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O objetivo da educação não é ensinar coisas, é ensinar a pensar.  
(Rubem Alves) 
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I – Apresentação 
 

 A elaboração deste projeto demandou o conhecimento e a colaboração de toda a 

comunidade escolar, de forma efetiva e participativa, onde todos os sujeitos: gestão, pro-

fessores, estudantes, pais, equipe de apoio à aprendizagem, foram protagonistas e se 

incluíram na elaboração dos projetos, planejamentos e ações aqui apresentadas.  

Inicialmente o PPP/2021 foi apresentado aos docentes na semana 

pedagógica, debatido a sua importância e recolhidas as primeiras contribuições e avalia-

ções para a revisão do PPP/2022. 

 No segundo momento, debatemos as sugestões anteriores e acrescentamos ou-

tras, em reunião coletiva semanal no mês de março. Nos meses seguintes, após apresen-

tar à comunidade o PPP/2021 em reunião, recolhemos a opinião dos pais, por meio de 

formulários impressos com as sugestões do que está bom na escola, o que está ruim e o 

que podemos melhorar, (Conforme formulário anexo).  

 Nas salas de aula, os professores elaboraram com os alunos, textos e desenhos 

coletivos, sobre as mesmas questões do formulário dos pais. 

 Integraram a comissão organizadora do PPP: a Diretora Alessandra Lemes e Silva, 

supervisora Eloiza de Oliveira Moura, coordenadora Janete de Assis Fagundes dos San-

tos e a pedagoga Leocádia da Costa Soares, participou da formação e reflexão junto à 

UNIEB: Eloiza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do PPP aos professores   Reunião com os pais               
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Pequena amostra das contribuições dos pais e dos estudantes 

 

 

II - Histórico da Unidade Escolar 
 

 Diante da necessidade da comunidade dessa região na Ceilândia Norte, construiu-

se em 1977, esta Unidade Pública de Ensino, iniciando suas atividades somente no dia 27 

de julho de 1978, sob a direção da Professora Maria Eugênia Fontenele Viana Peçanha. 

Foi inaugurada oficialmente, no dia 6 de novembro de 1978, PORTARIA Nº 003 DE 

12.01.2004. 

         As crianças atendidas por esta escola são da faixa etária de 4 a 10 anos, na moda-

lidade da Educação Infantil ao 5º ano. 

 

- Descrição histórica 
 

Desde que foi construída essa escola, a comunidade e as crianças a cada geração 

tem desenvolvido um laço de respeito e cooperação, fazendo com que ela se tornasse 

parte efetiva da comunidade. 

         Na medida em que se reconhece o valor da escola para o desenvolvimento social, 

intelectual e emocional dos seus componentes, esse espaço torna-se cada vez mais pro-

dutivo, fazendo os seus sujeitos mais engajados no processo de formar cidadãos consci-

entes. 

A escola na época de sua fundação fazia parte do projeto de “Escolas Coloridas”, 

escolas construídas pelo Exército Brasileiro. Para as necessidades atuais seu espaço físi-

co ainda é limitado, no entanto, tem-se empenhado esforços para conseguir a reforma de 

alguns espaços e temos obtido êxito. 
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- Características físicas 
 

 Situada em Ceilândia Norte, a EC 12 é uma escola de área urbana, cercada por 

moradias e comércio variado. Na área externa existe uma quadra de esportes para a co-

munidade e um PEC para prática de atividades físicas variadas, uma parte deste PEC foi 

cercado pelo alambrado da escola, pois ele foi instalado na área pertencente à escola, 

portanto, foram feitas diversas solicitações para a retirada dos equipamentos, porém ain-

da não fomos atendidos. A região é gramada e arborizada, oferecendo um clima agradá-

vel em torno da escola. 

 

Descrição da escola: 

10 salas de aula, cada uma com 1 aparelho televisor, tela plana, 2 armários de al-
venaria, 1 ventilador e mobiliário em boas condições de uso; 

01 sala provisória, utilizada como depósito de materiais diversos, arquivos do pas-
sivo, patrimônios em desuso, máquinas obsoletas e outros; 

01 sala de leitura com um grande acervo de livros paradidáticos e de apoio ao pro-
fessor, 2 computadores com Wifi, materiais como jogos pedagógicos, fantoches, mapas 
geográficos, globo e outros; 

01 cantina com depósito conjugado para o armazenamento dos gêneros alimentí-
cios; 

01 sala tripartida para a equipe de apoio (SOE, SALA DE RECURSOS e SEAA), 
planejada com armários, mesas, jogos/brinquedos e materiais pedagógicos; 

01 sala para servidores, para recesso entre as atividades; 

01 banheiro masculino (uso de alunos); 

01 banheiro feminino (uso de alunas); 

01 banheiro masculino (uso de alunos) destinado à educação infantil; 

01 banheiro feminino (uso de alunas), destinado à educação infantil; 

01 banheiro feminino (servidoras); 

01 banheiro masculino (servidores) e pessoas com deficiência; 

01 sala de professores, com mesa planejada em formato de C, destinada a traba-

lhos e planejamentos, com 02 computadores, 01 televisor, 01 quadro branco, cadeiras 

estofadas e armários planejados; 

01 copa conjugada com a sala dos professores, com geladeira, filtro, micro-ondas, 
cooktop a gás; 
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01 sala destinada à mecanografia com 01 duplicador, prateleiras, 1 mesa, 1 cadei-
ra e insumos de papelaria; 

01 secretaria, contendo 03 computadores com acesso à internet e 02 impressoras; 

01 sala bipartida para a direção, vice direção, supervisão e coordenação pedagógi-
ca com 03 computadores com acesso à internet e 03 impressoras; 

03 pontos de transmissão de Internet sem fio: 01 ponto do PROINFO, 1 do 
GDFNET e 1 da Escola OI FIBRA, este custeado pela diretora. 

01 pátio coberto e 01 pátio descoberto; 

2 áreas para estacionamentos; 

1 bosque. 

Neste ano de 2022 continuamos com a reforma de vários espaços: a sala dos Ser-

viços de apoio, a direção e a secretaria, de todas foi retirado o piso paviflex e trocado por 

granitina, os móveis foram todos planejados (mesas e armários), o chão do pátio aberto 

foi todo pintado com jogos diversos no chão e a quadra coberta nos fundos da escola está 

sendo finalizada neste mês. Planta baixa (em anexo). 

   

 

 

 

 

 

SOE       EEAA 

 

 

 

  

 

 

SR     Direção 
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Pátio descoberto 
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- Dados de identificação da Unidade Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: EQNM 20/22 – ÁREA ESPECIAL A CEP: 72210-560 

Data de fundação: 27 de julho de 1978 CNPJ: 024457570001-03 

Localização: Latitude -15.80735487. Longitude -48.1051554. Elevação: 1271m 

Telefone: (61) 39013727 

Horário de funcionamento: 7:30 às 18:00 

E-mail: ec12@creceilandia.com 

 

1. Entrada da Escola. 

3. Acesso à Sala dos Servidores. 

4. Sala dos Servidores. 

5. Banheiro Feminino Funcionárias. 
7. Banheiro Masculino Alunos.  
8. Banheiro para  Deficiente. 
 

9. Banheiro Feminino Alunas 

10. Pátio Aberto Arborizado. 

11. Mecanografia. 

12. Banheiro Masculino Educação Infantil. 

13. Banheiro Feminino Educação Infantil. 
14. Bosque 
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Quantidade de Professores Efetivos, incluindo coordenadoras, professoras 
readaptadas, Sala de Recursos e membros da Direção. 

15 

Quantidade de Professores Temporários 13 

Quantidade de Servidores da Carreira Assistência 9 

Quantidade de Terceirizados: 7 

Quantidade de ESV 3 

Quantidade de membros da Equipe de Apoio – Sala de Recursos e Psicólogo da 
SEAA 

3 

 Orientador Educacional 1 

Coordenador Pedagógico 1 

Carência de Coordenador 1 

   Porteiro 1 

carência de porteiro 2 

carência de readaptado 2 

Carência de professor de educação física 1 

 

- Atos de Regulação da Unidade Escolar 
 

Regimento Escolar 

A formação dos alunos não depende somente de livros e de professores, mas so-

bretudo do acompanhamento sistemático dos pais, na observação da conduta física e 

psicológica, assim como na atenção às normas, regras e princípios gerais dos direitos e 

deveres dos cidadãos; constituindo a educação global. 

O presente regimento escolar foi organizado para oferecer algumas normas gerais, 

orientações e informações complementares, necessárias para um bom e harmonioso fun-

cionamento da nossa escola. 

 

Pontualidade 
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O hábito do não cumprimento de horários já faz parte da cultura da maioria das 

pessoas em nosso país. É necessário mudar essa realidade, e a melhor maneira é formar 

bem nossos alunos, conscientizá-los de que as dificuldades e imprevistos não podem ser 

uma constante e que a escola deve analisar cada caso em particular de atrasos. Tudo 

pode ser compreendido, porém, o LIMITE de tolerância, deve existir. 

A Escola Classe 12 de Ceilândia, tem lutado por muito tempo pela formação deste 

hábito, e a colaboração das famílias é indispensável, uma vez que, muitos dos atrasos 

são decorrentes da desorganização dos horários familiares. 

Pela manhã, o horário de entrada é 7h30. 

À tarde, o horário da entrada é 13h. 

Haverá uma tolerância de 15 minutos para atrasos eventuais. 

Os alunos que chegarem com atraso superior à tolerância deverão se dirigir à direção, 

antes de entrar na sala de aula. 

Autorização para saídas antecipadas 

Para o aluno se ausentar da escola durante o horário das aulas, os pais e/ou res-

ponsáveis deverão dirigir-se à direção e solicitar autorização. 

Uso do uniforme escolar 

O uso do uniforme é obrigatório, inclusive nos horários de reforço escolar. Conta-

mos com o apoio dos pais e alunos, pois esse hábito favorece vários aspectos na vida 

escolar, inclusive a própria segurança de nossos alunos. Neste ano estamos aguardando 

o envio por parte do governo, os pais preencheram a planilha com os tamanhos das pe-

ças do uniforme de cada criança. 

Danos materiais 

É responsabilidade de todos a preservação da nossa escola. (Danos ao patrimônio 

público e pichação são crimes previstos na Lei 9605, art.65). 

Objetos extraviados 

A Escola Classe 12 não se responsabiliza por objetos perdidos nas suas depen-

dências e não os indeniza, tais como: celulares, mini games, brinquedos etc. Os objetos 

encontrados no interior da escola serão acondicionados no Achados e Perdidos e, se re-

clamados, serão devolvidos pela direção. Contudo, mesmo que não extraviados, mas que 

interfira no andamento das aulas, poderão ser recolhidos pelos professores e levados à 

direção da escola. O pai e/ou responsável precisará retirá-lo, mediante carteira de identi-

dade e correta especificação do produto na direção. 
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Regulamento geral do aluno 
 

Direitos 

• Participar das atividades sociais e cívicas da escola; 

• Ter a garantia que a escola cumpra sua função oferecendo ensino de qualidade; 

• Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independentemente de 

sua convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, nacionalida-

de e necessidades educacionais especiais; 

• Usufruir de igualdade de atendimento independente da diferenciação de condições 

de aprendizagem em que se encontre; 

• Ser informado sobre normas, funcionamento da escola e sistema de avaliação ado-

tado pela instituição; 

• Conhecer o desenvolvimento de seu desempenho escolar; 

• Receber atendimento de primeira providência, em caso de acidentes ou mal súbito 

nas dependências da escola, para isso os pais deverão manter atualizados, na se-

cretaria da escola, os telefones para contato; 

• Manter saudável relacionamento interpessoal com os colegas e demais servidores 

da escola. 

Deveres 

• Conhecer e cumprir este regimento; 

• Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 

• Usar o uniforme adotado na Rede Pública de Ensino do DF; 

• Abster-se de praticar ou induzir atos que atentem contra pessoas e/ou contra o pa-

trimônio da instituição educacional; 

• Ser responsabilizado, por meio de seus pais e/ou responsável legal, em caso de 

dano causado ao patrimônio da instituição educacional; 

• Observar os princípios de higiene individual e coletiva; 

• Comparecer e participar das aulas; 

• Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências, materiais, mó-

veis, utensílios, e equipamentos de propriedade da escola; 

• Respeitar colegas, professores e demais servidores; 

• Apresentar, no prazo determinado pelos professores, coordenação e/ou direção, 

advertências, comunicados assinados etc., exigidos pela legislação e/ou pela esco-

la. 
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É vedado ao aluno 

• Portar materiais estranhos às atividades escolares tais como: qualquer tipo de ar-

ma, objetos pontiagudos, dentre outros; 

• Trazer o celular para a escola, sem a permissão do professor; 

• Praticar dentro da escola atos ofensivos à moral e aos bons costumes; 

• É expressamente proibido o uso de bonés, óculos escuros; 

• Permanecer no pátio e corredores, após o toque da música, ao término do recreio; 

• Alterar, desenhar, pichar, rasurar ou suprir anotações nos documentos escolares, 

bem como nas paredes, carteiras e cadeiras da escola. 

É vedado aos pais e/ou responsáveis 
 

• Dirigir-se à porta das salas de aula, sem antes passar pela direção ou coordenação 

da escola; 

• Desrespeitar o servidor, dentro ou fora de seu ambiente de trabalho (desacato ao 

funcionário público é crime previsto no Código Penal art.331); 

• Abordar qualquer aluno dentro das dependências da escola. 

É dever dos pais e/ou responsáveis 
 

• Acompanhar o desempenho e desenvolvimento escolar de seus filhos, auxiliando-

os e incentivando-os em suas tarefas escolares; 

• Apoiar e cumprir as normas da escola, conjuntamente com o filho, principalmente 

por ser uma Escola Classe, onde a média da idade de nossos alunos é de 4 a 12 

anos e eles precisarem diariamente do pai e/o responsável no auxílio diário para o 

aprendizado na sua totalidade, tanto acadêmica, quanto biopsicosociocultural; 

• Ao solicitar transferência, deverão devolver os livros didáticos em bom estado; 

• Apresentar atestado médico para justificar a falta do filho, sempre que necessário, 

bem como cumprir o prazo de até 48 horas para entrega desse documento; 

• Comparecer à escola quando convocado; 

• Sempre que possível e em horário contrário ao da aula de seu filho, comparecer à 

escola para saber como anda o processo de aprendizagem escolar; 

• Entregar Laudos médicos no início das aulas ou quando for detectada a situação 

por especialistas; 

• Comunicar à escola a ausência do filho; 

• Comparecer às reuniões bimestrais; 

• Periodicamente acompanhar os cadernos, agenda e livros do seu filho; 
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• Ser cortês com o professor de seu filho, sempre evidenciar a importância do Mestre 

em sala, como quem o auxilia na busca de um bom futuro acadêmico. 

Regime disciplinar 
 

• A Escola Classe 12 não admitirá agressividade (verbal, física e/ou cyberbullying) 

nas suas dependências físicas ou virtuais; 

• Ao aluno que transgredir as normas estabelecidas neste informativo serão aplica-

das as seguintes sanções previstas no regimento Escolar das Escolas Públicas do 

DF; 

• Advertência oral; 

• Convocação dos pais e/ou responsáveis; 

• Advertência escrita; 

• Suspensão das aulas, com atividades escolares, se não cumpridas as atividades, 

fica a mesma prorrogada por mesmo período; 

• Suspensão sem frequência na escola; 

• Transferência por inadaptação ao regimento Escolar. 

Observação: Tais penalidades poderão ser aplicadas de forma sequenciada ou não, de-

pendendo da situação. 

 

 III - Diagnóstico da realidade da Unidade Escolar 
 

- Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 

 

O retorno às atividades presenciais em 2022, aconteceu de forma favorável, após 

quase 2 anos de ensino remoto, onde as crianças realizavam as atividades em casa, com 

a mediação do professor por meio da tecnologia, tivemos o período de ambientação ao 

novo cenário da educação pós-pandemia, fizemos o acolhimento de alunos, funcionários 

e comunidade em geral, com rodas de conversas, dinâmicas, retomadas de comporta-

mentos, reforço das novas posturas, reforçamos os cuidados consigo e com o outro, dis-

tribuímos kits de higienização, cartazes por toda a escola, planejamento de conscientiza-

ção entre outras providências.  

Em face das novas tecnologias disponíveis, os professores foram orientados a criar 

um grupo no aplicativo WhatsApp com todos os pais de seus estudantes, bem como as 

Equipes Diretiva e de Coordenação, desde o início da pandemia em 2020. A iniciativa visa 

manter o contato direto com os responsáveis pelos discentes de forma rápida e assertiva, 

permitindo uma maior interação e integração entre a escola e a família. Por isso mante-
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remos essa prática todos os anos, bem como o uso de outras tecnologias e documentos 

virtuais como os formulários, documentos eletrônicos e aplicativos. 

O processo ensino-aprendizagem, acontece de forma sistêmica, onde foi realizado 

no início do ano, a sondagem inicial (local), o diagnóstico inicial (CREC).  

Nas coletivas há sempre relatos de que “o aluno não está no nível da turma em 

que foi matriculado” . Nesse sentido a instrução é que se trabalhe com a turma realizando 

a retomada dos conteúdos da série anterior, considerando o continuum 2020-2021-2022, 

conforme preconizado no documento: Organização Curricular 2022.  

Em relação à disciplina, o serviço de apoio tem realizado a mediação de conflitos 

ativamente junto ao corpo discente. Todo o planejamento é feito de forma conjunta, equi-

pe de apoio e coordenação, com reuniões mensais.  

Sobre o recreio, este é supervisionado por dois professores que se revezam todos 

os dias em escala mensal, elaborada pela coordenação e publicada no final de cada mês. 

A escola adquiriu alguns brinquedos para esse horário do intervalo, como: mesa de ping 

pong. Mesa de totó, cordas, entre outros. 

Iniciamos o ano com o projeto Vem Viver que “contribui com a proteção integral da 

infância com a finalidade de diminuir toda e qualquer violência contra as crianças e ado-

lescentes, seja na forma de violência física ou mental, lesão e abuso, negligência ou tra-

tamento negligente, maus-tratos ou exploração, incluindo abuso sexual, em consequên-

cia, também, a violência letal que é a expressão máxima e irreversível das formas extre-

mas da violência.” (livro eletrônico Vem Viver, p.9). dessa maneira foi perceptível a melho-

ra nas relações interpessoais e no gerenciamento das competências socioemocionais, 

nesse novo cenário da educação pós-pandemia em que os alunos apresentavam inicial-

mente a intolerância exacerbada. 

Sobre os impactos da Pandemia de Covid-19, foram generalizados, receber a co-

munidade de volta no presencial causou muitas angústias e preocupações em todos os 

funcionários. As medições de temperatura, o cuidado com a higienização, demandou mui-

to dos funcionários, visto que a escola só possui 1 porteira, alguns pais no início insistiam 

em desobedecer às regras de sanitização, como o uso da máscara para adentrar a esco-

la.  

Outro motivo de preocupação foi o nível de aprendizagem das crianças. Realiza-

mos os testes iniciais e logo percebemos a defasagem na aprendizagem, na maioria dos 

alunos, por isso consta neste projeto várias ações interventivas para alcançar estes estu-

dantes da forma mais efetiva possível. 



