pedagógica. 
 

- EEAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Durante todo o 

ano letivo. 

- Elaborar e executar 

o projeto de leitura 

que deverá 

proporcionar o 

contato com 

diferentes tipos de 

leitura e gênero 

literários, a promoção 

da leitura em diversos 

momentos da 

 
- Ampliar em 100% o acesso dos 

alunos ao acervo bibliográfico da 

escola, promovendo anualmente 

eventos literários que estimulem a 

leitura e a escrita. 
 

- Ampliar em 90% o índice de leitura 

de todos os estudantes da Uex 

 
- Organizar o 

acervo literário. 
 

- Catalogar os 

livros didáticos 

para docentes 

utilizarem como 

fonte de pesquisa. 

 

- Professor 

Vinicius, corpo 

docente, 

comunidade 

escolar e 

coordenação 

pedagógica. 

 

 

 

 
- Professor da 

sala de leitura 

 

 

 
- Exposições 

culturais com os 

estudantes ao final 

do ano letivo 
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dinâmica semanal, o 

empréstimo de livros 

para ler em casa, com 

a família e que 

principalmente 

promova o 

letramento. 

     

 

 

 

 

 
- Elaborar e executar 

ações de estratégias 

de intervenção, como 

projeto interventivo, 

reagrupamentos, a fim 

de minimizar ao 

máximo o índice de 

defasagem de 

aprendizagem em 

idade–série e que 

atenda as 

necessidades de 

aprendizagem 

específica 

diagnosticada e os 

ANEE´s. 

- Oferecer uma vez por semana aos 

estudantes com desafios de 

aprendizagem no contra turno projeto 

interventivo para os estudantes do 

ensino regular. 
 

- Promovendo a recuperação 

processual de cerca de 90% dos 

estudantes 
 

- Investigar as possíveis causas do 

baixo rendimento escolar. 
 

- Realizar a cada bimestre avaliações 

de Procedimentos. 
 

- Sensibilizar 100% durante todo o 

ano letivo, toda a comunidade escolar 

para o acolhimento destes alunos, 

respeitando suas limitações e 

promovendo sua acessibilidade. 
 

- Adaptar 100% das adequações 

curriculares necessárias com todo 
 

- Oferecer o atendimento na sala de 

recursos e material adaptado. 

 

 

 

 

 

 
- Organizar 

levantamento dos 

estudantes com 

número elevado 

de faltas 
 

- Fazer contato 

com as famílias 
 

- Enviar relatório 

ao Conselho 

Escolar. 
 

- Adaptação 

curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Corpo docente 

 

- SOE 
 

- Membros do 

Conselho Escolar 

com atas de 

registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Direção 

 

- Chefe de 

secretaria. 
 

- Corpo docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- A cada 

quinzena 

- Aplicar 

conhecimentos 

referentes a saúde, a 

 

- Adotar e/ou apoiar pelo menos uma 
entidade filantrópica durante o ano. 

 
- Palestras e 

reuniões com os 

 
- Confecção de 

cartazes, dia letivo 

 

- Corpo docente 

e SOE 

 

- Ações durante 

todo o ano letivo 
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ética, a cidadania, ao 

meio ambiente, a 

educação sexual e a 

pluralidade cultural, 

em diferentes 

situações cotidianas, 

para a melhoria da 

qualidade de sua 

própria vida e da vida 

dos outros. 

- Reduzir os eventos de violência, 

intolerância e preconceito. 
 

- Divulgar a todos os segmentos o 

regimento Escolar no que diz respeito 

às normas disciplinares. 
 

- Oferecer aos alunos dos 5ºs anos o 

teatro, PMDF, PROERD (Programa 

de Prevenção contra as Drogas e 

Violência). 
 

- Promover ações para estimular nos 

alunos a preocupação com o meio 

ambiente. 
 

- Reduzir em 80% consumo de água, 

energia, lixo e desperdícios. 

familiares. 

- Palestras, 

oficinas e 

campanhas 

educativas. 

temático. 

- Por meio de 

jograis e conversa 

informal 
 

- Desenhos 

ilustrativos, 

confecção de 

cartazes e teatros 

educativos. 

-  Coordenadores 

Pedagógicos 
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GESTÃO DA DIMENSÃO DE 
RESULTADOS EDUCACIONAIS: 

 

Objetivos 
 

Metas 
 

Ações 
Avaliação das 

ações 

 

Responsáveis 

 

Cronograma 

- Coletar resultados 

educacionais através 

de diferentes tipos 

de avaliações 

(formativa, de larga 

escala, institucional, 

etc) 

- Utilizar os resultados educacionais 

coletados no planejamento 

pedagógico da UE, de modo a criar 

intervenções baseadas nas 

fragilidades e habilidades 

observadas 

- Aplicar 

avaliações e 

realizar 

formulários de 

levantamento de 

dados 

- Coletivas - Equipe gestora  

- CRE 

- Professores 

- O ano todo 
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GESTÃO DIMENSÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 
 

AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

- Executar os 

programas do 

Governo. 

 
 

- Oferecer aos 

alunos os programas 

de Governo em 

100%. 
 

- Usar 100% da 

merenda escolar 

recebida. 
 

- Orientar 100% dos 
pais sobre o programa 
bolsa família. 

 

 

 

- Montar cardápios 

saudáveis e que 

despertem o gosto dos 

estudantes. 
 

- Informar os pais 

por meio de circulares 

sobre os programas. 

 

 

 

 
 

- Durante as 

reuniões do colegiado 

por meio de fichas e 

registro em atas 

próprias. 

 

 

- SOE 
 

- Vice-direção 
 

- Chefe de 

secretaria. 

- Merendeiras. 
 

- Corpo docente 

 

 

 

 

 
 

- De acordo com a 

Planilha de Prestação 

de Contas da CREPP. 

 

 

 
 

- Utilizar de forma 

adequada os recursos 

financeiros oriundos 

do GDF e Governo 

Federal 

 

- Aplicar 100% dos 

recursos recebidos. 
 

- Adaptar 80% dos 

recursos para a 

inclusão. 
 

- Aumentar em 90% 

a arrecadação da 

APM. 

 

- Reuniões com o 

colegiado 

bimestralmente. 
 

- Campanhas 

mensais com os pais. 
 

- Prestação de 

contas 

trimestralmente. 

 

 

 
- Caixa de 

sugestões. 
 

- Registro em ata 

própria com as 

solicitações. 

 

 

- Equipe gestora. 
 

- Membros da APM. 
 

- Corpo docente. 
 

- Membros do 

conselho escolar. 

- Reuniões 

bimestrais por meio 

de videoconferência 

durante o período das 

atividades não 

presenciais. 
 

- PDAF a cada 

quadrimestre. 
 

- PDDE a cada 

semestre. 
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GESTÃO DA DIMENSÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS 
 

METAS 
 

AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
- Organizar reuniões 

colegiadas para 

discutir os desafios da 

Uex. 

- Garantir a 

participação de 100% 

da comunidade 

escolar nos momentos 

de estudos 
 

- Reuniões com o 
colegiado atingindo 
80% de frequência 

nos encontros 

 

 

 
- Montar quadros 

ilustrativos dos 

desafios da unidade 

escolar. 

 

 

 

 
- Durante as 

reuniões do colegiado 

 

 

- SOE 

- Vice-direção 
 

- Chefe de 

secretaria. 

 
 

- De acordo com a 

Planilha de Prestação 

de Contas da CREPP. 
 

- De acordo com o 

calendário interno de 

eventos. 

- Proporcionar aos 
funcionários um 

ambiente de trabalho 

agradável. 

- Atingir a satisfação 

da maioria dos 

funcionários da 

escola. 

 
-   Encontros 

temáticos em todos os 

segmentos. 

 

- Registro de 

sugestões e propostas. 

 

 
- Equipe gestora 

 

- Ao final de cada 

semestre letivo. 

 
- Avaliar todos os 

processos de trabalho. 

- Atingir êxito 

eficácia maioria 
objetivos propostos. 

 

- Questionários 

 
- Coordenação e 

equipe gestora 

- Assembleias 

coletivas por meio de 
videoconferência 

 

- Equipe gestora 

 

- Implementar o 

trabalho de 

atendimento ao 

público 

- Atingir o êxito e 

eficácia dos objetivos 

propostos e atingir 

100% do público. 

 
- Questionários para 

saber opiniões e 

sugestões. 

 

-  Coordenação e 

equipe gestora 

 
 

- Assembleias 

coletivas 

 

 
- Equipe gestora. 
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GESTÃO DIMENSÃO DE PESSOAS: 

 

OBJETIVOS 
 

METAS 
 

AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 
- Melhorar a 

comunicação entre 

escola e comunidade. 

 

 

 
 

- Garantir que 100% dos 

pais recebam os informes 

internos e externos da escola. 

 

- Cadastrar 100% dos e- 

mails dos estudantes. 

 

 
 

- Elaborar 

relatórios semanais 

as famílias da 

unidade escolar. 
 

- Montar tabelas 

informativas na 

entrada da escola. 

 

 

 
- Durante as 

reuniões de pais e 

com o corpo 

docente. 

- Contato 

telefônico. 

- SOE 
 

 

 

 
- De acordo com o 

calendário interno 

de eventos. 

- Anualmente. 

- Vice- direção 
 

-  Chefe de 

secretaria. 

 

- Coordenação 

pedagógica 
 

- Equipe Gestora 

- EEAA 

- Proporcionar aos 

funcionários um 

ambiente de trabalho 

agradável. 

 
- Atingir a satisfação de 

80% dos funcionários da 

escola. 

 
- Encontros 

temáticos em todos 

os segmentos. 

 
- Registro de 

sugestões e 

propostas. 

 

 
- Equipe gestora. 

 

- Ao final de cada 

semestre letivo. 

 

 

- Implementar o 

Teletrabalho para 

atendimento do 

público  

 

 

 

- Capacitar 100% dos 

funcionários da escola a usar 

TIC. 

 
 

- Videoconferênci 

a semanal com 

todos os servidores. 
 

- Dinâmicas de 

acolhimento com 

EEAA. 

 

 
- Leitura dos 

documentos 

semanalmente nas 

coletivas para 

ciência dos 

servidores. 

 

- EEAA 
 

- Supervisão 
 

- Direção 
 

- Coordenação 

pedagógica 

- De março até o 

término do ano 

letivo 
 

- Ocorrerá durante 

todo o ano letivo e 

de acordo com a 

urgência e necessita 

dos fatos em 

reuniões 



80  

     extraordinárias. 

 

 

 

 

- -Realizar o 

acompanhamento 

diário dos processos 

no SIGEP/Ieducar e 

dar ciência no SEI. 

- Orientar os servidores 

sobre os processos e demais 

procedimentos pertinentes de 

forma coesa e pontual. 

- Manter 100% dos 

processos eletrônicos 

atualizados. 
 

- Capacitar 70% dos 

servidores com o intuito de 

utilizar as tecnologias e 

multiplicar as formações. 

 

 
- Vídeo- 

conferência semanal 

- Grupo de 

comunicados via 

Whatsapp e e-mail 
 

- Registro online 

dos encontros e 

orientações 

 

 

 

 

 

 
- Durante as 

reuniões coletivas 

 

 

 

- Equipe gestora 
 

- Coordenação e 

supervisão 

pedagógica 
 

- EEAA 

 

 

 

 

- Ao término dos 

momentos de 

planejamento 

coletivo por meio 

de videoconferência 
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GESTÃO DA DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS 
 

METAS 
 

AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

- Organizar e Promover 

a eleição do Conselho 

Escolar. 

 

- Assegurar as condições 

do trabalho a ser 

desenvolvido pelo 

Conselho Escolar, 

conforme a Lei da Gestão 

democrática -2012. 

- Reuniões colegiadas 

para discutir os desafios 

da Uex. 

 

 

 
- Garantir a participação 

de 100% da comunidade 

escolar nos momentos 

de estudos 

- Reuniões com o 

colegiado atingindo 80% 

de frequência nos 

encontros. 

 

 

 

 

 
- Montar 

quadros 

ilustrativos dos 

desafios da 

unidade escolar. 

 

 

 

 

 

 
- Durante as 

reuniões do 

colegiado 

 

 

 

 
- Todos os 

segmentos da 

Comunidade 

escolar. 

- Membros do 

Conselho Escolar. 

 

 

 

 
- De acordo com a 

Planilha de Prestação de 

Contas da CRE PP. 
 

- De acordo com o 

calendário interno de 

eventos 

 

 

 

- Realizar a manutenção 

e os reparos das 

dependências físicas e 

equipamentos: da pintura 

e reforma do parquinho e 

alambrados 

- Atingir a satisfação da 

maioria dos funcionários 

da escola com um 

ambiente saudável. 
 

- Proporcionar melhores 

condições de trabalho a 

todos os setores da 

unidade escolar. 

Principalmente no que 

diz respeito ao 

planejamento coletivo e 

individual em 100% da 

organização 

 

 

 

 

- Encontros 

temáticos em 

todos os 

segmentos 

 

 

 

 

 
- Registro de 

sugestões e 

propostas 

 

 

 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

 

 

 

-  Ao final de cada 

semestre letivo 
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- Realizar o 

acompanhamento e 

orientações dos 

servidores 

terceirizados. 

 
- Atingir o êxito e 

eficácia na maioria 

dosserviços prestados em 

100% 

 
-

 Reun

iões 

quinzena

lmente 

,registro

s e atas 

próprias. 