17 
 

 

 Em levantamento feito por meio de textos e desenhos coletivos com os estudantes, 

muitos relataram suas expectativas em relação   à escola, entre outros fatores, o que está 

bom, ruim e o que pode melhorar.  

Aspectos bons: as tarefas, a quadra (a expectativa dela), os professores, o bosque, o re-

creio; 

Aspectos ruins: gritaria e brigas, o lanche, a falta do laboratório de informática, segurança 

na porta da escola; 

Aspectos que podem melhorar: o lanche, ter mais passeios, o bosque, a empatia, música 

no intervalo, criar campeonatos de dança e brincadeiras, aulas de educação física, cons-

cientização do uso do banheiro. 

A comunidade é itinerante, muitas famílias moram de aluguel nas proximidades por 

causa dos serviços de apoio social existentes na região, tais como: Bombeiro Mirim, Cre-

che Cantinho do Girassol e Centro de Assistência Carmem Colera. Parte das crianças fica 

os dois turnos fora de casa, compartilhando a vivência familiar apenas no noturno e finais 

de semana, o que dificulta o contato com os pais e a relação família-escola. 

   A situação atual e as perspectivas da escola, é que acreditamos estar no caminho 

certo, no resgate das aprendizagens, na realização de escutas sensíveis e buscas ativas. 

Temos muitas expectativas com relação à conclusão da nossa quadra, em receber mais 

funcionários para servir de apoio, profissional de educação física (os livros já temos dessa 

disciplina), a organização e a realização de todos os projetos mencionados neste docu-

mento, entre outras. 

 Considerando os documentos da SEEDF, sobre os indicadores da escola, o número 

de alunos matriculados ao longo dos anos, bem como os índices de retenção, acompa-

nhou as mudanças no sistema educacional que abrangem a inclusão de turmas de Edu-

cação Infantil, desde 2014 e o número crescente de matrículas de crianças ANEE, resul-

tando em redução do número de alunos por turmas.  

 A seguir os indicadores de  rendimento escolar interno – taxas da aprovação, repro-

vação e abandono dos últimos anos, desempenho dos estudantes em avaliações exter-

nas, entre outros: 
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 Os principais problemas identificados em 2021 sobre a questão da retenção ou não 

de alunos, foi que a maior parte do ano o ensino foi remoto, avaliar o aluno a distância, 

fazer com que os pais não interferissem na aplicação, nem na avaliação dos testes, foi 

uma tarefa difícil para todos os envolvidos. 

 No final do ano, foi realizado o Plano de Atendimento ao Aluno – PAA, como última 

oportunidade para alcançar aqueles que precisavam de um olhar mais direcionado, os 

pais se comprometeram e assim, muitos foram promovidos por meio deste reforço, onde a 

maioria da turma foi liberada uma hora mais cedo e aquelas com defasagem na aprendi-

zagem permaneceram na escola para realizar o PAA com a intervenção pontual do pro-

fessor. Dessa forma, muitos se desenvolveram consideravelmente. 

Apresentação e análise de resultados de indicadores, índices e dados 
 

ANO METAS PROJETADAS IDEB OBSERVADO 

2015 

2017 

2019 

2021  

6,1 

6,3 

6.6 

6.8 

4,9 

5,8 

6.2 

6.2 
 
 Índices do IDEB 

IV- Função Social 

Seguindo as orientações da LDB 9394/96 e da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, esta UE desenvolve um ensino de qualidade atenta a diversidade ét-

nica e cultural da comunidade, mantendo um diálogo aberto com ela, trabalhando em par-

ceria na promoção de nossos estudantes. Para tanto, o trabalho em equipe é sempre prio-

rizado. Buscando unir os diferentes setores que trabalham para o pleno funcionamento da 

escola e estando sempre abertos a sugestões e críticas que contribuam efetivamente pa-

ra o crescimento da instituição.  

Para que o processo educativo cumpra sua função, a apropriação do conhecimento 

disciplinar precisa estar articulada entre os diversos campos do saber, evitando a seg-
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mentação e fragmentação curricular. Para isso, a Transdisciplinaridade permite o diálo-

go entre as disciplinas, gerando campos de informação comuns. Trabalhar o Currículo em 

Movimento é perceber que, embora organizados por áreas de conhecimento, os conteú-

dos não estão separados. 

A Interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhe-

cimento, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualiza-

ção dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e dos procedi-

mentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático. 

O uso de Unidades Didáticas para organizar o ensino na escola permite que os 

conteúdos de diferentes áreas sejam acionados para atenderem aos objetivos de apren-

dizagem elencados para cada etapa do ano letivo. E para que o trabalho com as Unida-

des Didáticas cumpra seu papel social, também é importante garantir a transversalidade 

dos temas abordados, unindo o estudo ao contexto educacional. 

O Planejamento da unidade didática pressupõe uma série ordenada e articulada 

dos elementos que compõem o processo de ensino: objetivos, conteúdos, estratégias de 

ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para aprendizagem, recursos e crono-

grama. Orienta-se a partir de uma avaliação diagnóstica e pressupõe uma organização 

que favoreça a construção do conhecimento, podendo ser planejada para um único com-

ponente curricular ou para uma área de conhecimento ou para componentes curriculares 

de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a integração possível. 

O detalhamento do planejamento da unidade didática é feito por meio de diferen-

tes modalidades de organização do trabalho pedagógico, tais como sequências e proje-

tos didáticos. As sequências didáticas organizam o trabalho pedagógico em uma deter-

minada ordem e período. Em 2022 a proposta é realizá-las por bimestre, em todos os ci-

clos, com temas contextualizados com a necessidade de cada bimestre, da seguinte ma-

neira: 1º bim. -  Nós (Eva Furnari), 2º bim. - A formiguinha e a neve (irmãos Grimm), 3º 

bim. - Lolo Barnabé (Eva Furnari), 4º bim. - Copa do mundo, levando em consideração os 

objetivos curriculares que se deseja alcançar, bem como o documento Organização Curri-

cular-2022 e a Tabela de Fragilidades da EC 12, indicada pelo Diagnóstico Inicial. 

Essa organização didática favorece a realização de diversas atividades com graus 

diferentes de complexidade para que os conteúdos possam ser problematizados a partir 

de diferentes situações da aula. 

Outro aspecto relevante para a prática pedagógica é a Intersetorialidade que 

prevê a sinergia entre iniciativas federais, governamentais e da sociedade civil, fazendo 



20 
 

dialogar com as diversas ações educativas que se encontram isoladas e dispersas nos 

territórios com a finalidade de implementar a educação integral (Currículo em Movimento, 

pág. 17). 

No quesito Territorialidade, a escola busca desenvolver atividades fora do ambi-

ente escolar, ao redor da escola são feitas atividades como piqueniques com a comuni-

dade e atividades lúdicas como gincanas, utilizando o bosque. Além disso, são propostas 

atividades para alunos e familiares com visita a museus, monumentos históricos de Brasí-

lia, visita a parques ecológicos urbanos, lazer em cinema, parques infantis, teatro e parti-

cipação de outras atividades para as quais a escola é convidada. No contexto de aulas 

remotas, foram fornecidas aos educandos visitas online também a museus, bibliotecas e 

outros, por meio dos sites:  

• https://www.vila360.com.br/museu-virtual-360-

graus/?gclid=EAIaIQobChMI0vHZqdP8QIVg56zCh0t2QZpEAAYAiAAEgJ2_vD_BwE; 

• https://www.associazionearmandocurcio.it/10-musei-da-visitare-stando-a-

casa/?gclid=EAIaIQobChMI1MqI3uGP8QIVlJOzCh0jEwK0EAAYASAAEgLhR_D_BwE  

 

  O trabalho é focado na criança como um ser social que precisa exercer sua cida-

dania hoje. Através de atividades que estimulem sua criticidade, autonomia e respeito à 

democracia. Desde sua entrada na escola o aluno é incentivado por meio do exemplo a 

tratar as pessoas com educação, a respeitar a diversidade humana. As condições sociais 

em que vivem são o principal fator de diversidade dentro do grupo. 

 A rotina desta escola é baseada em ações que possibilitem ao aluno a tomada de 

decisões em relação a si mesmo e aos outros. Com a abertura de espaço nas rodas de 

conversas para questionamentos afins, exposição de sentimentos e ideias. Para evidenci-

ar esse posicionamento, é proporcionado para a Educação Infantil, e para a semana de 

adaptação, onde desde os primeiros dias de aula, já são iniciados os trabalhos com os 

combinados (lista de atitudes e ações convencionadas como coerente para o grupo de 

alunos e professor), onde estabelecem as regras de convivência que ajudarão no trabalho 

do ano inteiro. O estabelecimento de rotina é parte integrante do cotidiano na sala de aula 

desde a Educação Infantil até o 5º ano (série final do 2º ciclo). 

 Os princípios epistemológicos da proposta curricular que se pretende desenvolver 

fundamentam-se em três dimensões:  

• Unicidade entre teoria e prática  

• Interdisciplinaridade e contextualização  

• Flexibilização 
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 Define-se como contexto sócio-histórico e cultural num espaço de interação e de 

confluência das estruturas social, político, econômicas e culturais nos níveis global e regi-

onal em que os alunos, de forma crítica, possam integrar-se em contextos polimórficos. 

Assim, os princípios epistemológicos e as questões de contextualização podem ser apre-

sentados como: 

• Enfoque nos problemas sociais emergentes em termos regionais e nacionais; 

• Interatividade, compartilhamento e cooperação; 

• Cultura de autoavaliação e avaliação da aprendizagem, nas figuras do aprendiz, do 

educador e da instituição escolar; 

• Concepção de tipos de formação ao longo da vida, nos mais variados espaços e 

tempos. 

 A formação ética terá como foco central o desenvolvimento do ser, onde se valori-

za o “Eu” e o “Outro” e a formação para o desenvolvimento humano sustentável. Preten-

de-se aproveitar a diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para resgatar valo-

res, mostrando claramente a realidade do mundo, onde, a construção de parâmetros rela-

cionados à vida e ao convívio esteja constantemente presente. E acima de tudo em con-

sonância com a LDB, Lei 9394/96 assegurar aos alunos os seguintes princípios: 

• Ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo, bem com o respeito à vida pes-

soal do aluno. 

• O exercício da cidadania, com entendimento de seus direitos e deveres; 

• Formação ética que valorize o respeito às diferenças valorizando a cultura afrobra-

sileira, nativa ou silvícola resgatando a nossa identidade étnica (Lei 10.639/2003); 

• Desenvolvimento tecnológico do aluno com a inclusão digital, ofertando acesso a 

novas mídias de aprendizagem; 

• Vivência de valores individuais e coletivos; Autoestima, cooperação, solidariedade, 

respeito, tolerância, compreensão da diversidade social, cumprimento de acordos e 

regras serão construídos como parte do ser, do conviver e do fazer, aluno versus 

professor; 

 A organização das aprendizagens tem o objetivo de garantir o acesso ao currículo 

e a operacionalização da progressão curricular generalista/inclusiva. 

 Para tal, a construção dos planejamentos e a execução das atividades preza pelo 

respeito à diversidade e às necessidades educacionais específicas dos estudantes em 

condições particulares de aprendizagem. 

 O combate ao preconceito, discriminação étnico-racial, social, cultural e de condi-

ções biológicas de saúde é diário. A percepção de que somos um único povo, com carac-
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terísticas heterogênicas passa pelos processos educativos que levam a reflexão sobre os 

paradigmas que definem certo/errado, bom/ruim e os valores sociais em geral. Uma estra-

tégia para a reeducação das emoções que nutrimos em relação ao que consideramos 

diferente passa pela adoção de um entendimento sobre os quais são as nossas necessi-

dades, os sentimentos que elas despertam, como as expressamos e quais estratégias 

são mais adequadas para atendê-las.  

 O motivo é simples: todos têm as mesmas necessidades, o que variam são nossas 

estratégias. Necessidade de respeito, amor, segurança, paz, consideração, autonomia, 

sucesso, bem-estar, saúde, compreensão, empatia, dentre outras. Necessidades huma-

nas, que ignoram a constituição física, mental, emocional ou intelectual. 

A sociedade brasileira necessita incorporar em seu memorial todas as suas 
raízes e dispensar o mesmo valor a cada uma delas. O reconhecimento 
das diversas raízes será possível com a superação do racismo e uma ma-
neira salutar para que isso ocorra se dá a partir do conhecimento e da 
compreensão das questões ligadas à temática étnico-racial. Para tanto, 
faz-se necessário fundamentar os conceitos de racismo, preconceito racial, 
raça, etnia e Educação para as relações étnico-raciais. (Artigo 26A, página 
33). 

Desta forma, o planejamento de ações para o equilíbrio das relações étnico-raciais 

precisa garantir que as temáticas da diversidade étnico-racial estejam presentes no coti-

diano escolar. 

No tocante a educação dos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, 

a organização curricular visa atender às demandas individuais, entendendo que a dificul-

dade em aprender também não pode ser determinada pelo modo particular de ser e estar 

no mundo, de vivenciar e de responder a desafios apontados no cotidiano escolar. Todos 

têm o direito a aprendizagem, conforme o nosso Currículo “O objetivo da educação espe-

cial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com qualidade, favore-

cendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino 

aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global” (Currículo em Movimento – Edu-

cação Especial, p.11). 

Todos os estudantes, independentemente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, 

condição social, itinerância ou qualquer outra situação, tem direito ao acesso, permanên-

cia na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

A construção do diálogo entre a Escola, sua Comunidade e a Rede de Ensino da 

Secretaria de Educação é feita na medida em que as necessidades de cada setor são 

identificadas, discutidas e as estratégias para a solução das mesmas são encontradas em 

conjunto. 

De acordo com o Currículo em Movimento: 
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A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito 
de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educa-
ção, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chama-
da a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê 
como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates 
acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que 
buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organi-
zações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para consti-
tuí-la e, talvez, ressignificá-la. (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 
2014a, p. 10). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky e Pe-

dagogia Histórico- crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se cons-

trói em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e todos 

os seus atores são convocados a juntos pensar e fazer educação por meio da imersão 

constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não- neutralidade que 

caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana. 

V - Missão da Unidade Escolar 

A missão da SEEDF é: 

“Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação 
integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científi-
ca, 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”. (PPP Carlos Mota,2012, p. 25). 

 

Focados no ideal de uma educação pública de qualidade e embasados pelo Projeto 

Político-Pedagógico da SEE/DF segundo o professor Carlos Mota, LDB nº 9394 promul-

gada em 20 de dezembro 1996, pelo Currículo em Movimento da Educação Básica, além 

dos Planejamentos locais da UE, como as sequencias didáticas, baseadas nos objetivos 

da Organização Curricular 2022 e leituras afins. 

A proposta pedagógica da E.C. 12 de Ceilândia traça diretrizes claras, buscando 

aprimorar atitudes de excelência no educar, de forma a promover o espaço de desenvol-

vimento pedagógico capaz de permitir que a criança amplie o conhecimento de si e do 

mundo por meio do protagonismo estudantil da ludicidade, criatividade, diversidade, inteli-

gência emocional e outros. Um dos objetivos é permitir que o processo educacional pro-

porcione cada vez mais a cooperação dos pais e/ou responsáveis de modo amplo, para 

que o sucesso acadêmico das crianças seja a meta comum de todos os envolvidos. 

  

VI - Princípios Orientadores da Prática Educativa 

O desenvolvimento acadêmico do ser humano passa pela escola, mas não se res-

tringe a ela. Pensar a educação de uma criança significa repensar as próprias crenças 

sobre o que ela precisa e pode aprender, além de como proporcionar situações de apren-
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dizagem realmente significativas diante de tantos fatores sociais contraditórios e desafia-

dores. 

O funcionamento eficiente de uma escola passa pela distribuição coerente de tare-

fas e atribuições, onde cada parte da equipe conhece, realiza e zela por suas funções. 

Todos contribuem para o bem comum e utiliza os Princípios Epistemológicos: unidade 

entre teoria e prática; interdisciplinaridade e contextualização; flexibilização. 

As principais verdades que norteiam o trabalho desenvolvido nesta escola são: 

• Toda criança é capaz de aprender e se desenvolver 

• Cada criança tem um ritmo próprio, que precisa ser respeitado e estimulado; 

• A família é a base de sustentação para o crescimento saudável da criança. 

Na falta dela, os cuidadores legais fazem o mesmo papel; 

• A família é parceira e parte fundamental no processo educativo; 

• Os educadores são responsáveis pelo desenvolvimento acadêmico das cri-

anças; 

• Para que haja ordem e progresso dentro da escola, é imperativo que todos 

cumpram suas tarefas e atribuições com zelo e dedicação; 

• A união entre escola e comunidade é a única forma de promover uma mu-

dança real na vida acadêmica dos alunos; 

• A escola é parte da comunidade, está intimamente ligada ao seu desenvol-

vimento e precisa do apoio dela; 

• Os estudantes NEE recebem o atendimento educacional adequado objeti-

vando o pleno desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas; 

• A cultura da paz é a mais eficiente e norteia o trabalho de conscientização 

da comunidade escolar quanto a responsabilidade individual e coletiva sobre 

o que pensa, sente e faz, com o objetivo de desestimular a violência, o des-

respeito, o bullying, o cyberbullying e a desconsideração de direitos. Para 

tal, é realizado o Projeto Vem Viver na prática diária, além de outras pales-

tras sobre o tema. 

• Todos os envolvidos com as atividades da escola são importantes, a escola 

é um organismo vivo e dinâmico e não funciona com eficiência sem quais-

quer elementos de sua equipe: direção, carreira magistério, carreira assis-

tência, comunidade, alunos 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
Palestra sobre Cyberbullyng e abuso sexual: 4º e 5º anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palestra e exposição - Programa Vem Viver 

 

 

VII - Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens 

 

- Objetivo Geral 

Propor a toda a comunidade escolar para fazer parte da identidade da Escola Classe 12 

de Ceilândia 

 

- Objetivos Específicos  

Convidar a comunidade para conhecer o PPP; 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



26 
 

Orientar a comunidade sobre as ações e projetos realizados na escola; 

Permitir a participação de todos na elaboração do PPP. 

 

VIII - Fundamentos Teórico-metodológicos  

(Teoria Crítica e Pós-crítica; Pedagogia Histórico-Crítica; Psicologia Histórico-Cultural) 
 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia  

Histórico- Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é compreendido como um 

ser que aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. Os 

sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produ-

ção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres 

humanos e a natureza. Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, 

cognitiva, física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa 

todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os sabe-

res formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sir-

vam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido. Assim, o 

currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos es-

tudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar 

a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo  

formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano. Defende-se um currí-

culo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do conhecimento e experiên-

cias, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade. Devem ser levantados no 

grupo de profissionais, a partir da questão: Quais princípios orientam nossa  

prática? O conjunto de princípios e crenças fundamentais para a escola e que sustentam 

suas principais decisões e ações pedagógicas e administrativas. 

 
IX - Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 

 
A organização do trabalho pedagógico é premissa para que a escola construa um 

caminho claro para atingir seus objetivos e metas. Assim segue a exposição de cada es-

paço da escola. 

- Organização Escolar 
 
A escola, numa perspectiva da inclusão, atende à seguinte clientela: alunos do 1º Ciclo 

(1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º Ciclo, 1º e 2º Blocos, nos turnos matutino e 

vespertino. 
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- Organização dos Tempos e Espaços 
 

As atividades propostas ao longo do ano estão distribuídas nos Cronogramas 

Mensais e incluem: 

• Palestras de temas diversos, com especialistas ou profissionais da própria escola; 

• Oficinas; 

• Compartilhamento de experiências entre professores da escola; 

• Elaboração dos Projetos; 

• Análise coletiva dos resultados das avaliações para planejamento das intervenções 

pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes; 

• Estudos de caso; 

• Planejamentos em geral; 

• Atividades externas; 

• Reuniões diversas, com públicos diversos. 
 

As datas podem sofrer alterações e os temas de estudo nas coletivas também 

podem ser modificados e substituídos conforme as necessidades da Equipe Pedagógica. 

 

ATIVIDADE DATA REPOSIÇÃO 

Dia Letivo Móvel 

22/4 Dia trabalhado (sem alteração) 

17/06  7/5 

11/07 02/07 

29/7 20/8 

14/11 26/11 

Reagrupamento  
16 a 20/5 Tema: A formiguinha e a neve 

29/8 a 2/9  Tema: Lolo Barnabé 

Sondagem inicial 24 e 25/2 Tema: Nós 

1º bimestre sonda-
gem/mapeamento 

15/3 Tema: diagnostico inicial 

2º bimestre sonda-
gem/mapeamento 

6/6 Tema: música o que tem na sopa do ne-
ném 

3º bimestre sonda-
gem/mapeamento 

7/11 Tema: 

Pré-Conselho: Captação de da-
dos para o Conselho Geral 

19 e 20/4 
 

22/6 

 
Turno 

1º CICLO 2º CICLO 

1º BLOCO 2º BLOCO 

1º P - EI 2º P – EI 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

MAT 0 3 2 1 1 1 1 

VESP 3 0 1 1 2 1 2 
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28/9 

7/12 

Conselho de Classe Geral: De-
mandas Pedagógicas 

27/4 Documentos a serem entregues: 
# RAV 2 
# Fichas de encaminhamento para Equi-
pes 
# Adequações Pedagógicas 

6/7 

4/10 

15/12 

Reunião de Pais 

18/3 Inicial  

7/5 1º bimestre 

7/7 2º bimestre 

6/10 3º bimestre 

20/12 4º bimestre 

Semanas de preparação de RAV 

11 a 14/4 1º bimestre 

13 a 24/6 2º bimestre 

19 a 23/9 3º bimestre 

28 a 2/12 4º bimestre 

 
EVENTOS 

 
DATA 

 
PÚBLICO 

Planetário na escola 26/4  Todos os alunos 

Semana do Brincar 23 a 27/5 Ed. Infantil e 1ºs anos 

As travessuras de Belindo e Ni-
na 

24/5 Todos os alunos 

Combate ao abuso e exploração 
sexual 

25 e 26/5 Todos os alunos 

Festa Julina 2/7 Comunidade escolar 

Festa de encerramento do 1º 
semestre 

5/7 Cada turma no seu turno 

Espetáculo Teatral - Detran 4/8 Todos os alunos 

teatro dengue - Vigilância Ambi-
ental 

9/8 Todos os alunos 

Plenarinha Abril a ou-
tubro 

Ed. Infantil e 1ºs anos 

Festa da Criança  10 e 11/10 Todos os alunos - Atividade coletiva, ca-
da um no seu turno 

Projeto Chocolate literário 24/11 Comunidade escolar 

Festa de encerramento do ano 
letivo 

14/12 Cada turma no seu turno 

 Cronograma de ações anual 

 

- Relação Escola-Comunidade 
 

A escola existe para atender à sociedade e a integração das famílias no processo 

pedagógico é garantida tanto pela LDB como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), nesse sentido, ações voltadas ao envolvimento escola-comunidade são propostas 

observando a rotina das famílias e as necessidades da escola. 
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O Calendário Escolar proporciona uma série de datas em que a comunidade po-

de atuar na escola e participar dos eventos de estudo, avaliação, palestras, atividades 

culturais e sociais. 

Nosso trabalho é oferecer o serviço e promover espaço para o diálogo e a parti-

cipação de todos, conforme mencionado nos objetivos deste Projeto e é assim que segui-

remos persistindo. 

As reuniões de pais e mestres acontecem sistematicamente, e a presença dos 

responsáveis apresentou melhora, no primeiro encontro com o Projeto Vem Viver, a ade-

são e o envolvimento da família foram bastante satisfatórios. No quesito auxiliar a criança 

em casa, os pais ainda têm sido insuficientes, no entanto, para relatar acontecimentos 

em sala, desentendimentos de alunos, o descontentamento com as famílias e as amiza-

des dos filhos, tem ganhado participação ativa dos pais nos atendimentos da direção, 

lamentavelmente para reivindicar direitos em detrimento dos deveres de cada um. 

 

- Atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 
 

O serviço de apoio da Escola Classe 12 em 2022, após longos anos incompleto, 

encontra-se hoje, completo: EEAA (Pedagoga e psicóloga), cada um com atribuições es-

pecíficas e legislação própria.  

As ações desenvolvidas, buscam atender às necessidades dos alunos, professo-

res e famílias.  Criam estratégias para o acompanhamento, observação e planos de in-

tervenção, junto a alunos e professores em suas salas de aula, oferecem formações e 

momentos de reflexão nas coletivas, participa de reuniões semanais com as outras equi-

pes, dentre outras atividades, conforme o Plano de Ação em anexo. 

 

- Atuação da Orientação Educacional – SOE 
 

Este serviço também possui atribuições específicas e legislação própria, realiza 

atividades nas datas especificas como o dia de Combate ao abuso e exploração sexual, 

pratica as buscas ativas aos estudantes, a escuta sensível junto à comunidade escolar, 

intervém nas dificuldades de relacionamentos entre estudantes, casos de bullying e ou-

tros, proporcionando melhor sintonia com o planejamento pedagógico, participa de reuni-

ões semanais com as outras equipes, dentre outras atividades. 

 

- Atuação do Atendimento Educacional Especializado – AEE/ Sala de Recursos 
 
 Possui atribuições específicas e legislação própria, realiza atendimentos aos alu-

nos com deficiência, participa das coletivas, auxilia professores nas realizações das ativi-
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dades, planejamentos e adequações pedagógicas, participa de reuniões semanais com 

as outras equipes, dentre outras atividades. 

 

- Atuação dos Profissionais de Apoio Escolar 
 

Infelizmente possuímos como apoio somente os educadores sociais voluntários, 

cujas atribuições estão definidas na PORTARIA Nº 48, DE 01 DE MARÇO DE 2016, que 

institui o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, com as seguintes finalidades: 

I. Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades Escolares; 

II. Dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado nas Unidades Esco-

lares comuns da Educação Básica e nos Centros de Ensino Especial. 

Art. 4º O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado, re-

ceberá capacitação do(a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, 

executará, sob orientação e supervisão desse profissional, atividades de acompanhamen-

to, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras atividades voltadas 

para a área de Educação Especial, quais sejam: 

I. Auxiliar os(as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, 

na escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se calça-

rem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na educação física, em pas-

seios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias, autônomas e sociais que 

os(as) estudantes com deficiência realizarão dentro e, quando necessário, fora do espaço 

escolar; 

II. Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do 

(a) estudante, como ajudá-lo(a) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira 

escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque; 

III. Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, para todos os espaços es-

colares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar; 

IV. Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

V. Informar ao(à) professor(a), para registro, as observações relevantes relaci-

onadas ao(à) estudante; 

VI. Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades pedagógicas 

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

orientações do (a) professor (a); 

VII.  Apoiar o(a) estudante que apresente momentos de descontrole comporta-

mental, observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições 
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que potencialmente, o desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e 

acompanhar o(a) estudante com alteração no comportamento adaptativo a outros espa-

ços e atividades pedagógicas, sob orientação do professor, da equipe escolar e/ou dos 

serviços de apoio; 

VIII. Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante com 

seus colegas e demais pessoas; 

IX. Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo 

grau de complexidade e responsabilidade. 

A escola possui inúmeras carências de profissionais que deveriam servir de supor-

te em todas as esferas da execução de tarefas na escola, como na sala de leitura, na por-

taria, nas aulas de educação física, no monitoramento do recreio e até na coordenação, 

entre outros, o que causa grande impacto e dificuldades na realização de várias ações da 

rotina escolar.  

 

- Metodologias de Ensino Adotadas 
 

A Pandemia do Covid-19 gerou muitos impactos negativos sobre a sociedade 

como um todo em diversos aspectos. Trouxe também oportunidades para o desenvolvi-

mento de novas estratégias de ensino, como a necessidade do uso de tecnologias e me-

todologias de ensino capazes de promover o crescimento e o aprofundamento das apren-

dizagens dos estudantes.  

Em face das novas tecnologias disponíveis, os professores foram orientados a 

criar um grupo no aplicativo WhatsApp com todos os pais de seus estudantes, bem como 

as Equipes Diretiva e de Coordenação. A iniciativa visa manter o contato direto com os 

responsáveis pelos discentes de forma rápida e assertiva, permitindo uma maior interação 

e integração entre a escola e a família. Além dos grupos, utilizamos aplicativos, formulá-

rios e documentos do google para pesquisas e interações com os alunos e professores, 

bom como as Sequencias Didáticas, seguindo a organização Curricular – 2022. 

 

- Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 
 

O espaço da coordenação pedagógica é organizado de forma a atender profes-

sores e alunos da maneira mais eficaz, no entanto, possuímos apenas uma coordenadora 

para assistir aos dois ciclos, dessa forma coordenação e supervisão se coadunam para 

tentar diminuir as lacunas e assim realizar as coletivas setorizadas para o planejamento, 

formar os professores, acompanhar o estudante em todas as demandas, elaborar e coor-
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denar o reagrupamento, reproduzir atividades, dentre outros afazeres pedagógicos, con-

forme o Plano em anexo. 

 

- Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais de Educação 
 

A escola proporciona formações aos profissionais em todas as reuniões coleti-

vas semanais, divulga agenda de cursos nos e-mails e grupo de WhatsApp, no 1º bimes-

tre a maior necessidade era sobre o currículo em movimento, organização curricular e 

psicogênese da leitura e escrita, recebemos o apoio da CREC que nos forneceu a forma-

ção por meio de debate e palestra. 

 Fazer a previsão inicial de datas para realização dos eventos de formação, ge-

rando um cronograma que pode ser incluído nos anexos. Lembrando que o planejamento 

poderá sofrer alterações ao longo do ano. 

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DATA TIPO TEMA FORMADORES 

8/2 palestra Avaliação formativa, Sequência 

didática  

Eloiza Oliveira 

11/2 palestra módulo 1 – Introdução - Programa 

Vem Viver 

Dário Aguirre,  

Raquel Magalhães,  

Frederico Ramos 

16/2 palestra Projetos e intervenções significati-
vas - PPP 

Eloiza Oliveira 

23/2 Palestra vir-

tual 

módulo 3 - Dimensão Afetiva Beatriz Burgos 

24/2 palestra OTP - Organização Curricular Eloiza Oliveira 

3/3 palestra módulo 2 - Dimensão Relacional Dário Aguirre 

8/3 palestra Apresentação dos Serviços de 

Apoio 

Equipe: 

Liliene/Erica/Leocádia/Carlos 

9/3 palestra módulo 4 - Dimensão Social Dário Aguirre 

11/3 palestra Diagnóstico Inicial Eloiza Oliveira 

16/3 oficina módulo 5 - Dimensão Física Adilson Silveira 

17/3 palestra Sondagem (psicogênese)  Andreia Dias 

22/3 palestra Currículo – anos iniciais Elisangela Rodrigues 
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6/4 Palestra 

live 

Currículo Ed. Infantil 

Guia da Plenarinha 

Eloiza Oliveira 

Canal Youtube 

20/4 palestra Orientação sobre RAV/RDIC Eloiza Oliveira 

4/5 palestra Formação reagrupamento Janete Fagundes 

11/5 Webinar O Brincar como direito dos bebês 
e das crianças 

Canal Youtube 

25/5 Avaliação   Reagrupamento Eloiza Oliveira 

8/6 Webinar  Projeto Alimentação Canal Youtube 

22/6 palestra Relatórios Liliene Veloso 

29/6 oficina 2° dia de formação da Educação 

Infantil 

Claudinha 

5/8 2º webinar Projeto Alimentação Canal Youtube 

11/8 2° webinar Projeto Brincar Canal Youtube 

 

- Plano para Implementação da Cultura de Paz na Unidade Escolar 
 

A EC 12 desenvolve desde o início do ano, ações com a equipe de apoio, que 

promove a paz dentro da escola e nas relações interpessoais, como palestras, debates, 

tira-teimas, observações, bem como o Projeto Vem viver com ações específicas e pontu-

ais sobre a Cultura de Paz. 

 

- Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 
 

A escola apresentou no ano de 2021 um baixo índice de evasão, equivalente a 1% 

calculando como base o quantitativo de estudante. E com relação aos alunos com defa-

sagem em idade/série, registrou-se 4 estudantes do 4º ano; 1 estudante do 5º ano e 1 do 

3º ano. 

Devido a pandemia a escola teve vários registros de alunos faltosos na participa-

ção das aulas remotas, porém com o esforço de toda a equipe, desde os professores até 

a direção, a busca ativa desses estudantes foi constante.  

Estas buscas foram realizadas com base na contagem das faltas, realizada pelo 

professor que efetuou o primeiro contato com a família, a fim de verificar os possíveis mo-

tivos da ausência nas atividades propostas. 

Muitos professores não obtinham resultado nos contatos estabelecidos com os fa-

miliares e compartilhavam a demanda com a secretaria da escola, esta realizava ligações 

telefônicas e/ou mensagens via WhatsApp para tentar estabelecer contato. Em alguns 
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casos também não obtinham nenhuma resposta da família, e nesta situação a secretara 

da escola encaminhava os dados ao SOE, supervisão e direção da escola que em conjun-

to realizava todas as possíveis tentativas de contato como: ligações telefônicas, envio de 

SMS, WhatsApp, mensagem via e-mail e por fim, realizavam a visita domiciliar. Após to-

das estas tentativas de busca, caso o aluno não fosse localizado, o Conselho Tutelar era 

acionado para apuração dos fatos. 

As atividades pedagógicas escolares foram aplicadas aos estudantes, de forma 

progressiva, de acordo como o nível de cada um, com vistas a recuperação contínua das 

aprendizagens, por meio do Plano de Atendimento, o qual estabeleceu com o estudante e 

seus responsáveis, acordos didáticos, com cronograma de prazos/períodos planejados e 

escalonados, para a realização das atividades indiretas, com data marcada para a entre-

ga. Cada professor elaborou atividades e fez atendimento no último horário apenas para 

os que necessitaram da intervenção por meio do PA. 

Como esperado, ao final do ano letivo todos os alunos infrequentes já haviam sido 

localizados e devidamente alocados em suas respectivas salas de aula, receberam 

acompanhamento individualizado por seus professores e/ou pela equipe de apoio.  

Todo o processo de busca ativa e procedimentos pedagógicos de recuperação das 

aprendizagens, foram devidamente registrados pelos professores em diários, formulários 

compartilhados do Google e relatórios do SOE. 

Em 2022, após o diagnóstico inicial, percebeu-se algumas defasagens que preci-

sam ser trabalhadas ao longo do ano, dessa forma estão sendo traçadas estratégias para 

a permanência e êxito dos estudantes, por meio de intervenções, conforme o Plano para 

Recomposição das Aprendizagens apresentado a seguir. 

 

- Plano para Recomposição das Aprendizagens 
 

Após o levantamento das demandas pedagógicas por meio de testes, análises, 

avaliações e observações percebeu-se as fragilidades nas aprendizagens dos estudantes. 

Dessa forma a equipe pedagógica, após as análises realizadas em coletivas, procedeu o 

planejamento e a elaboração das ações interventivas junto aos professores, conforme o 

registro dos planos em anexo e parte dos slides apresentados em reunião a seguir, no 

endereço eletrônico: .\Documents\EC 12\conselho 1º bim.pptx 
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Slides da coletiva – intervenções 

 

X - Avaliação dos Processos de Ensino e da Aprendizagem: Concepções e Práticas 
 

- Avaliação para as Aprendizagens 
 

A Avaliação Formativa deve ser o meio e não o fim do processo dialético de ensi-

no e de aprendizagem, é uma ferramenta de reflexão sobre o trabalho pedagógico.  o 

processo de avaliação e o planejamento coletivo de intervenções aliado ao estudo siste-

matizado dos documentos norteadores de avaliação nas coordenações coletivas, são ins-

trumentos de grande relevância para que o sucesso seja alcançado. 

Dessa forma, a EC 12 utiliza instrumentos como: atividades orais e escritas, pes-

quisas orientadas, registros reflexivos, produções e atividades realizadas pelos alunos, 

ditados, sondagens. Estes são os instrumentos que são analisados pelo professor e a 

partir deles se realizam os relatórios descritivos dos estudantes. Os critérios de aprovação 

são que nenhum estudante pode ser retido, sem que antes seja registrado as diversas 

formas de intervenções realizadas pelo professor e as possibilidades relatadas no Conse-

lho de Classe. 

Os descritores de habilidades destacados como fragilidades na escola estão 

apresentados no quadro em anexo, bem como as medidas que serão realizadas ao longo 

deste ano para superar as dificuldades.  

As potencialidades da escola e as estratégias que geram bons resultados são um 

corpo docente engajado em todos os projetos e ações propostos, as sequencias didáticas 

e os reagrupamentos. 

 

- Conselho de Classe 

Este é outra ferramenta de avaliação pedagógica relevante para detectar as fa-

lhas no planejamento e os potenciais de atuação da equipe pedagógica como um todo. 

Após cada conselho de classe é organizado um documento que sintetiza as demandas 

pedagógicas para o bimestre seguinte, indicando caminhos pontuais de planejamento. 

No Conselho de Classe final, é feito o levantamento de dados dos alunos que 

precisarão de maior intervenção e atenção desde os primeiros dias de aula do ano letivo 
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seguinte, fazendo com que haja continuidade do trabalho pedagógico promovido por esta 

instituição. Em anexo, o formulário de pré-conselho, como ferramenta de apoio para o 

registro prévios de informações e dados que serão discutidos no Conselho de Classe. 

 

- Avaliação Institucional da Unidade Escolar 
 

A avaliação institucional, acontece com a comunidade escolar por meio de reuni-

ões, com coleta das contribuições dos pais e dos estudantes. Com os professores a ava-

liação é feita nas atas do conselho de classe, RAV-2. 

Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função formativa da 

avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública, democrática e emancipató-

ria. A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade maior 

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se para ga-

rantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o processo; de 

modo que o compromisso é com o processo e não somente com o produto. Ademais, a 

avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudan-

tes, sendo realizada permanentemente. 

 

XI - Organização Curricular 
 

 Considera-se além do Currículo em Movimento, a Organização Curricular 2022, 

para realizar os planejamentos e ações da escola, bem como para trabalhar os eixos inte-

gradores de cada etapa/modalidade e os eixos transversais: Educação para a diversida-

de, cidadania e educação em e para os direitos humanos, educação para a sustentabili-

dade. Link da grade com os objetivos de aprendizagem e conteúdo do 1º e 2º bimestres. 

https://docs.google.com/document/d/1AYmOKTnE7_Ts6MqcOsDHcUrfRPEEa9I8By7LJ6n

gujQ/edit?usp=sharing. O 3º e 4º bimestre, encontram-se em construção.  