 

 

- Equipe gestora 

 

 
Assemblei

as 

coletiva

s 

 

 
-  Ocorrerá 

durantetodo o ano 

letivo. 
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12. Planos de ação específicos: 

  

Acredita-se na atuação dos projetos e programas e procura-se dentro das condições e necessidades dos professores e estudantes 

cadastrar, fazer parte e desenvolver projetos que incentivem e fomentem o letramento, investigação científica e a participação da 

comunidade escolar em outras esferas, além da sala de aula. O educando, com suas especificidades, é o ponto central destas ações que 

são desenvolvidas de forma coletiva e contextualizadas respeitando suas características, fragilidades e potencialidades. Como resultado 

desta preocupação percebe- se uma prática pedagógica com base lúdica e empática que percebe as necessidades gerais dos alunos, assim 

como elementos que estes alunos possuem e que devem/são desenvolvidos com coletividade e cooperativismo. 

A Escola Classe 114 Sul busca desenvolver ações em parcerias com outras instituições públicas ou privadas no intuito de ofertar 

aos estudantes atividades culturais, de esporte, Lazer e eco-pedagógicas. Recebemos as instituições no espaço escolar para desenvolver 

as atividades ou nos deslocamos até o local do evento. Participamos de atividades culturais no Complexo Cultural, Atividades 

desenvolvidas pelo Instituto Histórico e Geográfico do DF, e atividades desenvolvidas pelas secretarias de Cultura, Polícia Militar 

(PROERD), DER, Ministério Público, ADASA, CAESB, Planetário de Brasília, Embrapa e Congresso Nacional. 
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12.1 - Coordenação pedagógica: 
 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 

 

- Elaborar anualmente, 

o Plano de Ação das 

atividades de Coordenação 

Pedagógica na Unidade 

Escolar. 

 

 

 

- Elaborar com a ciência da 

equipe gestora as atividades 

previstas para o ano letivo. 

 

 

 

 

- Equipe gestora 

- Professores 

- Regentes da 

unidade de 

ensino, 

profissionais da 

educação, alunos 

e seus 

responsáveis. 

 

 
- No início do 

calendário 

pedagógico de 

2022 e no 

decorrer dos 

meses 

 

 

 

 
- No decorrer do 

respectivo ano. 

 
- Participar da 

elaboração, da 

implementação, do 

acompanhamento da 

avaliação do Projeto 

Pedagógico – PPP da 

escola. 

- Contribuir na elaboração com 

pesquisas, acompanhamento, 

implementação e avaliação do PPP, 

a partir de 

- Avaliar continuamente as ações 

apresentadas e redirecionar de 

acordo com as novas necessidades. 

 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

- Profissionais de 

educação atuantes 

na escola e os 

alunos. 

 

 

 
- Projetado para 

terminar no 1º 

bimestre.. 

 

 

 

- No decorrer do 

respectivo ano 

 

- Orientar e coordenar a 

participação docente nas 

fases de elaboração, de 

execução, de 

implementação e de 

avaliação da organização 

curricular, tendo em vista 

o replanejamento 

curricular do ciclo letivo 

2020/2022 

No horário da coordenação 

pedagógica, ou em momentos de 

estudo sem coletivas, discutir sobre 

o currículo, orientando a execução 

do mesmo, salientando a 

importância dos documentos 

norteadores: ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR ENSINO 

FUNDAMENTAL 2º CICLO – 

ANOS INICIAIS 2022” 

"CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO-BNCC 

 

 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

 

 

 
- Professores 

 

 

 

 
 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 
 

- Durante todo o 

ano letivo 
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- Articular ações 

pedagógicas entre os 

diversos segmentos da 

unidade escolar e a 

Coordenação Regional de 

Ensino, assegurando o 

fluxo de informações e o 

exercício da gestão 

democrática. 

- Estar em contato com todos os 

segmentos da escola e rede 

integradora, orientando, intervindo 

e sugerindo ações tanto para a 

equipe gestora como para a 

Coordenação Intermediária 

(Encontros pedagógicos dos Anos 

Iniciais da CRE, Fórum dos 

Coordenadores / Supervisores; 

Fórum de Coordenadores/ 

Supervisores das EP; Atendimento 

coletivo; atendimentos individuais 

- EC 114 SUL) e professores 

regentes (planejamento coletivo 

por ano, ou segmento; assessoria 

individual; momentos de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores e 

alunos 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 
- Divulgar e incentivar a 

participação dos 

professores em todas as 

ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF 

- Divulgar cursos, oficinas, 

palestras e projetos da secretaria 

por meio de informe no grupo da 

escola, no quadro da sala de 

professores e verbalmente em 

reuniões coletivas, incentivando a 

participação. 

- Promover a participação das 

turmas em eventos propostos no 

calendário letivo da Unidade 

Escolar, cursos EAPE. 

 

 

 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

 

 

 

- Professores e 

alunos 

 

 

 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

- Estimular, orientar e 

acompanhar o trabalho 

docente na implementação 

- Em reuniões coletivas e no 

horário da coordenação 

pedagógica, proporcionar aos 

 
- Equipe gestora 

- Profissionais de 

educação desta 

unidade escolar e 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

- Durante todo o 

ano letivo 
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do Currículo em 

Movimento e das 

Orientações Pedagógicas 

da SEEDF, em 

consonância com o 

replanejamento curricular 

no ciclo letivo 2020/22 e 

com o guia de orientações 

para o ensino 

fundamental: anos iniciais. 

docentes um espaço de reflexão 

com estudos, oficinas; 

acompanhando a aplicação em sala 

de aula. Promoção de concursos 

internos na escola; participação 

em eventos promovidos pela 

SEEDF. 

 seus alunos e 

responsáveis 

  

 

 

 

- Colaborar com os 

processos de avaliação 

institucional, articulando 

os três níveis de avaliação, 

com vistas à melhoria do 

processo de ensino e 

aprendizagem e 

recuperação dos 

rendimentos/ desempenho 

escolar. 

 

- Exemplificar diferentes tipos 

de avaliação, levando o professor a 

se autoavaliar, visando a melhoria 

do rendimento, contribuindo para 

aprendizagem, principalmente 

àqueles alunos que apresentam 

uma dificuldade maior; 

- Contribuir com a direção 

escolar para a elaboração e 

aplicação da Avaliação 

institucional e realizar a aplicação 

das Avaliações Externas; 

- Avaliação pelo teste da 

psicogênese 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores 

regentes e alunos 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

- Ao término dos 

bimestres 

 

 
- Substituir professores em 

situações como abono, 

TRE e atestados médicos. 

- Na ausência de algum 

professor, por qualquer motivo, 

substituí- lo em sala, mediante 

planejamento programado pelo 

professor regente, garantindo a 

aula/atividade daquele dia. 

 

 

- Equipe gestora 

 

 

- Professores 

regentes e alunos 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 
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- Mediação de conflitos 

em parceria com o Serviço 

de Orientação 

Educacional, Equipe 

Especializada de Apoio a 

Aprendizagem da escola 

(atendimento de alunos 

que se envolvem em 

brigas em sala ou no 

espaço escolar) 

 

 
- Conversar com alunos que se 

envolveram em conflitos com 

colegas e/ou professores, dando 

espaço para reflexão, mostrando a 

importância do diálogo para a 

solução de problemas caso venha 

ocorrer nas relações sociais. 