 

XII - Plano de Ação para Implementação do Projeto Político-Pedagógico 
 

 A implementação deste Projeto depende de propostas consistentes e bem definidas para 

o bom desempenho das atividades e o acompanhamento dele no decorrer do ano letivo. 

Dessa forma, segue anexo o Plano de Gestão. 

 

XIII - Plano de Ação Específicos da Unidade Escolar 
 

Em anexo 
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XIV - Projetos Específicos ou Interdisciplinares da Unidade Escolar 
 

• Programa Vem Viver – Juntos pela Proteção da Vida 
 

Público-alvo: 2º ciclo 

Descrição: Com a finalidade de garantir o direito à vida de meninos e meninas brasilei-

ras, em dezembro de 2018, o PNUD e a SNDCA formaram um projeto de cooperação in-

ternacional para a redução da letalidade infantojuvenil. Foi elaborado numa perspectiva 

intersetorial, interinstitucional e interfederativa 

 

• Projeto de Intervenção Coletiva nas Aprendizagens - Reagrupamento Inter-

classe 

Público-alvo: 2º ciclo 

Descrição: Investigação das hipóteses de escrita e mapeamento das dificuldades orto-

gráficas para estruturação de reagrupamentos. Ações interventivas nas aprendizagens de 

leitura, escrita e raciocínio lógico- matemático; 

 

• Projeto Sala de Leitura 

 A sala de leitura estará em condições de uso no 2º semestre, pois devido às re-

formas realizadas na escola, ela foi muito útil para o armazenamento de livros didáticos, 

de documentos, para o atendimento da secretaria e da direção, dentre outras funções.  

 Dessa forma, como já foi concluída as reformas das outras salas, ela voltará à 

sua função, conforme o plano de ação em anexo. 

 Público-alvo: todos os alunos 

 Descrição: Estímulo ao hábito de leitura e formação de leitores com a utilização do acervo 

bibliográfico tanto em sala de aula quanto na Sala de Leitura.  

 

• Projeto X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte 

Público-alvo: 1º ciclo e 1º ano 

Descrição: visa ressaltar a percepção, a sensibilidade e a expressividade das crianças, 

por meio das diferentes linguagens artísticas, bem como instigar a reflexão acerca do 

termo "criança arteira", enquanto autoras de estética própria e autêntica. 

 

• O Brincar como direito dos bebês e das crianças 

Público-alvo: 1º ciclo e 1º ano 

Descrição: busca garantir a qualidade do atendimento na Educação Infantil, abrange o 

acompanhamento pedagógico, com vistas à melhoria do trabalho educativo e à efetiva 
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implementação do Currículo em Movimento da Educação Infantil nas Unidades Escolares 

Públicas e Parceiras. 

 

• Projeto Alimentação: mais que cuidar, educar, brincar e interagir 

Público-alvo: 1º e 2º ciclo 

Descrição: projeto tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação 

escolar, bem como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimen-

tares, não apenas na instituição educativa, mas sobretudo no contexto familiar e social 

das crianças. 

 

• Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 

Público-alvo: 2º período e 5º ano 

Descrição: A transição entre Etapas e Modalidades é feita em ações mediadas pelo Ser-

viço de Orientação Educacional e Equipe Pedagógica. As ações se concentram em iden-

tificar as necessidades dos alunos, pais e professores em relação às expectativas mú-

tuas quanto ao período seguinte de estudo.  

 

• Projeto Chocolate Literário 

Público-alvo: 1º e 2º ciclo 

Descrição: Estimular o interesse pela leitura de livros e proporcionar o contato com auto-

res de livros, bem como aproximar a família na participação e incentivo à leitura 

 

• Projeto Gratidão 

Público-alvo: 1º e 2º ciclo 

Descrição: Promover o reconhecimento das boas atitudes e da amizade no ambiente es-
colar. 
 
 

XV - Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

É prática comum nesta instituição, revisar a proposta pedagógica ao final e no 

início de cada ano letivo, avaliando os objetivos, metas e estratégias adotadas. Com essa 

prática, ao longo dos anos, os formulários, documentos, tabelas e fotos são criados e 

depois substituídos por versões atualizadas.  

Nessa linha de análise, vários eventos foram propostos e substituídos ao longo 

dos anos, considerando sempre a clientela, as necessidades didáticas, o contexto político 

e econômico, bem como a viabilidade de cada projeto. 
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XVI – Referências 

 

Convivência Escolar e Cultura da Paz: 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Caderno-

Conviv%C3%AAncia-Escolar-e-Cultura-de-Paz.pdf  

Caderno Gestão Pedagógica: 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/caderno_gestao_pedagogica.pdf  

Guia Projeto Alimentação na Educação Infantil 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2021/07/Guia_Projeto_Alimentacao.pdf   

Caderno Orientador Transição Escolar: 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Caderno-Orientador-

Transicao-Escolar-Trajetorias-na-Educacao-Basica-29mar2021.pdf  

Caderno Orientador Convivência Escolar e Cultura da Paz: 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Caderno-

Conviv%C3%AAncia-Escolar-e-Cultura-de-Paz.pdf  

Avaliação em Destaque: 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/acesso/login.php  

* Caderno Guia Programas e Projetos 

* Organização Curricular 2022 

* Caderno Projeto cultura da paz 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio, acesso em maio/2022 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/consulta-ideb 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais  

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb  
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XVII – Anexos 
 

Formulários 
 
Pré-conselho: https://docs.google.com/document/d/1cklKtyiStwNjQRE-w0tlZ11fPkIJgR4_/edit?usp=sharing&ouid=105155050602742313043&rtpof=true&sd=true  

 

Formulário de buscas e registros de faltas https://forms.gle/yk1TWBjVBcjPAWGs9  
 
 

Planos de Ação 
 

Plano da Gestão 
 

 

G 

E 

S 

T 

Ã 

O 

 

Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Garantir ao aluno o acesso e 
permanência na escola priori-
zando o sucesso da aprendiza-
gem, valorizando todo e qual-
quer progresso do educando, em 
100% dos casos. 

Meta 5 - PDE, 
para 100% dos 
alunos do 1º ci-
clo. Meta 7 – 
PDE, alcançar 
média 6.0  

Garantia de matrícula dos alunos 
na Escola Classe 12 de acordo 
com a disponibilidade de vagas, 
conforme orientações da estraté-
gia de matrícula da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito 
Federal. 

Sistema de matrícu-
las IEDUCAR 

Ao longo do 
ano 

Secretaria 

Identificação conjuntamente com 
os professores e demais partici-
pantes do processo pedagógico 
da escola, as variáveis que po-
dem ser geradoras de dificulda-
des de aprendizagem. 

Ficha de captação 
de dados sobre o 
desempenho dos 
alunos: Panorama 

No decorrer 
do ano letivo, 
especialmente 
no Conselho de 
Classe 

Professor 
Família  
Equipe de Apoio  
Equipe Gestora 
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P 

E 

D 

A 

G 

Ó 

G 

I 

C 

A 

  

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Interventivo, sondagens 
de leitura e escrita, reagrupamen-
tos, projeto de leitura, projeto 
interventivo S.O.S. pré-
silábico/silábico: para sanar as 
questões de alfabetização e le-
tramento. 

Formulários especí-
ficos para cada 
atividade. 
Projetos 

Em todos os 
bimestres 

Equipe Pedagó-
gica Família 

Atendimento dos alunos pelo 
SOE, SEAA e Sala de Recursos 

Formulários especí-
ficos, materiais 
concretos, brinque-
dos 

Ao longo do 
ano 

Orientador Edu-
cacional 
Pedagogo 
Psicólogo 

o Registro do desenvolvimento 
acadêmico dos alunos nos docu-
mentos oficiais da Secretaria de 
Educação e internos desta Uni-
dade Escolar. Quais sejam: Diário 
de Classe, Livros de ocorrência, 
Diário de Bordo, RAV 1, RAV 2, 
murais informativos diversos. 
 

 
Formulários de 
registro, livro de 
ocorrência, diário 
web, murais, pai-
néis. 

Ao longo do 
ano letivo. 

Comunidade Es-
colar 

Realização de Pré- Conselhos e 
Conselhos de Classe, utilizando 
as informações do RAV2 para 
deliberar ações de intervenção 
junto aos alunos, turmas, ciclos. 
Estas informações compõem os 
quadros: Panorama das Turmas e 
Demandas Pedagógicas. 
 

Formulários especí-
ficos 

Bimestral Comunidade Es-
colar 
Equipe Gestora 
Equipe Pedagó-
gica 

Realização de reuniões coletivas 
de cunho administrativo e peda-
gógico visando detectar falhas no 
planejamento, organizar as ações 
e ampliar o conhecimento do do-
cente. 
 

 
Atas  

 
Semanal 

Equipe Gestora 

  Incentivo à leitura disponibilizan-
do o acervo da sala de leitura, 
contação de história, empréstimo 

Livros de literatura 
 
Funcionário para a 

Agendamento 
semanal 

Equipe Gestora 
Professor da Sala 
de Leitura 
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G 
E 
S 
T 
Ã 
O 
 

P 
E 
D 
A 
G 
Ó 
G 
I 
C 
A 

 

de materiais pedagógicos para 
reforço e recreação. Projeto da 
Sala de Leitura 
 

Sala de Leitura 
(carência) 

Viabilização do acesso e a parti-
cipação dos pais e ou responsá-
veis na escola. Por meio digital, 
telefone, escrito, pessoal e docu-
mental. 
 

 
Ata de registro 
Equipe Gestora 

Ao longo do 
ano letivo 

Comunidade Es-
colar 

Acionamento dos órgãos compe-
tentes, caso haja necessidade, 
para garantir os direitos do edu-
cando: Conselho Tutelar, Vara da 
Infância, Ministério Público do 
Distrito Federal, CREC. Além de 
aplicar as medidas disciplinares 
previstas no Regimento Escolar – 
Seção II: 

• Do Regime Disciplinar de 
Caráter Pedagógico 

Art. 310. O estudante, pela inob-
servância das normas contidas 
neste Regimento, e conforme a 
gravidade e/ou a reincidência das 
faltas, está sujeito às seguintes 
medidas: 
I. intervenção/advertência oral; 
advertência escrita; 
II. suspensão da assiduidade na 
sala de aula, com atividades al-
ternativas na unidade escolar, de 
no máximo três dias letivos corri-
dos; 
III. transferência, quando o ato for 
aconselhável, por comprovada 
necessidade de garantia de sua 
proteção ou de outros. 
 

Atas  Ao longo do 
ano letivo. 

Equipe Gestora 

Conhecer, desenvolver e estrutu-
rar conceitos éticos, estéticos, 

Implementação do sistema de 
som ambiente em toda a escola, 

Sinal eletrônico 
 

Ao longo do 
ano letivo. 

 Equipe Gestora e 
apoios 
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musicais e artísticos com 100% 
dos alunos. 

sonorizando as entradas, saídas 
e recreio com músicas infantis 
 

Apresentação de pequenas expo-
sições, em forma de murais den-
tro e fora da sala de aula 
 

Materiais de papela-
ria, mural 

Ao longo do 
ano letivo. 

. Equipe Pedagó-
gica 

Apresentações dos alunos em 
momentos culturais – datas co-
memorativas, Semanas e dias 
temáticos. 
 

Palco, caixa de 
som, materiais afins  

Ao longo do 
ano letivo. 

Comunidade Es-
colar 

Proporcionar ao educando
 a alfabetização e o le-
tramento, focando 
 nas competências bási-
cas previstas para o 2º ciclo. 
Para 100% dos alunos aten-
didos na Escola 

Viabilização do reagrupamento 
bimestral (interclasse e intraclas-
se) e/ou projeto interventivo com 
vistas a sanar as dificuldades de 
aprendizagem. Além do atendi-
mento dos ANEE pelos serviços 
afins. 
 

Atividades específi-
cas para cada nível, 
jogos, preguicinha, 
material concreto, 
teatro 

Ao longo do 
ano letivo. 

Comunidade Es-
colar 

 Garantia ao aluno o direito a ava-
liação psicopedagógica, quando 
for observada a necessidade pelo 
docente. 
 

Testes para avalia-
ção 

Ao longo do 
ano letivo 

SEAA 
 

 Busca pela participação no Pro-
grama de Combate ao uso de 
Drogas (PROERD) nas turmas do 
5º ano. 
 

TV, slides, som 1º semestre Polícia Militar 

Viabilização através do SOE, 
ações   integradas   e   contínuas   
com o corpo discente: o desen-
volvimento de projetos sobre sa-
úde, educação sexual, prevenção 
de drogas, meio ambiente, ética, 
cidadania, convivência saudável, 
cultura de paz, hábitos de estu-
dos e outros elencadas pelo gru-
po. 
 

 
Materiais informati-
vos, 
Aparelhos eletrôni-
cos 

 
Ao longo do 
ano letivo 

Orientadora Edu-
cacional 
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 Garantia do atendimento aos 
alunos com comprovada limitação 
de aprendizagem e/ou NEE, con-
forme as orientações do SEAA, 
na Sala de Recursos. 
 

Materiais pedagógi-
cos, testes,  
brinquedos 

Ao longo do 
ano letivo 

SEAA 
Sala de Recursos 

 Promoção de atividades lúdicas, 
recreativas e psicomotoras moni-
toradas, seguindo cronograma de 
uso dos espaços disponíveis. 
 

Bosque 
Materiais desporti-
vos 

 
Ao longo do 
ano letivo 

Equipe pedagógi-
ca 

Viabilização de jogos, atividades 
extraclasse, músicas e leituras 
diversas, com fins pedagógicos. 

Sala de Leitura, 
Bosque, 
Saídas de Campo, 
quadra 
 

Ao longo do 
ano 

Comunidade Es-
colar 

 Utilização dos televisores com 
internet, caixas amplificadoras de 
som, disponíveis em classe com 
fins pedagógicos. 
 

TV, internet, Caixa 
de Som 

Ao longo do 
ano 

Equipe Pedagó-
gica  

Garantia ao educando a seguran-
ça necessária à sua integridade 
física durante o intervalo. 
  

Vigias, 
Brinquedos seguros 

Ao longo do 
ano. 

Professores 
Equipe Gestora 

Registrar as ações pedagógicas 
coletivas promovidas na escola. 
 

Elaboração e execução de pla-
nos de ação, projetos e unidades 
didáticas para desenvolver as 
atividades pedagógicas e cons-
truir portfólio impresso e digital 
do histórico do ano letivo. 

Material de pesqui-
sa apropriado a 
cada atividade, 
portfólios 

Ao longo do 
ano. 

Equipe Pedagó-
gica  
Professores 
 

Atualizações desta proposta  
pedagógica ao final de cada ano 
letivo, acrescendo as atividades 
não previstas e substituindo as 
que foram ressignificadas. 

Materiais diversos 
de pesquisas  

 2º semestre Comissão organi-
zadora 
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G 
E 
S 
T 
Ã 
O 
 

D 
E 
 

R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
D 
O 
S 

 

Meta 5 – PDE Alfabetização de todas as crian-
ças até o 2º ano, utilizando todas 
as estratégias disponíveis de 
intervenção. 
Elevação dos índices do IDEB. 

Avaliação diagnós-
tica, 
Reagrupamento, 
Projeto Interventivo 

Ao longo do 
ano 

Equipe Gestora e 
Pedagógica 

Desenvolver o respeito às 
diversidades culturais, religiosas, 
sociais e ambientais, valorizando 
o ser integral em 100% dos alu-
nos 

Organização de momentos cultu-
rais, eventos e atividades: Festa 
Julina da família; Dia das Crian-
ças/Professores; Semana da 
Valorização da Pessoa com defi-
ciência; Proerd; Consciência Ne-
gra; Cineminha na escola; Plena-
rinha; Semana da Conscientiza-
ção do uso sustentável da água; 
Semana de educação para a 
vida; Dia da Educação Infantil; 
Dias letivos temáticos, visita a 
parques ecológicos e urbanos, 
saídas de estudo, dentre outros 
 

Material de pesqui-
sa, parceiros para 
realizar palestras e 
oficinas, livros de 
literatura, música 
etc.  

 
Ao longo do 
ano. 

Equipe Gestora e 
Pedagógica 

Valorizar o patrimônio sociocultu-
ral e respeitar   a sua diversidade 

Organização de visitas e pas-
seios: Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Distrito Federal 
(IHGDF); Museu Vivo da Memó-
ria Candanga;  ; Hospital Sarah; 
Parque da Cidade (Brasília e 
Taguatinga); Teatro do SESC de 
Ceilândia; Transitolândia (DE-
TRAN); Casa da Moeda; Câmara 
e Senado; Fazendinha, outros. 

Agendamento 
Material de divul-
gação 
Autorizações 
Locação de ônibus 
Pulseiras de identi-
ficação dos alunos. 

Logística de cada 

atividade. 

Ao longo do 
ano 

Equipe Gestora 

Equipe Pedagó-
gica 

 
G 
E 
S 
T 
Ã 
O 

Realizar as devidas adequações 
curriculares e pedagógicas para 
atender 100% das necessida-
des de ensino dos NEE  e de-
mais alunos. 

Construção das adequações 
pedagógicas e curriculares con-
forme as necessidades do aluno. 
Promover a consciência da con-
servação da limpeza da sala de 
aula junto aos professores e alu-
nos. 

Avaliação diagnós-
tica 
Documento de 
registro das ade-
quações. 

Ao longo do 
ano 

Equipe Pedagó-

gica 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
I 
S 
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P 

A 

R 

T 

I 

C 

I 

P 

A 

T 

I 

V 

A 

 

 

Fortalecer os vínculos entre es-
cola e comunidade, visando 
100% do desenvolvimento do 
aluno, colocando em prática as 
diretrizes da gestão democrática 

Organização de palestras, ativi-
dades lúdicas e culturais, visando 
a integração e troca de experiên-
cias entre a comunidade escolar. 

Palestrantes con-
vidados 

Bimestral Equipe Pedagó-

gica 

Empréstimo da Escola para Insti-
tuições mediante aprovação do 
Conselho Escolar. 

Ofício de solicita-

ção de reserva 

Autorização do 
Conselho Escolar 

Na medida da     
necessidade 

Equipe Gestora 

e Conselho Es-

colar  

 

Promover Avaliação Institucional 
periódica 

Reuniões de pais para contas das 
verbas e deliberações. 

Documentos com-
probatórios 

Bimestral Equipe Gestora  

Aplicação de questionário junto à 
comunidade escolar com o objeti-
vo de verificar seu grau de satis-
fação com relação aos serviços 
prestados pela escola para apri-
morá-los 

Formulário  Anual Equipe Gestora 

Uso de Caixa de Sugestões para 
avaliação dos serviços escolares, 
sugestões, reclamações, manifes-
tação de apoio, dúvidas etc. A ser 
disponibilizada na Secretaria.  

Formulário 

Caixa de suges-
tões  

Diariamente Secretaria 

Registro por meio autorizações de 
entrada atrasada e/ou saída an-
tecipada de alunos, anotadas no 
controle 

controle de registro  

 

Diariamente Equipe Gestora 

Registrar sistematicamente o dia 
a dia da escola e as ações pro-
movidas dentro dela em docu-
mentos oficiais e internos 

Registro por meio do livro de 
ocorrência da Equipe Gestora. 
 