 

 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

 

 

 
- Alunos 

 

 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

- Atendimento a pais, 

em parceria com o 

professor regente EEAA, e 

o Serviço de Orientação 

Educacional (questões 

pedagógicas). 

 

- Atender os pais que procurarem 

a coordenação ou solicitar reuniões 

com pais, para tratar da 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

 
- Equipe gestora 

 

 

 
- Pais 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 
- Elaborar e 

acompanhar os projetos da 

escola que constam no 

PPP (Projeto Pedagógico). 

- Proporcionar aos professores 

na coordenação coletiva, um 

espaço de reflexão para a 

implementação do Currículo em 

Movimento, acompanhar sua 

execução e avaliar os resultados. 

- Promover a divulgação de 

ferramentas que auxiliem o 

professor regente na execução dos 

projetos. 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora 

 

 

 

 

 
- Professores 

regentes 

 

 

 

 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

- Frequentar reuniões 

convocadas pela 

Secretaria de Educação, 

pela CRE (Coordenação 

Regional de Ensino), 
quando solicitado 

 
- Frequentar reuniões quando 

solicitado e colocar em prática os 

assuntos tratados na mesma, no 

contexto escolar da 114 Sul. 

 
 

- Equipe gestora 

 
- Comunidade 

escolar e alunos 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

 
- Durante todo o 

ano letivo 
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- Organizar, 

acompanhar e participar 

dos reagrupamentos 

interclasses, verificando 

os resultados atingidos. 

- Orientar os professores quanto 

ao teste da psicogênese, dividir os 

grupos e profissionais que 

vão atuar nos reagrupamentos, 

acompanhando e participando 

desses momentos, sugerindo 

intervenções quando necessárias. 

 

 

 

- Equipe gestora 

 

 

 
- Comunidade 

escolar e alunos 

 

 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

 

- Organizar a rotina da 

escola (escalas de recreio, 

recreação, laboratório de 

informática e biblioteca). 

 

- Organizar as atividades da 

escola, realizando escalas, 

utilizando de mensagens no quadro 

de aviso, 

 

 
- Equipe gestora 

 

- Comunidade 

escolar e alunos 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

- Durante todo o 

ano letivo 

- Agendar visitas 

pedagógicas (passeios) e 

acompanhar os 

professores e alunos nas 

atividades propostas 

- Observar o catálogo de projetos 

da secretaria, pesquisar locais 

acessíveis e interessantes para 

contribuir com a aprendizagem 

dos alunos, contemplando os 

conteúdos do currículo em 

movimento. 

 

 

 

- Equipe gestora 

 

 

 

- Alunos 

 

 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

- Auxiliar a direção em 

questões que visam 

contribuir com a melhor 

organização do 

funcionamento da escola, 

além de proporcionar 

momentos que visem a 

celebração, coletividade e 

interação entre os pares. 

(Entrada e saída de 

estudantes, momentos 

cívicos, festas de 

culminância de projetos 

etc.). 

 

 
 

- Acompanhar a entrada dos 

alunos. 

- Acompanhar o horário da saída 

dos alunos e fechar a escola. 

 

 

 

 
 

- Equipe gestora 

 

 
- Profissionais de 

educação, 

professores 

regentes e 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

 
- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 
- Durante o 

período de 

execução dos 

projetos. 
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12.2 Conselho Escolar 

 
O Conselho Escolar desta Unidade Escolar foi destituído, pois componentes mudaram de escola por transferência dos estudantes e aposentadoria 

dos funcionários representantes dos segmentos. No momento aguarda-se orientação da SEE/DF para eleição dos novos membros. 

12.3 Servidores Readaptados 

 

Os servidores readaptados atuam na Sala de Leitura conforme Plano de Ação 

 
12.4 Orientação Educacional 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Pedagoga - Orientadora Educacional: Rejane Soares Moreira Brito Matrícula: 212.935-3 Turno: Diurno 

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

da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, 

Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30). 

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

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando 

à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no 

meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59). 

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

✔ Estruturação do espaço físico do SOE; Organização dos instrumentos de registros; 

✔ Escuta ativa e sensível ao professor individualmente; 

✔ Ações educativas individuais; 

✔ Integração família-escola; 

✔ Atenção pedagógica individualizada; Acompanhamento da frequência escolar; 
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TEMÁTICA 
 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
 

EIXO DE AÇÃO 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

 
Educação em 
Cidadania DH 

Educação em 
Diversida de 

Educação em 
Sustentabilidade 

   

 

 

 

 

 
Acolhimento 

   

 

 

 

 
X 

Escuta ativa e empática da demanda 

dos professores nas coordenações 

coletivas e em atendimentos 

individuais. 

 

 

 
Professores 

 

 

 
Primeiro semestre 

 

Participação na reunião de pais para 

sensibilizar sobre a importância da 

parceria família e escola para o 

sucesso escolar; 

 

 
Famílias 

 

 
Bimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensino 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
Atender individual ou 

coletivamente os professores para 

acolhimento das demandas ou 

dificuldades; 

 
Professores, 

estudantes e 

famílias 

 

 
Ano letivo 

 
Participação nas coordenações 

coletivas e conselhos de classe; 

Direção, 

professores e 

EEAA 

 

Ano letivo 

Análise das informações e dados 

coletados no mapeamento 

institucional; 

 
Comunidade 

escolar 

 

1º bimestre 

 
Colaboração na análise de 

indicadores de aproveitamento, 

evasão, repetência e 

infrequência; 

 

Comunidade 

escolar 

 
Após cada bimestre 
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Ensino 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 
Estabelecer comunicação ativa e 

atualizada com a comunidade 

escolar; 

Direção, EEAA, 

coordenação e 

professores. 

 

Ano letivo 

Integrar ações do SOE às do 

professor, como colaboração no 

processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno; 

 

 
Professores 

 

 
Ano letivo 

 

Atendimento de estudantes para 

refletir sobre o processo de 

aprendizagem, formas de 

aprender, formação de hábitos de 

estudo, organização da rotina, 

comportamento que favorece a 

aprendizagem; 

 

 

 

Estudantes 

 

 

 

Ano letivo 

 

 

 

 

 

 
Habilidades 

Socioemocionais 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Experiências de aprendizagem que 

estimulem o aluno a aprender a 

pensar, desenvolvendo capacidades 

como atenção, memorização, 

compreensão e criatividade, 

abrangendo todas as dimensões da 

pessoa e os diferentes âmbitos em 

que se desenvolve: cognitiva, 

afetiva e comportamental; 

 

 

 

 

Estudantes 

 

 

 

 

Primeiro semestre 

 
Participar do encontro com os 

professores para observar e interagir 

com os estudantes; 

 

Professores e 

estudantes 

 
Primeiro semestre 
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Auxiliar os professores nas questões 

comportamentais dos estudantes 

utilizando vídeos, jogos e textos; 

 
Professores e 

estudantes 

 
 

Primeiro semestre 

 

Apresentação sobre a importância 

de estimular as habilidades 

socioemocionais e a presença delas 

nas competências da Base Nacional 

Comum Curricular; 

 

Professores 
 

Primeiro semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transição 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 

 

 

 

 
X 

Reunião com equipes do Jardim de 

Infância da 114 Sul para conhecer 

as dinâmicas escolares a fim de 

integrar ações e melhor acolher os 

estudantes em parceria com a 

EEAA; 

 

 

 
Rede 

 

 

 
Dezembro 

 

Encontro dos estudantes do JI da 

114 Sul para acolhê-los e apresentar 

a escola; 

 
 

Estudantes 

 
 

Dezembro 

 

Encontro de estudantes dos 5º anos 

com a equipe gestora, coordenação 

e professores para conhecer a 

dinâmica escolar. 