Livro de Ocorrên-
cia  

Diariamente Equipe Gestora 

Registro por meio do livro de 

ocorrência dos vigias. 

 

Livro de ocorrência Diariamente Vigias 
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Preenchimento do RAV 2 para 
o conselho de classe. 
Preenchimento do Panorama das 
turmas e Demandas pedagógi-
cas. 
 

Formulários espe-
cíficos 

Bimestral Professores 

Coordenação 

Equipe Gestora 

Registro por meio do Relatório 
Individual do Aluno (RAV 1/ 
RDIA) feito pelo professor regen-
te, com posterior envio de docu-
mentos por e-mail para a equipe 
pedagógica antes do conselho de 
classe de cada bimestre. 
 

Formulário especí-
fico 

Bimestral Professores 

Registro por meio da ficha de 
mapeamento ortográfico e mate-
mático, e resultados dos testes 
avaliação de escrita e leitura. 
 

Formulários espe-
cíficos 

Bimestral Professores  

G 

E 

S 

T 

Ã 

O 

 

Oportunizar, de forma dinâ-
mica, a formação continuada de 
100% dos servidores desta Insti-
tuição de Ensino. 

Indicação de grupos de estudos 
específicos, direcionados pela 
equipe gestora, com temas a 
serem expostos e compartilhados 
na coordenação coletiva dos pro-
fessores e servidores de acordo 
com a necessidade; 

Equipe Gestora 
Equipe Pedagógi-
ca 

Semanalmente Material de es-

tudo de acordo 

com a demanda 

da formação. 
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D 

E 

 

P 

E 

S 

S 

O 

A 

S 

 Promoção de estudos dirigidos na 
coordenação pedagógica, com 
vistas ao aprimoramento do tra-
balho, tendo como instrumentos 
norteadores: a proposta pedagó-
gica da Secretaria de Educação, 
as Diretrizes Pedagógicas dos 
Ciclos, O Currículo em Movimen-
to e literaturas afins que englo-
bem avaliação, alfabetização, 
ortografia sustentabilidade, valo-
res éticos, metas do PDE. 
 

Material de estudo 
de acordo com a 
demanda da for-
mação 

Semanalmente Equipe Gestora 

Equipe Pedagó-

gica. 

Promover ações que garantam a 
100% dos servidores a harmoni-
zação e a democracia no ambi-
ente de trabalho, respeitando 
seus direitos e deveres assegu-
rados por lei. 

Realização de campanhas envol-
vendo a comunidade escolar vi-
sando a conservação da limpeza 
tanto da área interna quanto ex-
terna da escola. 

Material de estudo Bimestral Equipe Gestora 

Equipe Pedagó-

gica 

Desenvolvimento de atividades, 
de modo interdisciplinar, a fim de 
que o aluno entenda a importân-
cia da conservação do patrimônio 
público e o respeito aos servido-
res da instituição. 

Material de estudo Bimestral Professores 

Desenvolvimento de ações rela-
cionadas a conservação e manu-
tenção das áreas verdes da esco-
la: jardins externos, canteiros 
internos, Bosque, construção de 
canteiros para cultivo coletivo de 
alimentos. 

Material de estudo  Ao longo do 
ano 

Professores 

G 

E 

S 

Empregar corretamente 100% 
dos recursos financeiros 

Apresentação de cronogramas de 
reuniões ordinárias bimestrais, 
com vista ao estabelecimento 
das prioridades para o investi-
mento dos recursos do PDAF. 

Ata de registro  Bimestral Equipe Gestora 
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T 

Ã 

O 

 

 

Envolvimento da comunidade 
escolar, para planejar a aquisição 
dos recursos e bens necessários 
ao bom desempenho da escola. 

Ata de registro  Bimestral Equipe Gestora 

Apresentação da prestação de 
contas nos períodos apropriados 
a fim de manter a transparência 
do processo. 

Ata de registro  Bimestral Equipe Gestora 

G 
E 
S 
T 
Ã 
O 
 

A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 

A 

T 

I 

V 

A 

Promover ações que contribuam 
para a manutenção e a conser-
vação do ambiente escolar de 
forma sustentável. 

Embasamento das ações da ges-
tão na lei que rege os servidores 
públicos do Distrito Federal (lei 
complementar nº 840/11). 

Legislação  Indefinido Equipe Gestora 

Viabilização de momentos de 
socialização para aproximar pro-
fessores, alunos, funcionários e 
comunidade escolar. 

Recursos materiais 
apropriados para a 
atividade  

Bimestral Equipe Gestora  

Campanha de conscientização 
dos estudantes para preservação 
da limpeza do ambiente e desti-
nação correta dos resíduos sóli-
dos e orgânicos. 

Bilhetes 
Material de divul-
gação 

Na medida da 
necessidade 

Equipe Gestora 

Equipe Pedagó-

gica 

Promover Avaliação Institucional 
periódica 

Caixa de sugestões, pes-
quisas de campo por meio de 
enquetes. 

Caixa de suges-
tões e formulários. 

Diariamente Secretaria 

Conselho de Classe participativo RAV 2 Bimestral Equipe Gestora 
Equipe Pedagó-
gica 

Comunidade  

 
 

F 
I 
N 
A 
N 
C 
E 
I 
R 
A 
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Coordenação Pedagógica 
 

Ações Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 

Projeto Político 
Pedagógico 

Contribuir com a elaboração e 
execução do PPP 
 

Orientar e coordenar a participação docente nas 
fases de elaboração, execução, implementação 
e avaliação da Proposta Pedagógica da Institui-
ção. 

Ouvir os professores para identificar suas de-
mandas práticas sobre a Proposta Pedagógica 
e o trabalho docente.  

Buscar junto aos profissionais da escola a efeti-
vação dos princípios propostos na Proposta 
Pedagógica.  

 

Elaboração (Início 
do ano letivo) 

Execução (durante 
todo o ano letivo)   

Direção (Apresenta o PPP para o gru-
po); 
Coordenação (Faz a mediação para 
leitura e estudo); 
Professores (sugerem atividades, pro-
jetos e intervenções); 
Supervisão (recebe os dados, faz a 
revisão geral e lança no PPP). 

Acompanha-
mento do Plane-
jamento Docen-

te 

 

Orientar, acompanhar e avaliar a 
elaboração e a execução do pla-
nejamento pedagógico desenvol-
vido pelos professores. 
Acompanhar as atividades peda-
gógicas dos professores para a 
docência, bem como promover 
momentos de reflexão sobre o 
trabalho no período da coorde-
nação pedagógica. 
 

Zelar pelo cumprimento do plano do trabalho 
dos docentes. (OTP) 
Acompanhar a execução do Replanejamento 
Curricular do ano de 2022. 
Organizar junto aos professores, projetos, rea-
grupamentos e intervenções que favoreçam a 
aprendizagem e estimulem a frequência do es-
tudante na escola. 
Acompanhar o processo ensino-aprendizagem, 
o planejamento didático-pedagógico e a elabo-
ração de atividades diárias.  
Cumprir o calendário escolar na sua íntegra e 
assegurar o cumprimento dos dias letivos e 
horas/aula estabelecidos, incluindo os sábados 
letivos de reposição.  
Envolver-se com todos os educadores visando a 
interação coletiva no processo ensino-
aprendizagem.  
 

Todos os bimestres Coordenação (propõe o planejamento 
coletivo, acompanha, aconselha, su-
gere, faz mediações); 

Professores (elaboram o plano de 
aula, as sequencias didáticas confor-
me o Currículo e PPP da escola). 

Conselho de 
Classe 

Organizar a realização do Conse-
lho de Classe  
 
Realizar levantamento de dados 

 

Reflexão com os professores, equipe pedagógi-

ca e diretiva os pontos positivos e negativos que 

Final de cada bi-
mestre letivo. 
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para avaliação.  
 
Elaborar os formulários para 
serem respondidos no pré-
conselho 
 
Receber os documentos que 
retrata o Conselho 
 
Propor reflexões sobre o fazer 
pedagógico 

interferem em cada turma, propondo a realiza-

ção de análise crítica sobre os conteúdos, ativi-

dades e metodologias utilizadas. 
Refletir coletivamente sobre a organização do 

fazer pedagógico da escola. 
Análise dos instrumentos que auxiliarão na veri-

ficação da aprendizagem discente.  
 

Supervisão: recolhe as informa-
ções, faz os gráficos de análise 
dos dados recebidos; 
Intervenções e registros; 
Direciona o Conselho, 
acompanha o recebimento 
de informações e sugere 
intervenções e ações; 

 
Coordenação: recebe as informa-
ções e documentos, sugere inter-
venções e atividades; 

Professores: acompanha os estudan-
tes no processo ensino-aprendizagem, 
faz as avaliações formativa e levanta-
mento de dados dos estudantes com 
dificuldades pedagógicas. 
Realiza a avaliação institucional 
  

Formação Do-
cente 

Diagnosticar as necessidades 
pedagógicas dos docentes e 
planejar estudos, juntamente 
com a Equipe pedagógica e dire-
tiva. 
Criar mecanismos que favoreçam 
a articulação da teoria à prática 
nos momentos de estudos, pla-
nejamentos, discussões. 
 

Divulgação, incentivo e participação dos profes-

sores em todas as ações pedagógicas promovi-

das pela Instituição e pela Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal para a forma-

ção da categoria. 
Preparo dos espaços/tempos de reflexão, dis-

cussão, elaboração e preenchimento de instru-

mentos e procedimentos avaliativos da equipe. 
Estudo e reflexão sobre os documentos oficiais 

da SEEDF.  
Promover momentos de formação no período da 

coordenação pedagógica sobre as diversas 

Diretrizes Pedagógicas vigentes e Operacionais 

da SEEDF e do Currículo em Movimento, por 

meio de pesquisas, estudos individuais, em 

equipes e de oficinas pedagógicas.  

 

Durante o ano leti-
vo e quando houver 
necessidade. 

Supervisão e Coordenação (Prepara 
as coletivas com temas/assuntos 
pertinentes a formação docente, 
prepara matérias e slides para as 
formações); 

Professores (participam ativamente da 
formação, com opiniões e tira dúvi-
das.). 

Busca ativa de Buscar coletivamente instrumen- Fazer o levantamento das famílias dos alunos Durante todo o ano  
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estudantes to que 
viabilizem a maior participação 
dos estudantes e na Instituição 
escolar. 
Analisar fatos internos e externos 
à escola que contribuem para a 
não participação do aluno nas 
aulas presenciais. 
Promover a participação dos pais 
e o envolvimento destes com a 
instituição escolar e a proposta 
de trabalho pedagógico e o auxí-
lio aos estudantes 
 

que apresentam dificuldades na frequência es-

colar, encaminhar aos devidos setores respon-

sáveis e promover outros meios alternativos 

para a participação dos estudantes nas ativida-

des desenvolvidas na escola. 
Discutir com os professores, sobre as questões 

que interferem no processo ensino-

aprendizagem e buscar soluções possíveis. 
. 
 

letivo, conforme 
surgirem às neces-
sidades. 

 

Coordenação: recebe nomes dos  
estudantes, faz ligações e encaminha 
para os setores responsáveis; 

 
Professores: responsáveis por  
acompanhar os quantitativos de faltas, 
fazer ligações, enviar mensagens e  
encaminhar para os demais setores  
responsáveis;  

Estudantes: alvo da busca ativa. 

Reagrupamento Promover a alfabetização dos 
alunos a partir de intervenções 
específicas baseadas nas hipó-
teses de escrita. 
 
Formar os professores para o 
desenvolvimento das atividades 

Conforme projeto em ANEXO. bimestral   

Supervisão e 
Coordenação (prepara o projeto e 
todo material a ser aplicado durante 
o processo); 
Equipe (acompanha os estudantes 
com necessidades especiais);  
Professores (aplicam o reagrupa-
mento);  

Estudantes (realizam as atividades 
interventivas). 
 

Projeto Interven-
tivo  

Alfabetizar todos os alunos. 
Estimular a leitura objetiva, infe-
rencial e avaliativa; 
Intervir na hipótese de escrita e 
leitura. 
 

Organizar reagrupamento para os alunos com 
dificuldades especificas e similares e com inter-
venções pedagógicas precisas, visando a   re-
cuperação de aprendizagens.  

semestral   

Coordenação (elabora o projeto e  
prepara o material a ser aplicado); 
 
Professores (executam o projeto);  

Estudantes (realizam as atividades 
propostas). 

Cronogra-
mas/escalas/ativ
idades 

Promover a organização do tra-
balho e atividades dentro e fora 
de sala; 
 
Planejar com antecedência todos 
os eventos; 

Elaboração de escalas para a utilização da sala 
de leitura, do bosque, supervisão do recreio e 
outros;  
 
Publicação de cronogramas e avisos em geral; 
 

Escalas: mensais 

Atividades e bilhe-
tes: semanal 

 
Coordenadora: elabora, reproduz, 
sugere, modifica atividades em geral 
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Promover o uso igualitário e or-
ganizado de todos os espaços da 
escola; 
 
Reproduzir atividades impressas 
para os professores 
 

Reprodução semanal de atividades e bilhetes 
diversos 

 
 

Serviços Especializados SEAA/AEE/Sala de Recursos 
 

- Plano de Ação EEAA 
 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: Ceilândia 

UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 12  TELEFONE: 39013727  

DIRETORA: Alessandra Lemes e Silva 

VICE-DIRETOR: Paulo César de Almeida Marques 

PSICÓLOGO(A) EEAA: Liliene Veloso matrícula: 34429x CRP: 01/DF 10272 

PEDAGOGO(A) EEAA: Leocádia da Costa Soares matrícula:181104-5  

PROFESSOR SAA:  

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
(X) Educação Infantil - I Ciclo; 
(X) Anos Iniciais - II Ciclo;      (  ) Anos Finais - III Ciclo;        (  ) Ensino Médio 
Modalidades Da Educação Básica 
(  ) Eja ;        (  ) Ensino Especial  

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 
(X) Matutino - Quantitativo: 208           (X) Vespertino - Quantitativo: 245          (   ) Noturno* Quantitativo:  

SERVIÇOS DE APOIO: 
(X) SALA DE RECURSOS    (X) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL    (   ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM    (   ) OUTRO:   



54 
 

Eixo: Organização da atuação institucional 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos Avaliação 

Participar das 
coordenações 
coletivas 

 Acompanhar e observar o anda-
mento e desenvolvimento de todos 
os segmentos da escola; participar 
e oferecer momentos de reflexões 
e debates entre os professores; 
convidar, participar e realizar  ofi-
cinas e formações continuadas 
com temas sugeridos pelo grupo. 

Observar o desenvolvimento pedagógico da 
instituição; instigar reflexões sobre concep-
ções de desenvolvimento e aprendizagem; 
contribuir com debates construtivos; partici-
par e desenvolver formações continuadas e 
oficinas. 

Semanalmente 

Quarta-feira 

  

Pedagoga, 
Psicóloga, 
supervisão 
pedagógica, 
coordenação, 
direção e 
professores. 

Avaliação do 
alcance dos 
objetivos, 
mudanças 
nas práticas 
pedagógicas, 
avanços pe-
dagógicos 
dos estudan-
tes. 

Apresentação da 
EEAA 

 

  

  

 Atualização do 
Mapeamento Insti-
tucional 

   

  

Construção do 

Apresentar a Pedagoga e a Psicólo-
ga da EEAA e o papel da EEAA den-
tro da escola. 

  

  

 Levantar informações atualizadas 
sobre a instituição, contexto social e 
econômico da comunidade e perfil 
dos profissionais que atuam na esco-
la. 

  

Planejar ações a serem desenvolvi-
das durante o ano letivo; contribuir 
com todos para o bom desenvolvi-

Explicar o que é a EEAA, falar sobre a função 
da Pedagoga e da Psicóloga, apresentar a 
Orientação Pedagógica, que é o documento 
oficial que orienta as ações da EEAA no con-
texto escolar 

 Observar o grupo docente e suas potenciali-
dades e fragilidades; mapear a instituição de 
ensino. 

  

 Traçar ações a serem desenvolvidas durante 
o ano letivo, baseadas em observações, ma-
peamento institucional. 

 Planejar e desenvolver intervenções e ações 
conjuntas com os Serviços de Apoio. 

Início do primei-
ro bimestre 

  

  

 Primeiro bi-
mestre e duran-
te o decorrer do 
ano letivo. 

  

Primeiro bimes-
tre e durante o 
decorrer do ano 
letivo. 

 Pedagoga e 
Psicóloga da 
EEAA 

  

 Pedagoga e 
Psicóloga da 
EEAA 

  

 
Pedagoga e 
Psicóloga da 
EEAA 

  

Avaliação do 
alcance dos 
objetivos. 

  

 Avaliação do 
alcance dos 
objetivos. 

  

Avaliação do 
alcance dos 
objetivos.  

  

Avaliação do 
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Plano de Ação 

  

 Articulação com os 
Serviços de Apoio 
(AEE e OE) 

 

Reuniões mensais 
com a direção e 
equipe pedagógica 

  

  

mento pedagógico da instituição. 

  

Realizar intervenções em conjunto 
com os Serviços de Apoio (AEE e 
OE); desenvolver um trabalho articu-
lado entre os Serviços de Apoio. 

 Planejar e promover o alinhamento 
das ações dentro do contexto esco-
lar 

  

Realizar assessorias e definir  ações preventi-
vas, interventivas e institucionais  que envol-
vam direção, equipe pedagógica e serviços de 
apoio 

 

Durante todo o 
ano letivo. 

  

Durante o ano 
letivo 

  

  

  

 Pedagoga e 
Psicóloga da 
EEAA, AEE e 
OE. 

  

 Pedagoga e 
Psicóloga da 
EEAA, AEE e 
OE, direção e 
equipe peda-
gógica (super-
visão e coorde-
nação) 

  

 

alcance dos 
objetivos, mu-
danças nas 
práticas peda-
gógicas, avan-
ços pedagógi-
cos dos estu-
dantes. 

 Avaliação do 
alcance dos 
objetivos, mu-
danças nas 
práticas peda-
gógicas, avan-
ços pedagógi-
cos dos estu-
dantes. 

Eixo: Observação do contexto escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais en-
volvidos Avaliação 

Mapeamento institucio-
nal 

Conhecer a história da instituição 
educacional;  a organização do 
trabalho  pedagógico; práticas 
pedagógicas; observar e levantar 
potencialidades e fragilidades da 
instituição; construir o plano de 
ação para o ano letivo; 

Realizar observações e pesquisa 
a respeito da instituição em rela-
ção à desempenho educacional 
em avaliações internas e externas; 
aspectos socioeconômico admi-
nistrativos; participar de reuniões 
e coordenações; interagir com os 
profissionais da escola. 

Primeiro bi-
mestre e de-
correr do ano 
letivo 

Pedagoga e Psicó-
loga da EEAA, de-
mais funcionários 
da instituição de 
ensino, estudantes 
e famílias. 

Avaliação do alcance dos 
objetivos. 
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Conhecer professores e 
estudantes 

  

  

Estudantes com queixa 
escolar 

  

Criar vínculo com professores e 
estudantes; conhecer o perfil dos 
professores e estudantes da es-
cola; fortalecer a relação com 
professores e estudante. 

  

Observar os estudantes durante 
as atividades em sala de aula; 
conhecer as práticas pedagógi-
cas; traçar estratégias, juntamen-
te com o professor para sanar as 
dificuldades dos estudantes. 

Entrar nas salas de aula com con-
sentimento do professor e obser-
var e participar de alguns momen-
tos com os estudantes. 

  

Analisar os estudantes em sala de 
aula em processo de ensino 
aprendizagem; observar o método 
utilizado pelo professor ; planejar 
com o professor atividades diversi-
ficadas; 

Primeiro bi-
mestre 

  

 

Quando soli-
citado pelo 
professor 
regente. 

Pedagoga e Psicó-
loga da EEAA, Pro-
fessor regente da 
turma e estudantes. 

 

Pedagoga ou  Psi-
cóloga da EEAA, 
Professor regente 
da turma e estudan-
tes. 

Avaliação do alcance dos 
objetivos. 

  

   

Avaliação do alcance dos 
objetivos, mudanças nas 
práticas pedagógicas, 
avanços pedagógicos 
dos estudantes. 

Eixo: Assessoria e formação continuada ao corpo docente 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais envolvidos 

Avaliação 
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Ações formativas defini-
das a partir do mapea-
mento institucional 

  

   

Oficinas de construção 
de materiais 

   

Ferramentas tecnológi-
cas para inovar nas 
salas de aula. 

Oportunizar estudos sobre temas 
solicitados; contribuir para desen-
volvimento humano, habilidades 
socioemocionais, saúde emocio-
nal e promoção dos processos de 
ensino aprendizagem. 

  

Oferecer oficinas para os profes-
sores sobre construção de mate-
riais concretos; trocar conheci-
mentos e habilidades entre o 
grupo docente; encontrar meios 
de diversificar o processo de en-
sino aprendizagem. 

  

Conhecer ferramentas e aplicati-
vos para utilizar nas aulas; 
aprender a manusear aplicativos 
que contribuem para o ensino; 
ampliar meios de interagir com 
estudantes. 

  

Mediação estética 
com temas diversos: 
avaliação, concep-
ções de desenvolvi-
mento e aprendiza-
gem e CINE PIPOCA 
com filmes para dis-
cussões sobre temas 
pertinente ao contex-
to escola. 

  

Oficinas sobre cons-
trução de materiais 
concretos oferecidas 
por professores da 
escola e convidados. 

  

 Utilizar ferramentas 
diversificadas em 
momentos de apre-
sentações junto aos 
professores; trocar 
conhecimentos sobre 
aplicativos. 

Em reuniões cole-
tivas no decorrer 
do ano letivo 

  

  

  

Em reuniões cole-
tivas no decorrer 
do ano letivo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Pedagoga e Psicóloga da EEAA, 
Supervisão pedagógica, coordenação, 
direção, professores e convidados. 

  

 

Pedagoga e Psicóloga da EEAA, Su-
pervisão pedagógica, coordenação, 
direção, professores e convidados 

  

Pedagoga e Psicóloga da EEAA, Su-
pervisão pedagógica, coordenação, 
direção, professores e convidados. 

Avaliação do 
alcance dos 
objetivos, mu-
danças nas 
práticas peda-
gógicas, avan-
ços pedagógi-
cos dos estu-
dantes. 

   

Avaliação do 
alcance dos 
objetivos, mu-
danças nas 
práticas peda-
gógicas, avan-
ços pedagógi-
cos dos estu-
dantes 

  

Avaliação do 
alcance dos 
objetivos, mu-
danças nas 
práticas peda-
gógicas, avan-
ços pedagógi-
cos dos estu-
dantes 

Eixo: Intervenções e ações pedagógicas para a recuperação das aprendizagens 
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Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais envolvidos 

Avaliação 

Coordenações cole-
tivas e Coordena-
ções setorizadas 

  

 Estudantes e famí-
lias 

  

 

Projetos desenvolvi-
dos pela escola 

  

  

  

 Participar de conse-
lhos de classe 

  

  

 

Participar de Estu-
dos de caso anual 

Contribuir com os professores 
para melhorar o processo de 
ensino aprendizagem; oferecer 
momentos de formação continu-
ada; realizar debates e reflexões 
acerca do método de ensino 
utilizado 

  

 Conscientizar sobre a importân-
cia da educação; acolher; reali-
zar intervenções com estudan-
tes que apresentam dificuldades 
de aprendizagem. 

  

   

Participar ativamente dos proje-
tos desenvolvidos pela escola; 
trabalhar em equipe. Estreitar 
laços com professores e estu-
dantes. 

Analisar desenvolvimento dos 
estudantes; perceber dificulda-
des de aprendizagem; planejar 
ações para o próximo bimestre; 
provocar reflexões sobre práti-
cas de ensino; auxiliar os pro-
fessores; garantir aos estudan-
tes qualidade no processo de 

Participar de reuniões coletivas e 
coordenações setorizadas; ofere-
cer e participar de formações con-
tinuadas; observar e acompanhar 
professores em grupos de what-
sapp. 

  

Promover roda de conversa e de-
bates; orientar sempre que houver 
demandas; interagir e intervir sem-
pre que necessário. 

  

Desempenhar papéis nos projetos; 
oferecer suporte aos profissionais 
envolvidos; interagir com professo-
res e estudantes; desenvolver re-
flexões  

Vem Viver 

 Reagrupamentos 

Ouvir relatos dos professores refe-
rentes às suas turmas; realizar 
anotações pertinentes sobre estu-
dantes com dificuldades de apren-
dizagem; contribuir com colocação 
claras e diretas que promovam 
reflexões. Traçar ações para o 

Durante todo 
o ano letivo  

  

  

 Durante todo 
o ano letivo 

 

  

  

Durante todo 
o ano letivo 

  

 

 

Bimestral 

  

  

  

Pedagoga e Psicóloga da 
EEAA, supervisora peda-
gógica, coordenação  e 
professor regente. 

  

  

 Pedagoga e Psicóloga da 
EEAA, estudantes, famí-
lias e professores. 

  

   

Profissionais da Equipe de 
Apoio (EEAA, AEE, OE), 
Supervisão, coordenação, 
direção, professores e 
estudantes. 

  

 Profissionais dos Serviços 
de Apoio (EEAA, AEE, 
OE), supervisora pedagó-
gica, coordenação, dire-
ção, secretaria e professor 
regente. 

  

Avaliação do alcance 
dos objetivos, mudanças 
nas práticas pedagógi-
cas, avanços pedagógi-
cos dos estudantes. 

  

   

Avaliação do alcance 
dos objetivos, acompa-
nhamento escolar por 
parte da família e avan-
ços pedagógicos dos 
estudantes. 

  

Avaliação do alcance 
dos objetivos, mudanças 
nas práticas pedagógi-
cas, avanços pedagógi-
cos dos estudantes 

  

 Avaliação do alcance 
dos objetivos, mudanças 
nas práticas pedagógi-
cas, avanços pedagógi-
cos dos estudantes. 
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 Estudos de caso 
omissos. 

  

  

 Elaboração ou atua-
lização do RAIE 

  

  

ensino aprendizagem. 

  

 Realizar Estudos de caso anual 
dos estudantes com Transtornos 
Funcionais Específicos; Partici-
par dos Estudos de caso dos 
estudantes NEE; garantir quali-
dade no processo de ensino e 
aprendizagem desses estudan-
tes. 

  

 Realizar Estudos de caso omis-
so, caso seja necessário; Bus-
car  turmas adequadas à neces-
sidade educacional dos estudan-
tes; Garantir o direito dos estu-
dantes com necessidades edu-
cacionais especiais (ENEE’s) 

Construir o Relatório de Avalia-
ção e Intervenção Educacional 
(RAIE) a partir das ações e in-
tervenções realizadas e promo-
ver as adequações escolares 
necessárias aso estudantes 
conforme a estratégia de matrí-
cula. 

bimestre seguinte. 

 Analisar o desenvolvimento dos 
estudantes durante o ano letivo; 
orientar sobre adequações neces-
sárias. 

  

 Analisar casos de estudantes di-
agnosticados; buscar oferecer aos 
estudantes diagnosticados quali-
dade e equidade no processo de 
ensino aprendizagem. 

  

Olhar pasta dos estudantes diag-
nosticados e verificar a história 
escola dos estudantes, relatórios 
pedagógicos de professores ante-
riores, laudos  médicos e outros 
documentos que contribuam para 
compreender a queixa escolar. 

  

  

  

  

Segundo 
semestre 

  

  

 

Segundo 
Semestre 

 

   

Durante todo 
o ano letivo 

 Pedagoga e Psicóloga da 
EEAA, supervisora peda-
gógica, Pedagoga Orien-
tadora Educacional, pro-
fessor da Sala de Recur-
sos Generalista, coorde-
nação, direção, secretaria 
e professor regente. 

EEAA, supervisora peda-
gógica, Pedagoga 
OE,  Sala de Recursos 
Generalista, coordenação, 
direção, secretaria e pro-
fessor. 

  

Pedagoga e Psicóloga do 
EEAA e famílias 

  

  

  

  

  

 Avaliação do alcance 
dos objetivos. 

  

 

Avaliação do alcance 
dos objetivos. 

 

  

Avaliação do alcance 
dos objetivos. 

          Eixo: Ações voltadas à relação família escola 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais envolvidos 

Avaliação 
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Promover acolhimento e 
escuta ativa da família 

  

  

Encaminhamento dos 
estudantes para saúde 
quando necessário. 

 

 

Promover aproximação da escola 
com a família estabelecendo uma 
relação de confiança e contribui-
ção mútua. 

 

Manter contato com os serviços 
de saúde e rede de apoio para 
ter informações acerca dos estu-
dantes com queixa escolar. 

Orientar a família à cerca das 
possibilidades de ações para 
promover a aprendizagem dos 
filhos 

 

Conversar com os responsá-
veis dos estudantes para ex-
plicar o motivo do encaminha-
mento; 

Solicitar autorização dos res-
ponsáveis para o encaminha-
mento. 

Decorrer do 
ano letivo 

  

  

Decorrer do 
ano letivo 

  

  

  

Pedagoga e Psicóloga do 
EEAA e famílias 

  

 Pedagoga e Psicóloga da 
EEAA, Pedagoga Orientadora 
Educacional, supervisão, coor-
denação, direção e professo-
res. 

 

  

  

Avaliação do 
alcance dos 
objetivos. 

 

- Plano de ação anual da ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

Pedagogo(a) - Orientador (a) Educacional: Érica de Oliveira Santos Marques   Matrícula: 2429462  

Turno:  Diurno  

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o (a) Pedagogo (a) - Orientador (a) Educacional integra-se à 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 Sustentabili-
dade, 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 Edu-
cacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 
integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 
responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 
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METAS: 

1.   Promoção da identidade da ação pedagógica, à organização e sistematização do trabalho a ser realizado na escola pela Orientação Educacional. 
2.   Preparar a comunidade escolar (alunos, professores, gestores, famílias e entorno escolar) para novas práticas a partir das perspectivas científicas sobre os cui-

dados de prevenção, promoção e reabilitação em saúde. 
3.   Garantir o acesso e permanência dos estudantes na escola e garantir o direito as aprendizagens. 
4.   Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil através de ações preventivas junto à comunidade escolar, o que inclui alunos, professores, corpo técnico e cola-

boradores das escolas, além de pais e responsáveis. 
5.   Promover a construção de uma convivência cooperativa, participativa, democrática, solidária por meio da educação para a Cultura de Paz e Mediação de Confli-

tos. 
6.   Contribuir para que os estudantes dessas etapas finais sintam segurança em relação a tempos, espaços, professores, materiais, novos agrupamentos e avalia-

ções.  

  

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICU-
LAR 

  

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS  

  

EIXO DE AÇÃO 

  

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Ed. 
Cidadania 

DH 
Ed. Di-
versid. 

Ed. Sus-
tent. 

Organização do 
espaço físico e dos 
instrumentos de 
registro do SOE. 

Promoção da iden-
tidade do trabalho 
da Orientação 

X 

  

  

  

X 

  

  

  

X 

  

  

  

·         Identificação da sala de orientação educacional; 

·         Elaboração de formulários, instrumentos de registros 
de arquivamento. 

·         Apresentar o trabalho da Orientação Educacional à 
comunidade escolar. 

Implementação da Orienta-
ção Educacional. 

Início do ano 
letivo. 
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Educacional. 

  

Revisão de proto-
colos de enfrenta-
mento a COVID-
19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Busca ativa dos 
estudantes infre-
quentes. 

  

  

   

X 

  

  

 

 
  

X 

  

  

  

   

X 

  

  

 

 

 
X 

  

  

 

  

  

  

X 

  

   

 

 

 
X 

·         Utilizar recursos lúdicos para sinalizar as rotas a se-
rem seguidas pelas crianças, para ensiná-las sobre as 
distâncias que precisam respeitar e sobre bons hábitos de 
saúde e de higiene; 

·         Reforçar, por meio de músicas vídeos ou brincadeiras, 
a maneira correta de tossir ou espirrar; 

·         Proporcionar uma roda de conversa sobre o coronaví-
rus (respeitando-se o distanciamento), deixar que as crian-
ças demonstrem suas dúvidas, seus medos e suas im-
pressões acerca do tema; 

·         Orientar pais e responsáveis sobre a importância de 
manter a criança em casa quando ela apresentar algum 
sintoma da doença; 

·         Fornecer informações constantes e de qualidade aos 
familiares e profissionais sobre medidas de segurança 
relativas à Covid-19, evitando a proliferação de notícias 
falsas sobre a pandemia.  

Ações Institucionais Início do ano 
letivo. 
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·         Acompanhamento da frequência dos estudantes atra-
vés de ligações, convocação dos responsáveis e assinatu-
ra dos termos de compromisso. 

·         Encaminhamento aos órgãos de proteção à criança 
e  adolescente, quando necessário. 

Ações institucionais. 
Ações junto às famílias. 
Ações em rede. 

  

Durante o ano 
letivo. 

Prevenção ao 
abuso e explora-
ção sexual infantil 

  

X 

  

X 

  

X 

  

·         Trabalhar com os alunos a proteção e respeito ao 
corpo e a dignidade sexual através de histórias, músicas, 
teatro de fantoches etc. 

·         Promover rodas de conversas e debates com pales-
trantes sobre os perigos da internet. 

Ações institucionais; 
Ações junto aos estudantes; 
Ações junto às famílias. 

Durante o ano 
letivo, em es-
pecial, mês de 
maio. 

Saúde mental dos 
professores. 

X X X ·         Estabelecer uma comunicação eficaz com o profes-
sor, sendo espaço de acolhimento e escuta através de 
bate papos, rodas de conversa, palestras e momentos de 
escuta sensível. 

Ações junto aos professores. Durante o ano 
letivo. 

  

  

Combate ao bul-
lying, cyberbullying 
e violências na 
escola. 

X X X ·         Amenizar manifestações de violência no contexto 
escolar por meio do resgate de valores e da construção da 
cultura de paz proporcionando momentos de escuta, fala e 
reflexão. 

·         Rodas de conversa, bate papo e palestras; 
·         Construção coletiva de regras e plano de convivência 
pacífica. 

Ações junto aos estudantes. Durante o ano 
letivo. 

Transição escolar X X X ·         Orientar os estudantes quanto a organização e rotina 
dos estudos, adequando-se a próxima etapa de ensino. 

Ação junto aos estudantes. Final do ano 
letivo. 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

A avaliação se dará em todos os momentos de troca, convivência e compartilhamentos. 
Análise dos casos e ocorrência de Covid-19 dentro do contexto escolar. 
Continuidade do mapeamento dos estudantes infrequentes. 
Continuidade do mapeamento dos casos de violência e comparação dos resultados dos registros. 
Análise das ocorrências  e observação do comprometimento de todos na criação de uma cultura de paz na escola. 
Se necessário, adoção de novas estratégias de prevenção e resolução de conflitos.  

 
 

- Plano de ação AEE   

Objetivo Geral: Propiciar atividades diferenciadas e diversificadas aos alunos com deficiência e transtorno do espectro autista atendidos em Sala de Recursos, 
complementando o trabalho realizado em sala de aula pelos professores regentes, fazendo com que se integrem cada vez mais ao contexto escolar, preparando-os 
para serem cidadãos autônomos, atuantes e participantes. 

Justificativa: Acredita-se numa Educação Inclusiva onde todos os alunos possam ter acesso à uma educação de qualidade, oferecendo-lhes alternativas que explo-
rem suas potencialidades através de uma participação integral entre todos que estão envolvidos no processo educativo. O sucesso escolar do aluno com deficiência 
e sua inclusão na escola gira em torno da participação efetiva da família e do envolvimento de profissionais engajados e compromissados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CRONOGRAMA 
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Prover condições de acesso, participação e 
aprendizagem no ensino regular aos alunos com 
deficiência e TEA; 
 Garantir a transversalidade das ações da educa-
ção especial no ensino regular; 
· Fomentar o desenvolvimento de recursos didáti-
cos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 
processo de ensino e aprendizagem; 
· Assegurar condições para a continuidade de es-
tudos nos demais níveis de ensino; 
  Perceber as necessidades educacionais espe-
ciais dos alunos valorizando a educação inclusi-
va; 
·  Compreender o aluno com deficiência e TEA, 
assim como demais alunos, como parte de TODA 
a escola; 
· Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes 
áreas de conhecimento de modo adequado às 
necessidades especiais de aprendizagem, respei-
tando as individualidades dos alunos; 
 Buscar a melhor integração dos alunos com ne-
cessidades específicas na escola, auxiliando o 
seu desenvolvimento educacional e social, valori-
zando e respeitando as diferenças. 

·Atendimento em Sala de Recursos; 
·Diálogos com pais e responsáveis pelos alunos, bem 
como com os professores regentes; 
Observar o contexto escolar e buscar uma melhor inclu-
são dos alunos (em articulação com SOE e SEAA); 
Planejar e organizar atividades pedagógicas diversifica-
das e  diferenciadas para os alunos atendidos em Sala 
de Recursos; 
Participar e promover momentos de formação e infor-
mação acerca da inclusão (em articulação com SOE e 
SEAA);        Acompanhamento das ações dos Educado-
res Sociais Voluntários; 
·Participação em reuniões, conselhos de classe e estu-
dos de caso; 
·Sensibilização de alunos e professores através de ví-
deos, músicas e atividades diversificadas. 

De acordo com a frequência e 
participação durante os atendi-
mentos, projetos e ações de-
senvolvidas. 

Durante todo o 
ano letivo. 

 
 

Projetos estruturados que legitimam o PPP: 

 
Íntegra do Projeto Vem Viver: https://sway.office.com/webuJIys2kJUNY38?ref=Link  

 
 
 

INTERVENÇÃO COLETIVA NAS APRENDIZAGENS: REAGRUPAMENTOS 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 
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Unidade Escolar: Escola Classe 12 de Ceilândia 
Etapas: 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: variável 

Áreas de conhecimento: Linguagem oral e escrita 

Equipe responsável: Direção e Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

o A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como uma de suas metas: atender ao recomendado no PDE (Metas 5 e 7), alfabe-
tizando as crianças na idade certa. Para isso é importante conhecer a estrutura do pensamento infantil sobre como se escreve. Desta maneira, a avalia-
ção coletiva da hipótese de escrita permite que as estratégias de intervenção pedagógica sejam aplicadas de forma eficiente, promovendo avanços no 
processo de aquisição da leitura e da escrita. 