 

 
Estudantes 

 

 
Dezembro 
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12.5- Sala Recurso AAEE 

 
No momento não temos profissional para atendimento dessa UE e nem espaço físico 

 
12.6 AAEE 

 
PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

Zulmira Caetano Silva – Pedagoga - matrícula: 204.826-4. 

 
Objetivo Geral 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas, preventivas; de 

caráter institucional, visando diminuir as queixas escolares e as manifestações de fracasso escolar. 

 

Objetivos Específicos/Estratégias: 
 

 

Objetivos Específicos 
 

Ações/Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 
Conhecer, refletir e analisar o contexto de atuação/intervenção 

da prática da EEAA. 

- Mapeamento Institucional conforme orientações constantes na 

Orientação Pedagógica do SEAA (2010); 

 

- Participação de reuniões com a comunidade escolar; 
 

- Análises: 

 

odas características e adequabilidade do espaço físico; 

odocumentais, quanto ao teor, coerência/fidedignidade; 

odas metodologias prevalentes, subjacentes às ações dos 
sujeitos; 

 

odas relações interpessoais e reverberação nas práticas 

educativas. 
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Assessorar o trabalho da equipe docente, contribuindo par 

reflexão dos diversos aspectos inerentes às ações do professor, 

favorecendo a ressignificação das práticas pedagógicas. 

Contribuição com o processo de formação continuada dos docentes por 

meio de palestras temáticas, oficinas, vivências compartilhadas entre os 

pares nas coordenações pedagógicas; bem como, apresentação de material 

teórico/prático e espaço de escuta “empática”. 

 

 

 

 

Acompanhar de forma articulada com o SOE, SR e SAA o 

desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem 

naperspectiva preventiva, interventiva e institucional. 

- Avaliação/intervenção nas queixas escolares; 
 

- Criação de um espaço de escuta com os professores/pais e/ou 

responsáveis dos educandos envolvidos; 

- Acolhimento aos educandos encaminhados à equipe para avaliação; 

Providências relacionadas aos relatórios e encaminhamentos; 

Realização de devolutivas no decorrer do processo avaliativo, 

assim como no início do ano letivo para que os professores tomem 

ciência da avaliação e dos resultados dos encaminhamentos que 

foram realizados; 

 

Sensibilizar as famílias para maior participação no processo 

educacional dos estudantes; 

 

Proposições de escutas, entrevistas, reuniões, informes, leitura de textos e 

participação nas oficinas/palestras que a EEAA promover; 

 
Realizar trocas de informações com os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem do educando (profissionais e 

familiares) 

Proposição de “Estudo de Caso” quando houver necessidade; orientação de 

ações de professores e outros profissionais da educação para o planejamento 

de intervenções educacionais adequadas às situações escolares que sejam 

específicas do educando. 

 
Manter atualização dos documentos com base 

nos avanços acadêmicos e científicos relacionados à 
saúde mental dos estudantes, bem como, de estratégias e 

técnicas pedagógicas otimizadoras dos processos de 
ensino/aprendizagem. ter as informações atualizadas 

sobre oprocesso. 

 
Participação e colaboração nos eventos promovidos pela SEEDF; assim 

como, congressos, fóruns, cursos/palestras e oficinas oferecidos pela EAPE 

e por órgãos/entidades parceiras que sejam de interesse da EEAA; com a 

professora da Sala de Apoio, mediando as práticas de ensino/aprendizagem 

entre as duas instituições. 
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Recursos materiais/humanos: 

A EEAA necessitará prioritariamente do ESPAÇO FÍSICO (sala) para que a 

pedagoga e a psicóloga possam exercer suas atividades laborais previstas. Ademais, há 

necessidade também de duas mesas com cadeiras, instalações para uso de computador com 

acesso à internet, jogos didáticos pedagógicos, data show e materiais de expediente 

demandados na rotina de trabalho. 

1. Avaliação: 

A avaliação das ações propostas pela EEAA estará pautada nas Diretrizes de 

Avaliação Educacional para a rede pública de ensino com vistas ao ano de 2021, devendo 

ocorrer bimestralmente, por ocasião do Conselho de Classe, quando os sujeitos poderão 

avaliar o trabalho desempenhado pela equipe. Oportunamente, as oficinas e palestras 

também serão pontualmente avaliadas de acordo com os objetivos pretendidos. Vale 

destacar que as avaliações estarão alinhadas às concepções diagnóstica e formativa, o que 

demandará um pensar crítico sobre as ações, buscando a constante aproximação entre o 

fazer e o pensar, observando a eficácia das ações interventivas sobre a realidade escolar. 

2. Cronograma: 

Este Plano de Ação será desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2021, podendo 

ser modificado no decorrer do período, haja vista, a dinâmica da realidade para a qual se 

destina. 

3. Bibliografia: 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Orientação Pedagógica do 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Brasília (DF) 2010. 

4. Ensino REMOTO 

COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE 

ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM - ESCOLA CLASSE 114 SUL 

– ENSINO REMOTO . 

Medidas foram adotadas no contexto de Pandemia (Decreto N.º 40.520 de 14 de 

março de 2020 e Decreto N.º 40.583, de 1º de abril de 2020) havendo a suspenção das 

atividades escolares conforme os decretos supracitados, passando do ensino presencial, 

para as atividades à distância no decorrer do ano letivo de 2020, estendendo-se as medidas 

adotadas, para o ano de 2021, que ora permanece com a mediação tecnológica, 

estabelecendo um ensino denominado como: “ENSINO REMOTO”. No tocante às 

ações/atuação da EEAA, as principais mudanças previstas, foram regulamentadas 

conforme os documentos oficiais abaixo relacionados: 

Circular nº 172/2020 - SEE/SUBEB Orientações ao Serviço Especializado de Apoio 

à Aprendizagem relativas ao retorno das atividades pedagógicas não presenciais. 

www.se.df.gov.br – atualizado em 11/07/20. 

http://www.se.df.gov.br/
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Gestão Estratégica para Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEEDF, 2020. 

Guia Anos Iniciais: Orientações de Atividades Para o Ensino Remoto. Secretaria de 

Estado de Educação do DF, UNIEB. Brasília (DF) 2020. 