O Reagrupamento consiste em atividade de intervenção pedagógica coletiva que incentiva as práticas de leitura e escrita em diversos níveis, inte-
grando alunos de anos e ciclos diferentes, mas com necessidades afins. 
o Esta estratégia desenvolve-se em várias configurações, conforme as necessidades mapeadas e demanda dos professores: Integração entre anos do 

mesmo ciclo; Integração entre alunos de anos diferentes dentro do mesmo ciclo; Integração de alunos de ciclos diferentes, mas com necessidades equi-
valentes. 

Os alunos da Educação Infantil participam do momento da apresentação da história tema, e realizam outro tipo de atividades, em função de neces-
sidades diferenciadas dos alunos dos ciclos. 
o O Reagrupamento é feito uma vez por bimestre, durante uma semana: segunda-feira: apresentação da história tema do projeto; de terça-feira à quinta-

feira os alunos são remanejados para as salas em que serão atendidos durante duas horas seguindo os seguintes cronogramas: matutino – das 8:00 às 
10:00, lanche às 10:10, recreio das 10:30 às 10:50; vespertino – das 13:30 às 15:30, lanche às 15:40, recreio das 16:00 à 16:20. Na sexta-feira, os alu-
nos permanecem em suas turmas produzindo textos e 
participando de atividades lúdicas relacionadas ao projeto 

PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ Como promover a aquisição da leitura, da escrita de das habilidades lógico-matemáticas de modo eficiente? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Promover a alfabetização dos alunos a partir de intervenções específicas baseadas nas hipóteses de escrita e pensamento matemático 
apresentadas por eles. 
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ESPECÍFI-

COS 

1. Mapear as hipóteses de escrita dos alunos e as dificuldades ortográficas; 
2. Organizar reagrupamentos para intervenções pedagógicas visando a mudança nas hipóteses   de escrita apresentadas. 
3. Avaliar processo de alfabetização e planejamento. 
4. Alfabetizar todos os alunos. 
5. Estimular a leitura objetiva, inferencial e avaliativa; 
6. Intervir na hipótese de escrita e leitura. 

7. Formar plateia; 
8. Incentivar a colaboração entre os alunos. 
9. Integrar grupos diferentes de alunos. 

10. Desenvolver habilidades artísticas. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

CONTEÚDOS 

1. Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais. 
2. Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras. 
3. Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita. 
4. Estruturas silábicas: cv, vc, ccv, cvc, cvv, v, ccvcc, cvcc e outras. 

5. Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas em: p b t d f v. 
6. Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v. 
7. Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e seus sons: - c/qu (cadela/quilo)-/gu(garoto/guerra) - j (com as vogais a, o, 

u) - e ou i (perde, perdi) - o ou u (bambu, bambo) - z em início de palavra (zebra, zangado); - uso do r/rr - r (rua, barata, honra, porta), rr (carro); 
- Modos de nasalação - m e n no final de sílaba (bombom, ponte); nh (galinha); usando o til (maçã, anão); contiguidade (cama, dama). 

8. - Nasalação em final de verbos: viajaram / viajarão. 
9. - Uso do s/ss em palavras com som de s - s (sapo), ss (pássaro). 

10. Alguns casos de irregularidade (que dependem da consulta e memorização): - uso do x ou ch (xícara, chuva) - uso do s ou z (casa, azedo) - uso 
do s ou c (selva, cidade) - uso do g ou j 

11. (girafa, jiló) - uso do h inicial (hora, ora) - uso do l ou lh (julio, julho) - uso do u ou l (anel, céu). 
12. Redução de gerúndio: andano / andando. 
13. Observação e escrita de fonemas em final de verbos. Ex: r - vender, comprar, sentir; u (indicando pretérito) – vendeu, comprou, sentiu. 
14. Segmentação de palavras no texto considerando a hipo segmentação e a hiper segmentação. 
15. Parágrafos - para organizar ideias no texto. 
16. Pontuação – uso no texto para produzir sentido (! ? . _ ). 
17. Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número. Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo 

 



68 
 

 
1 

Aplicação de teste padronizado para avaliação da hipótese 
de escrita em cinco momentos durante o ano letivo: diagnós-
tico inicial, 1º, 2º, 3º e 4º bimestre. 
Mapeamento das dificuldades ortográficas do 4º e 5º ano. 

Direção 

Equipe Pedagógica 

Material escrito, áudio ou 
visual como base de produ-
ção do teste. 

Lista de 

palavras, frases e tema para 
a produção de texto. 
Formulários próprios para 
coleta de dados. 

Diagnóstico inicial, 
no início do 1º bi-
mestre e avaliações 
bimestrais após 
os reagrupamentos. 

2 Levantamento de dados e organização de grupos com difi-
culdades afins para receberem atendimento direcionado por 
meio do reagrupamento. 
Produção de quatro reagrupamentos bimestrais com base 
nas necessidades detectadas e assuntos pertinentes a cada 

bimestre. 

Direção 

Equipe Pedagógica 

Formulário para registro de 
dados. 

Sugestões de 

atividades de intervenção. 

Uma vez por 
bimestre. 

3 Acompanhamento da evolução da escrita com avaliação 

das atividades subsequentes à intervenção coletiva. 

Direção 

Equipe Pedagógica 

Atividades 

diversificadas 

De acordo com 

planejamento co-

letivo. 
4,5,6 Leitura dos textos selecionados para as intervenções. 

Realização das atividades específicas para cada 

Equipe Pedagógica Atividades elaboradas 
coletivamente 

Semana do Rea-
grupamento. 

todos hipótese de escrita. 

Vivência de situações conflitantes em relação à hipótese de 
escrita, promotoras de inferências e novas hipóteses. 

Registro escrito das atividades propostas. 

Equipe Pedagógica Atividades elaboradas 
coletivamente 

Semana do Rea-
grupamento 

todos Organização dos alunos  para ouvir, assistir e partici-

par das histórias temas. 

Equipe Pedagógica História tema Semana do Rea-
grupamento 

todos Organização de grupos de atividades; 

Estabelecimento de parcerias produtivas; 

Definição de regras para a realização de cada tipo de ativi-

dades. 

Equipe Pedagógica Atividades elaboradas 
coletivamente 

Semana do Rea-
grupamento 

todos Participação em atividades lúdicas ligadas ao tema. 

Produção de trabalhos artísticos ligados ao tema. 

Equipe Pedagógica Atividades elaboradas 
coletivamente 

Semana do Rea-
grupamento 

todos Resolução de situações problemas ligados ao tema. 

Análise de dados e informações, produção de tabelas e cál-

culos relacionados ao tema. 

Equipe Pedagógica Atividades elaboradas 
coletivamente 

Semana do Rea-
grupamento 
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AVALIAÇÃO 

Procedimentos: Apresentação da história tema da sondagem; Discussão e interpretação da mesma; Realização de ditado de palavras e frases em 
quantidade e grau de complexidade adequados ao ano avaliado; Produção individual de texto com o tema trabalhado. Análise do material produzido para 
identificar a hipótese de escrita do aluno, bem como realizar o mapeamento ortográfico nos casos em que a hipótese de escrita permite. 
Instrumentos: Formulários próprios de aplicação do teste, adequados a cada ano e ciclo. Formulário de registro do mapeamento ortográfico. Listagem 
das palavras e frases, bem como texto utilizado para a sondagem. 
Períodos: No início do primeiro mês de aula, para sondagem inicial. Na metade de cada bimestre para planejamento das intervenções coletivas: Reagru-
pamentos e Projetos Interventivos. 
 
Procedimentos: O Reagrupamento é planejado após o levantamento de dados da sondagem coletiva das hipóteses de escrita dos alunos. De acordo 
com a demanda, uma história, poesia, conto, parlenda, cantiga, vídeo (entre outros), é selecionado pela Equipe Pedagógica. São preparadas três ativida-
des para cada dia de intervenção, por hipótese de escrita, além de atividades lúdicas. A quantidade final de tarefas varia conforme o planejamento, em 
média são elaboradas trinta e sete atividades que compõem um encarte de uso do professor. Neste encarte são anexadas as listas dos estudantes que 
serão atendidos e avaliados. A observação do desempenho dos alunos é fundamental para que as intervenções sejam feitas. Os resultados serão identi-
ficados na próxima sondagem coletiva das hipóteses de escrita que demonstrarão o crescimento dos alunos e indicarão as fragilidades a serem traba-
lhadas. 
Instrumentos: Bloco de atividades elaboradas coletivamente. 
Períodos: Uma vez por bimestre, durante uma semana, onde os alunos trocam de turma durante três dias consecutivos. 
 

REFERÊNCIAS 

Currículo em Movimento; 
Diretrizes Pedagógicas do BIA; 
Livros de literatura utilizados em cada período de avaliação, definidos no decorrer do ano letivo;  
Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. 

 
 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 

Ações Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 
Palestras com um grupo me-
nor de alunos; 
Projeção de filmes na TV; 
Escolha de livros de literatura 
diversos; 

Disponibilizar o acervo literário da 
Sala de Leitura para empréstimo 
aos alunos da Escola; 
Realizar empréstimos de materi-
ais pedagógicos para Professores 

Adoção de cronograma de 
uso do espaço da Sala de 
Leitura; 
Disponibilização de 
materiais pedagógicos para 

Semanalmente ou de 
acordo com a necessida-
de.  

Professores e 
Coordenação 
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Realização do reforço escolar 
no turno contrário 

em atividade de intervenção. 
Apresentar o acervo da sala aos 
estudantes; 
Promover aulas de reforço 

empréstimo. 

 
 

X PLENARINHA - Criança arteira: faço arte, faço parte 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º ano Total de estudantes envolvidos: 200 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade/Cidadania; Educação para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos Humanos 

Equipe responsável: Supervisão e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A Plenarinha da Educação Infantil de 2022 é uma ação pedagógica realizada durante todo o ano letivo que tem por finalidade a exposição da integralidade do processo de 
desenvolvimento das crianças na primeira infância. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ Como integrar a criança ao ambiente escolar e fazê-la desenvolver o seu processo de aprendizagem por meio do protagonismo. 

OBJETIVOS 

Geral Incentivar o desenvolvimento da criança por meio de todas as representações da arte de forma integral  

 

Específicos 

1. Explorar todos os campos de experiencia; 

2. Aumentar o repertorio do vocabulário com a arte da palavra; 

3. Promover momentos de calma/agitação/reflexão; 

4. Despertar a sensibilidade;  

5. Experimentar os aspectos sensíveis da arte; 

6. Trabalhar as emoções; 

7. Contemplar o belo nos monumentos da cidade; 

8. Criar possibilidades lúdicas. 

PLANO DE AÇÃO 
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Objetivos Atividades a serem desenvolvidas Recursos didáticos Cronograma de trabalho 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Oferecer variedades de músicas, dinâmicas e oficinas CD, tv, papeis variados  

 

 

Abril a outubro 

Todos Contação e escuta de histórias sonorizadas e inventadas Livros infantis, vídeos, cd´s, pendri-

ves, papeis variados, cartazes com 

poemas 

1, 2, 7 Promover momentos de descontração e de apreciação da arte do patrimônio e 

artes contemporâneas “in loco” ou por meio de revistas e mídias 

Areia, água, pedra, materiais reci-

cláveis em geral, slides, fotografias, 

revistas, páginas da web 
 

1, 5, 8 Proporcionar momentos de desenhos livres, rabiscos, grafite papeis variados, cartolinas 

AVALIAÇÃO REFERÊNCIAS 

. Observações diárias 

. Livrinho da turma ou individual 

. Escuta atenta e sensível 

Currículo em movimento; 

Caderno Guia da X Plenarinha - https://www.educacao.df.gov.br/x-plenarinha/  

Webnar X Plenarinha https://www.youtube.com/watch?v=jRW1IM-t-2c 

 

 

 
 
 

BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º ano Total de estudantes envolvidos: 200 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade/Cidadania; Educação para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos Humanos 

Equipe responsável: Supervisão e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

O ato de brincar e os brinquedos exercem grande importância na aprendizagem e desenvolvimento na primeira infância, sendo ferramenta didática e re-

curso na organização do trabalho pedagógico. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ É possível promover o direito das crianças por meio da brincadeira? 

OBJETIVOS 

GERAL Promover ações capazes de guiar e orientar o desenvolvimento das crianças. 

 

Específicos 

 

1. Instituir a Semana Distrital do Brincar no mês de maio. 
2. Conciliar a Semana Distrital do Brincar com a Semana de Educacão para a Vida; 
3. Promover o Brincar à Semana Distrital da Educação Infantil no mês de agosto. 
4. Incentivar o Brincar ao longo do ano letivo, com ações envolvendo as crianças e suas famílias. 
5. Estimular o uso de produtos recicláveis para confecção de brinquedos diversos.  
 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Atividades a serem desenvolvidas Recursos didáticos Cronograma de trabalho 

1;4 
Roda de conversa sobre o trabalho, entrevista com trabalhadores ou 
parentes que fabricam brinquedos motorizados, recicláveis, artesanais 
e outros 

Links de vídeos com entrevistas, micro-

fone de rolo de papel higiênico; Telefo-

nes fixos e/ou celulares, colheres com 

bolinhas de plástico ou de papel, mate-

riais recicláveis em geral. 

Durante o mês de maio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1;2 
Vídeo: “Direitos Humanos” - Canal da Charlotte 
https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 

1;2 Música: "Toda criança tem direitos". 
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

4 
Propor gincanas de brincadeiras com a família, envolvendo os primos 
distantes, tios e avós 

4 
Resgatar as brincadeiras de rua, da época dos papais e avós 
Elaborar o alfabeto dos brinquedos; 

5 

Confecção de brinquedos diversos do cotidiano da criança e/ou das 
famílias, utilizando os materiais  recicláveis, adquiridos anteriormente 
pelas famílias na confecção de carrinhos com tampas de garrafas e 
vasilhame de margarina, cai não cai com garrafas pet, bilboquês, binó-
culos e outros. 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO: mais que cuidar, educar, brincar e interagir 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, BIA, 4ºs e 5ºs anos  Total de estudantes envolvidos: 452 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade/Cidadania; Educação para a Sustentabilidade 

Equipe responsável: Supervisão e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

O projeto surge devido à necessidade de orientações sobre as práticas de autos servimento e hábitos de alimentação saudável, de higiene pessoal e cole-

tiva. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O ato de proporcionar às crianças a oportunidade de se tornarem mais ativas e seletivas no ato de alimentar-se, pode contribuir para o desenvolvimento da 

autonomia do estudante? 

OBJETIVOS 

GERAL Ressignificar as práticas que envolvem a alimentação escolar 

AVALIAÇÃO REFERÊNCIAS 

Observações diárias nas rodas de con-
versas 

Informações-  SEE/SUBEB - Doc. SEI/GDF 56082137; 
https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAAhttps://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 
 
https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-reciclados-garrafa-pet/ 
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/CadernoBrincar_SEEDF_21x297cm.pdf 
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Específicos 

 

 

1. Ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares no contexto familiar e social das crian-

ças; 

2. Realizar ações ao longo de todo o ano que provoquem reflexões acerca da prática da alimentação com as crianças 

e, também, que envolvam as famílias; 

3. Entender o nível de processamento dos Alimentos: Pirâmide X Classificação NOVA do Guia Alimentar; 

4. Conhecer o conceito da palavra comensalidade; 

5. incentivar a prática da palavra comensalidade; 

6. Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e a prática do lazer contribuem para a promoção da saúde. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Atividades a serem desenvolvidas Recursos didáticos Cronograma de trabalho 

1,2 Roda de conversa para entender o contexto alimentar da família 

Frutas diversas de plástico, 
folhas de papel, lápis de es-
crever e de cor, dicionários, 
recorte de frutas, tesouras, 
vídeos, receitas diversifica-
das de alimentos, links dos 
documentos oficiais disponi-
bilizados pela SEEDF, carti-
lhas e outros 

Junho e julho 
 
 

3, 4, 6 
Compartilhar as informações sobre alimentação adequada e saudável dispo-
níveis nos guias e boletins da SEEDF, sugeridos nas referências abaixo 

3,4,5,6 Propor aos alunos pesquisas sobre os tipos de alimentos: industrializado/in 
natura, processado/ultra processado 

3, 4 
Fazer uso do dicionário para buscar palavras novas no campo da alimenta-
ção; propor ditados de palavras para busca de significados pelos estudantes, 
jogo do significado mais aproximado 

5,6 
Classificação dos alimentos saudáveis e dos não saudáveis, bem como o 
surgimento de doenças e mal-estar causadas pela má alimentação, assim 
como o bem estar pela ingestão de bons alimentos. 

5 Elaboração da rotina de alimentação com horários e locais pré-fixados  

1,2,6 
Propor aos estudantes a produção de texto e desenhos sobre os desdobra-
mentos do tema em questão 

AVALIAÇÃO REFERÊNCIAS 

Observações diárias nas rodas de conver-
sas, mudança de hábitos, webfólio da ali-
mentação, textos e desenhos coletivos 

Informativo-SEE/SUBEB - Doc. SEI/GDF 56082137; 
Sugestões da DIINF para a Semana Pedagógica; 
______________.Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Disponível em: 
https://www.svb.org.br/images/guia_da_crianca_2019.pdf acesso 25 de maio 2021; 
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PROJETO TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 2ºs períodos e 5ºs anos Total de estudantes envolvidos: 143 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção, SOE 

JUSTIFICATIVA 

A necessidade de tranquilizar os pais e os estudantes com relação à passagem de ciclos precisa ser atendida mesmo que de forma remota 

PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ Como realizar a transição entre as etapas e modalidades de ensino de forma natural e produtiva? 

OBJETIVOS 

GERAL Promover a transição entre as etapas e modalidades de ensino de forma natural e produtiva. 

Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a população Brasileira. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf  acesso 26 de maio 
2021; 
_____________.Cartilha Como ter uma alimentação Saudável em casa. Disponível em: 
http://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/10/cartilha_alimentacao_saudavel_em_casa_vf.pdf  acesso 27 de maio/2021; 
_____________. Boletins Informativos da Diretoria de Alimentação Escolar: 
http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes-da-seedf/ acesso 27 de maio 2021. 
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ESPECÍFICOS 

1. Realizar diagnóstico sobre as expectativas dos alunos, familiares e professores quanto a transição. 

2. Realizar oficinas com os estudantes para troca de ideias sobre a transição e “tira dúvidas”. 

3. Conscientizar os pais sobre a importância da transição e discutir as dúvidas. 

4. Promover a semana de adaptação da Educação Infantil no final do ano letivo. 

5. Trocar informações sobre o funcionamento do CEF 16 (Escola Sequencial para o 6º ano) 

6. Estabelecer parceria com o SOE e Sala de Recursos da EC 12 e CEF 16. 

7. Contribuir para que os estudantes dessas etapas sintam segurança em relação à tempos, espaços, professores, 

materiais, novos agrupamentos e avaliações.  

 

CONTEÚDOS 

Direitos Humanos, convivência social, segurança. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

Todos  1. Diagnóstico destacando o olhar da família, alunos e professo-

res. 

2. Reuniões de discussão com os professores, direção e SOE 

para definição de estratégias. 

3. Oficinas com os alunos do 5º ano e Educação Infantil. 

4. Reuniões com os pais dos alunos do 5º ano e Educação Infan-

til. 

5. Troca de experiência com o orientador educacional do CEF 

16. 