Guia para acolhimento à comunidade escolar no contexto de atividades pedagógicas 

não presenciais. www.seedf.gov.br Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020. 

www.seedf.gov.br 

 

12.7 - Permanência e êxito escolar dos estudantes 

 
Neste momento após retorno do ensino remoto, que perdurou pelo ano de 2020 e 

parte de 2021, existe a necessidade de garantir a permanência e êxito escolar dos estudantes 

de maneira eficaz e de forma a garantir o seu desenvolvimento cognitivo, social e 

psicomotor. Dessa forma, a equipe escolar promove ações de maneira conjunta e constante 

a fim de garantir a inserção de 100% dos estudantes no contexto escolar. Nesse ano letivo 

de 2022, busca-se fornecer aulas diversificadas, formação continuada dos Profissionais da 

Educação e Projetos interventivos aos estudantes que apresentam dificuldades 

pedagógicas. Quanto aos estudantes que apresentam um número de faltas significativo, é 

realizado um processo de busca ativa por parte do(a) professor(a), equipe gestora e 

secretaria. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), juntamente com a 

Orientadora Educacional, faz parte desse processo de busca e de acolhimento às famílias, 

na tentativa de diminuir os impactos da pandemia nos processos de ensino aprendizagem, 

através de conversas e escutas individualizadas, participação em reuniões, além de 

proporcionar momentos de diálogos especiais com a comunidade escolar em sábados 

letivos e/ou reuniões coletivas. 

Plano de Permanência e êxito escolar 
 

 
Objetivos Ações  

/Estratégias 
Parcerias Público alvo Avaliação 

 

Diminuir a evasão 
 

Reuniões com 
 

Professores 
 

Alunos faltosos 
 

Durante todo o ano 
 Pais e EEAA  letivo 
 Professores Pais e   

 Estabelecer Responsáveis   

 contato efetivo e Orientadora   

 pedagógico com Educacional   

 o aluno visando Equipe Gestora   

 à permanência Conselho Tutelar   

 com o sucesso    

 do mesmo.    

 

Tornar o ambiente 

escolar mais 

atrativo; 

 

Reforma do 

espaço físico da 

(Sala de leitura) 

   

 Construção de 

parquinho 

http://www.seedf.gov.br/
http://www.seedf.gov.br/
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Ampliar o acervo 
bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atender as 

especificidades 

De cada estudante 

 

 

 

Rever a pratica 

pedagógica de 

ensino 

aprendizagem 

recreativo, 
quadra de 

futebol. 

 
 

Aquisição de 

materiais, 

acervos didático 

pedagógico 

 
 

Projeto 

Interventivo 

 

 

 

Formação 

continuada 

 
 

Passeios e 
visitas 

a espaços 

culturais de 

cunho 

pedagógicos 

 

 

 

Professores 

EEAA 

Pais e 

Responsáveis 

Orientadora 

Educacional 

Equipe Gestora 

 

Professores 

EEAA 

 

 

 

 

 
Professores 

EEAA 

Orientadora 

Educacional 

Equipe Gestora 

 

 

 

 

 
Todos os 

estudantes da 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos os 

estudantes da 

escola 

 

 

 

 

 
Durante todo o ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante todo o ano 

letivo 

 

12.8 Recomposição das Aprendizagens 

Plano de recomposição da Aprendizagens 
Subsidiar ações pedagógicas que asseguram as aprendizagens fundamentais que foram comprometidas no 

período da pandemia. Covid-2019. 

 

Objetivos Ações 
/Estratégias 

Parcerias Público alvo Avaliação 

Diagnosticaqr as 

principais 

fragilidades dos 

estudantes 

Diagnóstico Inicial 

Avaliações 

bimestrais 

Testes Psicogênese 

Professores, 

Equipe Gestora, 

EEAA, 

Coordenadores 

Todos os 

estudantes da U.E 

Início do ano letivo, 

bimestralmente 

Realizar formação 

continuada para os 

profissionais de 

educação da U.E 

Oficinas e Palestras Professores, 

Equipe Gestora, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

EEAA. OE 

Professores, 

Coordenadores 

Pedagógicos, O.E, 

EEAA, UNIGEP 

Semanalmente, 

Quinzenalmente e 

durante todo o ano 

letivo. 

Reorganizar os 

objetivos e 

conteúdos de 

Aprendizagem de 

acordo com os 

documentos que 

orientam o 

Trabalho 

Pedagógico 

Leitura dos 

documentos que 

norteiam o 

Trabalho 

Pedagógico da 

SEE/DF( 

Organização 

Curricular, 

Currículo em 

Movimento da 

SEE/DF, BNCC, 
LDB) 

Professores, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

Equipe Gestora, 

EEAA, OE 

Professores, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

Equipe Gestora, 

EEAA, OE 

Semanalmente, 

Quinzenalmente e 

durante todo o ano 

letivo. 
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Acelerar o 
Processo de Ensino 

Aprendizagem 

Considerar os 
diversos níveis de 

aprendizagem. 

 

Diagnosticar 

potencialidades e 

fragilidades dos 

estudantes. 

 
Realizar projetos 

interventivos. 

 

Professores, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

Equipe Gestora, 

EEAA, OE 

Todos os 
estudantes da U.E 

Durante todo o ano 
letivo. 

 

 

 

12.9 - Cultura de Paz 

 
A escola deve ser como ambiente tranquilo e acolhedor, por sua aprazibilidade de 

convivências. As ações de violência escolar, promovidas pelos estudantes ou até mesmo 

pela comunidade escolar, têm sérias consequências, tanto no emocional quanto no intelecto 

e físico. 

O projeto Cultura de Paz faz parte do Plano estratégico para a educação do Distrito 

Federal, que reúne medidas para trazer mais segurança às escolas e estimular a Cultura de 

Paz. 

JUSTIFICATIVA 

A Escola Classe 114 Sul de Brasília, através do grupo de estudantes, docentes, equipe 

gestora, Serviço de Orientação Educacional, Sala de Leitura e demais atores escolares, 

temtrabalhado a temática Cultura da Paz, por meio da conscientização dos alunos, 

professores e envolvidos com a comunidade escolar. Este projeto tem se desenvolvido 

diretamente com o trabalho dos professores em sala de aula, abordando temáticas como: 

Bullying, respeito ao próximo, conservação do patrimônio escolar, uso da “cortesia” no trato 

com o próximo e autocuidado. O projeto também está sendo permeado por festejos, contação 

de histórias,textos coletivos, festa junina, danças etc. 

OBJETIVO GERAL 

Incentivar a comunidade escolar ao respeito por nossos pares e patrimônio, de forma 

a evitar depredação, intimidação, humilhação, xingamentos e agressões físicas de uma 

pessoa ou grupo contra um ou mais indivíduos. 

O autocuidado também faz parte do objetivo geral, que é uma forma de Cultura de 

Paz. Cuidar mais e melhor de si mesmo engloba questões físicas, mentais e emocionais e 

conduz a olhar para o próximo de forma mais empática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dar atenção ao comportamento dos estudantes, profissionais da educação e 

comunidade escolar para que sejam reconhecidas as possíveis vítimas de violência escolar, 

por meio da conduta dos envolvidos com a escola. 
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Colaborar para a aprendizagem dos estudantes e trazer melhores condições de 

trabalho, proporcionando um ambiente seguro. 

METODOLOGIA 

O projeto é direcionado a todas as turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 

9 anos, bem como, às classes especiais de inclusão. 

Combate ao uso de drogas, discussões sobre violência contra a mulher, entre outras 

ações. Na aplicação de medidas disciplinares, poderão ser atribuídos pontos negativos. 

Danos ao patrimônio terão de ser ressarcidos. 

Obrigatoriedade do uso do uniforme. 

CRONOGRAMA 

O evento ocorre durante todo o ano letivo. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita por meio de ações que visam contribuir para a Cultura de Paz. 

Envolver adoção de práticas integrativas e culturais da comunidade. 

Desenvolver ações conjuntas entre escola e família, visando ações que promovam a 

paz. 

 

RECURSOS UTILIZADOS HUMANOS 

 

 ESTUDANTES 

 PROFESSORES REGENTES 

 PROFESSORES DA SALA DE LEITURA 

 SALA DE RECURSOS 

 COORDENAÇÃO 

 EQUIPE GESTORA 

 COMUNIDADE ESCOLAR 

 
MATERIAIS 

 
1. TEXTOS IMPRESSOS 

2. MÚSICAS 

3. PALESTRAS 

4. MATERIAIS CONFECCIONADOS POR PROFESSORES E ALUNOS 

 

 12.10 - Sala de Leitura 

 
A proposta contempla o tema Convivência Escolar e Cultura de Paz, levantando 

questões voltadas para a realidade atual, e usando os recursos disponíveis neste modelo 

de trabalho. O novo espaço físico proporciona aos estudantes acesso ao acervo Literário 

da Unidade Escolar. Com isso, busca-se incentivar a prática da leitura. Além do acesso 

aos livros no ambiente escolar, os estudantes têm a possibilidade de levar para casa os 
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exemplares a título de empréstimo para compartilharem a leitura com a família. Ainda 

há possibilidade de o professor regente selecionar títulos que serão usados na sala de 

aula. 

 
Objetivos: 

 
✔ Proporcionar momentos de interação familiar; 

✔ Estimular o gosto pela literatura, e despertar a criatividade e a imaginação; 

✔ Apoiar o trabalho do professor regente, fornecendo materiais que possam 

enriquecer as suas aulas; 

✔ Oferecer meios para o levantamento de discussões sobre o momento atual, e 

as lições que podemos tirar dele; 

✔ Disponibilizar materiais que sirvam de suporte para amenizar os sintomas 

causados pelo isolamento. 

 

Metodologia: 

 
A Sala de Leitura conta com um espaço físico privilegiado que oferece material 

que pode ser explorado pelos professores regentes durante as suas aulas, e como fonte 

de informação extra para os alunos. As crianças são motivadas a realizar a leitura em 

família,para um melhor aproveitamento dos mesmos. A disponibilização dos títulos é 

organizada da seguinte forma: 

✔ Dois tópicos para a Hora do Conto, com histórias abordando a data 

comemorativa da semana, divididas por bloco, sendo uma para o BIA, e outra para 

4º e 5º anos. Os vídeos com as contações de histórias serão preparados pelas 

professoras da Sala de Leitura. 

 

Público-alvo: 

✔ Todos os estudantes e professores da escola. 

 

 
13.0 Projetos específicos da unidade escolar: 

 

As ações apresentadas nos projetos dessa UE, serão planejadas e rganizadas de maneira 

que contemples a transversalidade. Sendo assim, a interdisciplinalidade poderá permear os 

conteúdos e objetivos de aprendizagem com temoas contextualizados e de acordo com o tempo 

e espaço da realidade dos estudantes e características da Comunidade Escolar. 
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 PROJETO A PÁSCOA É A GENTE QUE FAZ 

 
Justificativa: 

Em busca do aprendizado significativo, recorrente nas práticas pedagógicas 

da nossa escola, sentimos a necessidade de proporcionar às crianças uma 

experiência lúdica e interativa no trabalho do tema Páscoa, visando a valorização 

do presente afetivo e distanciando do consumismo tão presente nos dias atuais. 

Durante a realização das atividades do Projeto, os temas Transversais serão 

abordados de acordo com as especificidades e caracerísticas ou demanda de cada 

turma. A interdisciplinalidade também estará presente no planejamento das ações 

que atendam os conteúdos e objetivos de aprendizagem. 

 

Objetivos: 

 Compreender o significado da páscoa; 

 Diferenciar o sentido espiritual do comercial; 

 Proporcionar momentos de interação; 

 Propor boas ações, solidariedade; 

 Valorizar o dar e receber; 

 Refletir sobre o consumismo em datas comemorativas, propondo alternativas; 

Ações: 

Trabalho prévio sobre o tema, desenvolvido em sala de aula pelos professores 

regentes: 

 Pesquisa e discussões sobre o tema; 

 Leitura e interpretação de textos, 

 Confecção de cartazes; 

 Recorte e colagem; 

 Produção de textos individuais e coletivos. 

 Confecção coletiva de ovos de chocolate, dividida por turmas, preparada 

e orientada pelas gestoras, coordenadoras e professores regentes. 

 Trocas de ovos de páscoa entre os colegas. 

 

Cronograma: 

 

 Recursos: 

 Livros literários; 

 Papel colorido, cola, tesoura, fitas; 

 Chocolate em barras; 

 Formas de ovos de páscoa; 

 Micro ondas. 

 

Avaliação: 

A avaliação se dará de forma permanente e continuada ao longo do ano . 

 
 PROJETO LEITURA COM ARTE 

 

Justificativa: 

Esse projeto foi criado para estimular o aluno a ler diferentes gêneros 

textuais no intuito de ampliar sua compreensão de mundo. Assim como 

compartilhar experiências de leitura, confrontar interpretações, estabelecer 

relãções com outros textos e estimular a formação de leitores, promovendo 

estratégias educativas que possiblitem resgatar o prazer do contato com o texto 

lierário. 
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A problemática identificada foi a falta de contato dos alunos com livros de 
diversos gêneros textuais no ambiente familiar, bem como a falta de interesse 

pela leitura prazerosa. 

Os textos e temas a serem trabalhados, serão escolhidos levando em 

consideração a avaliação diagnóstica realizada no início do ano letivo, de acordo 

com a Organização Curricular do Ensino Fundamental 2º Ciclo – Anos Iniciais. 

As ações pensadas apresentadas nesse projeto deverão ser organizadas e 

planejadas de maneira que contemples a transversaridade. Sendo assi, a 

interdisciplinaridade poderá permear os conteúdos e temas contestualizados de 

acordo com com o tempo e espaço da realidade dos estudantes e comunidade 

escola. Assim, também será possível evidenciar os “ quatro pilares” 

fundamentais da educação, segundo a UNESCO, a saber: apender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Objetivo Geral : 

O objetivo deste projeto é possibilitar aos alunos um desenvolvimento como 

leitores por meio da ampliação de seus horizontes de leitura. 

 

Objetivos Específicos: 

 Trabalhar as estratégias de leitura tendo em vista os problemas que os 

educandos apresentam na interpretação e compreensão de textos. 

 Identificar textos curtos ou extensos de gêneos textuais familiares ou 

não. 

 Desenvolver a oralidade(recontos, relatos) 
 
 

Metologia 

Duração: Todo ano letivo 

Público alvo: 1 ao 5 ano 

Avaliação: A avaliação será feita por meio de situações cênicas, 

oralmente, produção e reconto de textos, criação de desenhos grávuras. 

 

 

 

 
 PROJETO BILINGUISMO EM SALA - 2022 

Introdução

Promover a acessibilidade por meio da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS. 

Objetivos: 

- Envolvimento dos alunos ouvintes com a LIBRAS; 

- O desenvolvimento dos alunos surdos na Língua Brasileira de Sinais; 

- Desenvolver a comunicação para a promoção das trocas sociais; 

- Promover a inclusão; 

- Aprimoramento da aprendizagem; 

Justificativa 

A educação bilíngue tenta tornar mais natural o aprendizado de um segundo idioma. 
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Para atingir esse objetivo, normalmente se baseia na abordagem que trata a língua como 

uma ferramenta cuja principal função é a comunicação. Ou seja, o idioma deve ser ensinado 

a partir de contextos significativos, como a realização de atividades práticas e de integração 

entre pessoas. 

Metodologia 

Semanalmente é introduzido um tema diferente para ser abordado com as crianças. 

Exemplos: 

✔ Alfabeto 

✔ Números 

✔ Dias da semana 

✔ Cores 

✔ Saudações, etc. 

 
 Após abordagem do tema durante as aulas online, eles são apresentados em 

slides separadamente e os sinais são reproduzidos pelos alunos

 Vídeos produzidos ou do Youtube são usados como referência visual

 Jogos de gamificação são produzidos especialmente para os alunos com os 

conteúdos dirigidos.

 Apps são indicados e explorados pelos alunos. Vídeos infantis em LIBRAS 

(Min e as Mãozinhas) Músicas sinalizadas

 Atividades interativas também são usadas como apoio à aprendizagem.

 Cultura de Paz

A escola deve ser como ambiente tranquilo e acolhedor, por sua 
aprazibilidade de convivências. As ações de violência escolar, 
promovidas pelos estudants ou até mesmo pela comunidade escolar, 
têm sérias consequências, tnto no emocional quanto nointelecto e 
físico. 

O projeto cultura de Paz faz parte do Plano estratégico para a 
educação do Distrito Federal, que reúne medidas para trazer mais 
segurança nas escolas e estimular a Cultura de Paz. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A Escola Classe 114 Sul de Brasília, através do grupo de estudantes, docentes, 
equipe gestora, Serviço de Orientação Educacional, Sala de Leitura e demais atores 
escolares, tem trabalhado a temática Cultura da Paz, por meio da Conscientização dos 
alunos, professores e envolvidos com a comunidade escolar. Este projeto tem se 
desenvolvido diretamente com o trabalho dos professores em sala de aula, abordando 
temáticas como: Bullying, respeito ao próximo, conservação do patrimônio escolar, 
uso da “cortesia” no trato com o próximo e autocuidado. O projeto também está sendo 
permesado por festejos, contação de histórias, textos coletivos, festa junina, danças 
etc. 
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OBJETIVO GERAL 

 
Incentivar a comunidade escolar ao respeito por nossos pares e patrimônio, 

de forma a evitar depredação , intimação, humilhação, xingamentos e agressões 

físicas de uma pessoa ou grupo contra um ou mais indivíduos. 

O autocuidado também faz parte do objetivo geral, que é uma forma de 
Cultura de Paz. Cuidar mais e melhor de si mesmo engloba questões físicas, mentais e 

emocionais e conduz a olharpara o próximo de forma mais empática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Dar atenção ao comortamento dos estudantes, profissionais da educação e 

comunidade escolar para que sejam reconhecidas as possíveis vítimas de violência 

escolar, por meio da condutados envolvidos com a escola. 

 

Colaborar para a aprendizagem dos estudantes e trazer melhores condições 

de trabalho, proporcionando um ambiente seguro. 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

o projeto está direcionada está direcionado a todas as turmas do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental de 9 anos, bem como, as classes especiais de inclusão. 

 

Combate ao uso de drogas, discussões sobre violência contra a mulher, entre 

outras ações.Na aplicação de medidas disciplinares, poderão ser atribuídos pontos 

negativos. 

Danos ao patrimônio terão de ser ressarcidos.Obrigatoriedade do uso do 

uniforme. 

 
 

CRONOGRAMA 
 

O evento ocorre durante todo o ano letivo. 

 

Avaliação 
 

A avaliação será feit por meio de ações que visam contribuir para a 

Cultura de Paz.Envolver adoção de práticas integrativas e culturais 

da comunidade. 

Desenvolver ações conjuntas entre escola e família, visando ações que promvam a 
paz. 

 

RECURSOS UTILIZADOSHUMANOS 

 
1. ESTUDANTES 
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2. PROFESSORES REGENTES 

3. PROFESSORES DA SALA DE LEITURA 

4. SALA DE RECURSOS 

5. COORDENAÇÃO 

6. EQUIPE GESTORA 

7. COMUNIDADE ESCOLAR 

 

MATERIAIS 
 

1. TEXTOS IMPRESSOS 

2. MÚSICAS 

3. PALESTRAS 

4. MATERIAIS CONFECCIONADOS POR PROFESSORES E ALUNOS 

 

 

 

 

14.0- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 
A avaliação acontecerá semestralmente através da avaliação institucional, onde todos 

os segmentos da IE reúnem para dar sugestões fazer apontamentos sobre o andamento dos 

serviços de forma geral, como também analisar dados coletados através de 

questionáriosenviados para a comunidade atendida. Temos como pretensão para o 

momento de avaliação trazer a comunidade local para participarem juntamente com a 

comunidade escolar,proposta essa que está dentro da concepção de gestão democrática. 

Com base nas concepções avaliativas expressas neste projeto, é importante ressaltar 

que ele terá seus objetivos e ações acompanhadas e avaliadas de forma contínua e 

processual. Ocorrerá ainda uma avaliação anual para redimensioná-lo de acordo com as 

condições existentes para realização do trabalho proposto e envolverá toda a comunidade 

escolar, através de estratégias que serão planejadas com vista à garantia da participação. 

Bem como utilizar os espaços de coordenação para propor momentos de reflexão sobre o 

andamento de nossas atividades pedagógicas. 

Nos conselhos de Classe, nas coordenações semanais, durante os sábados letivos, nas 

reuniões bimestrais e avaliações institucionais. 
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