6. Semana de adaptação das novas turmas de Educação Infantil, 

com modificação dos horários de aula e acesso aos pais. 

6.1 Reunião pedagógica entre os professores da Educa-

ção Infantil e 1º ano. 

6.2 Reunião pedagógica entre os professores do 5º ano e 

 

Direção 

SOE 

Coordenação 

Pedagógica 

Formulário de 

entrevista 

Material audio-

visual de apre-

sentação da 

nova escola.  

 

Outubro e novembro 
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do 6º ano (CEF 16) para compartilhar experiências e 

expectativas em relação ao trâmite do ano. 

6.3 Reunião e oficinas com os pais dos alunos envolvidos. 

6.4 Intercâmbio entre os serviços: SOE e Sala de Recur-

sos da EC 12 e do CEF 16. 

6.5 Importante destacar que os alunos do primeiro período 

da Educação Infantil vêm das turmas da creche Canti-

nho do Girassol e do 156. 

Os alunos do segundo período da Educação Infantil já são nossos 

alunos, sendo que a transição entre as etapas ocorre dentro da pró-

pria escola. 

a) Semana de adaptação da Educação Infantil 

b) Integração das crianças com alunos mais experientes no 

recreio. 

c) Participação de atividades coletivas extraclasse: contação 

de histórias, apreciação de filmes e músicas. 

d) Aula vivencial com as professoras do 1º ano, no caso do 2º 

período. 

• Contação de história, A lagarta comilona. Roda de conversa 

sobre mudanças e transformações; 

• Vista dos professores do 1º ano para momento tira dúvidas.  

Desenvolvimento para o 5° ano:  

•  Encontro com os orientadores do CEF 16, escolha que rece-

be nossos estudantes do 5º ano, para elaborar estratégias e 

planejar as ações; 

• Roda de conversa dos professores com os estudantes para 

elaboração de perguntas sobre a etapa seguinte; 

 

 

1ª quinzena do ano letivo 

(adaptação). 

4º bimestre (integração do 

recreio) 

Ao longo do ano (ativida-

des coletivas) 
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•  Palestra no pátio com os estudantes do 5º ano e os orienta-

dores do CEF 16 para apresentação da escola e dos projetos 

desenvolvidos na escola sequencial com momento tira dúvi-

das; 

• Apresentação de vídeo sobre organização da rotina de estu-

dos. 

AVALIAÇÃO REFERÊNCIAS 

Participação nas atividades propostas e ambientação adequada Currículo em movimento 

 
  
 

PROJETO CHOCOLATE LITERÁRIO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: Todas 

Equipe responsável: Direção e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas promover eventos culturais durante o ano, com exposição e apresentação de trabalhos para toda a 

comunidade escolar. Dessa forma surge a necessidade de criar um evento onde alunos e professores possam desenvolver e compartilhar suas criações e 

escritas para a comunidade, por meio da confecção de livros de autoria partindo da leitura e escuta de histórias de autores convidados, são eles: Alessan-

dra Alexandria e Francisco 

PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ A presença do autor na escola contribui para a formação de leitores e escritores? 

OBJETIVOS 
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GERAL Promover o contato dos alunos com os autores das histórias para despertar futuros escritores. 

 

ESPECÍFICOS 

1  Incentivar a escrita de recontos das histórias fornecidas pelos autores; 

2  Motivar os alunos a buscar dicas com os autores de como iniciar e concluir uma história; 

3  Oferecer ambiente acolhedor e estimulante para contação e escrita de histórias; 

4  Realizar um evento para expor as criações dos alunos em forma de livros de autoria; 

5  Aproximar a família na participação e incentivo à leitura. 

 

CONTEÚDOS 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade / Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos / Educação para   Sustentabilidade 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) Nº Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 

1 

Incentivar os alunos a se prepararem para acolher os 

autores visitantes na nossa escola 

Direção, Equipe 

Pedagógica e Pro-

fessores 

Livros: Mochila de histórias e 

outros 

 

 

 

novembro 

 

2 Realizar entrevistas com os autores Professores e alunos Papel e lápis  

3 Preparar o ambiente para que o aluno produza, um 

cantinho com almofadas, tapetes, música para leitura 

Professores CD, cadernos, almofadas 

4 Preparar o formato do livro individual ou coletivo para 

exposição no evento Chocolate literário 

Professores e alunos  

Papeis diversos, lápis de cor, 

de escrever, cartolina, 5 Enviar convite aos pais para apreciação das produ-

ções dos filhos 

Direção 

AVALIAÇÃO REFERÊNCIAS 

Procedimento: observação na mudança de postura e hábitos de leitura; 

Análise de portifólios; 

Correção e organização dos textos individuais e coletivos. 

 
Currículo em Movimento. 
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PROJETO GRATIDÃO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção/Coordenação Pedagógica  
 

JUSTIFICATIVA 

A necessidade de cultivar valores é urgente em nossa sociedade e responsabilidade de todos. O desejo de favorecer o reconhecimento pela dádiva da 

vida, dos amigos, servidores, professores e crianças que é comemorado no mês de outubro, fez com que a Ec.12 pensasse em um projeto, em que os 

nossos alunos refletissem sobre a gratidão como ato de carinho e cuidado com o outro, de forma a promover a conexão real entre todos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ Como inverter o sentimento de obrigação em gratidão? 
 

OBJETIVOS 

GERAL Promover o reconhecimento das boas atitudes e da amizade no ambiente escolar. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

1. Valorizar a importância das datas comemorativas do mês de outubro, como referência aos atores escolares; 

2. Incentivar a escrita de bilhetes de agradecimento ou de desculpas; 

3. Promover o cultivo ao hábito de agradecer sempre; 

4. Fortalecer as relações de confiança entre alunos, professores e funcionários;  

5. Solicitar à comunidade nas reuniões de pais, que escrevam frases aos estudantes e funcionários da escola a res-

peito da palavra Gratidão; 

6. Realizar rodas de conversas, dinâmicas, jogos e leituras de textos sobre o tema.  
CONTEÚDOS 

Direitos Humanos, convivência social, gêneros textuais 
 

PLANO DE AÇÃO 
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Objetivo(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

5 Solicitar à comunidade que envie os bilhetes nas agendas para se-

rem partilhados pelos alunos 

Direção Bilhetes xerocados 5 a 9/12/2022 

2 - 3 - 4 – 6 Oficina de Sensibilização com os alunos, pelo que você é grato? 

Promover reflexões sobre o tema e solicitar que os alunos listem 10 

motivos pelos quais eles são gratos.  

Professores Audiovisual, papeis 

em geral 

13/12 

6 Leitura do texto: A gratidão faz com que nossos relacionamentos 

floresçam! 

Por Deborah Furtado 

Alunos e professo-

res 

Audiovisual, cópia 

do texto 

14/12 

1 

 

 
 

Listagem das datas comemorativas do mês de outubro: dia da crian-

ça, do professor e do servidor público; confecção de cartazes ilus-

trando todas essas datas com motivos de gratidão para exposição 

nos murais. 

Alunos e professo-

res 

Pinceis, cartolinas, 

EVA´s, tintas, teci-

dos e outros 

15 e16/12 

1-3-4 

Promover a culminância do projeto com um grande piquenique no 

bosque 

Alunos e professo-

res por blocos 

(mesma divisão do 

recreio) 

Lanche coletivo, 

toalhas, TNT´s, 

mesas 

19/12 

AVALIAÇÃO REFERÊNCIAS 

A mudança de atitude nas relações interpessoais é o maior indício de êxito 

que se pode observar no cotidiano de cada sala, além da melhora na auto-

estima e no equilíbrio emocional dos participantes. 

Site: https://grupoodp.com.br/sete-beneficios-cientificos-da-gratidao/ acesso 

em 25/02/2020; 

http://www.colegioateneudoceara.com.br/projetos/3283-projeto-gratidao-na-

escola acesso em 23/02/2020; 

Circular SEI-GDF n.º 216/2019 - SEE/SUBEB - de 19 de julho de 2019; 

Currículo em movimento 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  
 

Plano para implementação da Cultura 
de Paz na Unidade Escolar 

 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação infantil e Ensino Fundamental Total de estudantes envolvidos: 453 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: EEAA/OE, Direção, Supervisão e coordenação pedagógica, monitores do programa Vem Viver 
 

JUSTIFICATIVA 
Evidencia-se que a escola é um espaço privilegiado para a construção da cidadania, para um convívio respeitoso entre pessoas diversas em suas cores, etnias, gêneros, 
orientação sexual, idades, condições socioeconômicas e religiosidades. Portanto, é capaz de contribuir para a garantia dos direitos humanos, no sentido de evitar as mani-
festações da violência e fomentar a construção da cultura da paz. 
 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Qual a importância de promover a cultura de paz nas escolas? 

Objetivos 

Geral Trabalhar e difundir a paz no dia a dia, sendo mais generoso e solidário, e construindo novas formas de relacionamento baseadas em 
princípios não-violentos. 

 
Específicos 

 
 

Promover espaços de reflexão crítica sobre a realidade e de participação social, favorecendo que os sujeitos tenham recursos para se 
posicionar frente a qualquer situação de violência e injustiça, buscando a transformação da realidade sem recorrer a atos de agressão 
ou omissão. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Atividades a serem desenvolvidas Recursos didáticos 
Cronograma de 

trabalho 

Conscientizar estudantes 

e professores acerca dos 

papeis e 

responsabilidades no 

âmbito da sala de aula; 

incentivar o 

protagonismo estudantil 

1- Primeiro encontro - Promovido pela EEAA/OE para incentivar a turma a par-
ticiparem escrevendo e colocando na caixa; sugerir um nome para a caixa; 
incentivar o professor a todos os dias reservar um tempo no final da aula pa-
ra que os estudantes escrevam para a caixa. 
 

2- Segundo encontro - Promovido pela EEAA/OE. Realização da mediação em 
círculo e com a dinâmica do “bastão da fala”. Seguindo as seguintes regras: 
 

• Caixa de papelão ou plásti-
co para os estudantes es-
creverem ou desenharem “o 
que gostam”, “o que não 
gostam” na escola e darem 
sugestões; 

• Bastão de papelão revesti-
do; 

Durante o ano letivo. 
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e contribuir para 

construção de uma 

cultura de paz no 

contexto escolar. 

Trabalhar com os alunos 
a proteção e respeito ao 
corpo e a dignidade se-
xual através de histórias, 
músicas, teatro de fanto-
ches e etc. 
 
Promover rodas de con-
versas e debates com 
palestrantes sobre os 
perigos da internet.  

 
Estabelecer uma comu-
nicação eficaz com o 
professor, sendo espaço 
de acolhimento e escuta 
através de bate papos, 
rodas de conversa, pa-
lestras e momentos de 
escuta sensível. 
 
Prevenir manifestações 
de violência no contexto 
escolar por meio do res-
gate de valores e da 
construção da cultura de 
paz proporcionando mo-
mentos de escuta, fala e 
reflexão. 

 

• Quem está com o bastão tem direito à fala; 

• Quem está com o bastão é responsável por passar a fala; 

• Nenhum aluno é obrigado para falar; 
 

          Ao final será feita uma síntese do que foi discutido. Após o segundo encontro 
os professores darão prosseguimento à ação com o acompanhamento da EEAA/OE. 
 
Rodas de conversa, bate papo e palestras; 
Construção coletiva de regras e plano de convivência pacífica. 
 

• Papo de menina (Menstruação não é um bicho de 7 cabeças)   
Roda de conversa sobre menstruação e mudanças no corpo. O que é? Quando vou 
menstruar? Palavras associadas a menstruação: MEDO, VERGONHA, NOJO, DOR, 
DÚVIDAS, MUDANÇAS, CUIDADOS. 
Aproveitar o momento para falar sobre o corpo da menina, as diferenças do corpo 
feminino e consentimento. Seu corpo é seu! Ele é único. 
Momento tira dúvidas. FATO OU FAKE? 
As meninas poderão escrever suas dúvidas em um papel que será colocado em 
uma caixa, a mediadora sorteará um papel, fará a pergunta e as meninas levantarão 
a plaquinha com a resposta q ela acha, se é fato ou fake. 
Público-alvo: estudantes meninas do 5º ano. 

• Ações de prevenção a violência sexual. 
Os estudantes do 1º período ao 3º ano, em momentos diferentes e com linguagens 
diferentes, participam da contação de história do livro: Não me toca seu boboca!  
 

• Palestra em parceria com a direção da escola sobre os perigos da internet. 
 

• Cine pipoca com os professores. 
 
 
 

• Caixa bluetooth 

• Aparelho de Tv 
 

• Caixa de papel para deposi-
tar a perguntas do fato ou 
fake. 

Promover a garantia do 

direito à vida e a redução 

da violência contra 

crianças e adolescentes 

no Brasil, articulando 

Programa Vem Viver 
Acolhida do encontro. Boas-vindas sempre com palavras de alegria, descontração, 
encorajamento e ânimo. Apresenta a dinâmica sugerida e siga as instruções para 
aplicação. Observe a faixa etária e se for necessário flexibilize a atividade ou faça 
adaptações para que todos possam participar. 
Apresentação temática 

Roda de conversa e dinâmicas.  
 

Durante o ano letivo. 



84 
 

representantes do poder 

público e da sociedade 

civil, a fim de formar uma 

rede de agentes de 

proteção para diminuição 

da letalidade 

infantojuvenil. 

(15 min) 
Tema do encontro. Esse tema tem relação com a fase de vida e com os problemas e 
dilemas enfrentados. Por isso, prepare o tema com antecedência e o apresente utili-
zando imagens, quadrinhos, obras de arte, histórias verídicas ou contidas em obras, 
poesias. 
Diálogo em grupo 
(20 min) 
Esta é uma das partes mais importantes do Encontro, pois ela demonstrará a manei-
ra como o tema foi apropriado pelo grupo ou indivíduo. Isso indica que essa parte 
pode ser desenvolvida tanto individual como coletivamente. Aqui, é o momento para 
a troca de ideias, construção de conceitos e discussão sobre a temática. Solicite, 
sempre, um registro das discussões e trocas efetivadas. A partir dele, é possível 
observar a necessidade de retornar ou não ao tema. 
Atividade criativa (15 min) 
Nesse encontro, estão previstas as seguintes dinâmicas, que podem ser escolhidas 
pelo professor: 
Dinâmica 1: Quem eu sou e quem é o outro? 
Reunir as crianças em um círculo. O professor deve citar uma característica pessoal, 
seja algo que gosta de fazer, comida preferida, algo de sua subjetividade. A primeira 
criança, no sentido horário, vai repetir a característica do professor e dizer uma de 
si. A seguir, cada criança deve dizer o que os colegas falaram e, também, sua pró-
pria característica. 
Tal atividade não apenas estimula a memorização, mas é uma oportunidade para 
apontar a importância do respeito pelo Outro, que é diferente de mim, tem outros 
gostos e deve assim ser respeitado. Também permite que a criança se identifique, 
perceba algo que é seu, que lhe compõe. 
 
Dinâmica 2: Adivinhe quem sou? 
Separar a turma em grupos. Cada estudante desses grupos deve escrever o nome 
de um personagem de animação, filme etc. e dobrar esse papel. Os papéis são em-
baralhados e cada estudante recebe um personagem (que ele não pode saber quem 
é). Os demais participantes do grupo devem falar características daquele persona-
gem, a fim de que o colega adivinhe quem é. 
Tal atividade busca apontar que cada um tem características específicas, que de-
vem ser respeitadas e que formam sua subjetividade. 
Dinâmica 3: 
Separar características do comportamento e do humor (“alguém carrancudo”, “al-
guém feliz”, “alguém triste” etc.) em pequenos papéis. Sorteie entre os estudantes. 
Cada um deve apresentar aquela palavra aos colegas por meio de mímicas. 
Tal atividade aponta não somente características do outro, como também estimula 
outras formas de expressão que não a fala. 
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Plano para Recomposição das Aprendizagens 
 

Ano Necessidade de aprendizagem e habilidades 

que necessitam ser desenvolvidas 

Procedimentos/ instrumentos–

possibilidades de intervenção 

Recursos didáticos Cronograma/ 

responsáveis 

Reavaliação 

 2 º ano DH5- Reconhecer as letras do alfabeto. 

DH9- Identificar sílabas de uma palavra. 

 

DH1- Identificar a localização ou a movimentação 

de pessoas ou objetos em uma representação do 

espaço. 

DH3-Identificar dados e informações apresenta-

dos por meio de gráficos. 

DH4- Utilizar conversão entre unidades de medi-

das de tempo na resolução de problemas. 

Projeto Interventivo,  

Reagrupamento, 

 Reforço escolar, material concreto; 

Trabalhar a oralidade e o corpo 

 

Trabalhar a noção dos elementos 

gráficos com a contagem de meni-

nos e meninas 

Propor uma gincana de produtos 

e/ou objetos para contagem 

Alfabeto móvel, preguici-

nha, jogos diversos, ativi-

dades que estimulam a 

consciência fonológica, 

distinção: letra som e nú-

mero, utilizar o pátio 

Coordenação, 

supervisão e 

docentes.  

segunda semana 

de maio.   

3º ano DH3- Reconhecer a finalidade de um convite. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

DH9- Reconhecer o gênero fábula. 

DH10- Inferir informação em textos. 

 

Projeto Interventivo,  

Reagrupamento, 

 Reforço escolar, material concreto, 

Montagem de mercadinho para in-

terpretação e resolução de proble-

Livros diversos, desenhos 

e figuras  

 

Figuras planas, calculado-

ra, réguas diversas, pátio 

Coordenação, 

supervisão e 

docentes.  

segunda semana 

de maio.   

 

AVALIAÇÃO  REFERÊNCIAS 
Durante a aplicação dos encontros, a avaliação é processual e pautada 
pela participação do discente nas atividades propostas e no diálogo em 
grupo.  

Caderno convivência escolar e cultura de paz. Secretaria de Estado de Educação do DF. 
2020. 
BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Criança: juntos pelo seu 
futuro: guia orientativo multiplicador. Brasília, DF: Atuação Global, 2021. 
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DH1- Identificar representações de figuras tridi-

mensionais. 

DH2- Reconhecer características do sistema de 

numeração decimal. 

DH3- Identificar dados e informações apresenta-

dos por meio de gráficos. 

DH4- Utilizar conversão entre unidades de medi-

das de tempo na resolução de problemas. 

DH5- Identificar números naturais segundo crité-

rios de ordem. 

DH6- Corresponder números naturais a pontos da 

reta numérica. 

DH8- Identificar decomposições de números natu-

rais. 

DH10- Corresponder cédulas e/ou moedas do 

Sistema Monetário Brasileiro. 

DH14- Identificar a localização ou a movimenta-

ção de pessoas ou objetos em uma representa-

ção plana do espaço. 

DH15- Executar adição ou subtração com núme-

ros naturais. 

mas 

4º ano DH1- Identificar marcas linguísticas que evidenci-

am o interlocutor de um texto. 

DH2- Localizar uma informação explícita em um 

texto. 

DH3- Reconhecer o gênero histórias em quadri-

nhos. 

Projeto Interventivo,  

Reagrupamento, 

 Reforço escolar, material concreto, 

Leituras diversas, propor sacola lite-

rária; 

 

Gibis, relógios digitais e 

analógicos  

 

Coordenação, 

supervisão e 

docentes.  

segunda semana 

de maio.   
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DH4 Inferir informações em textos. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

DH6- Reconhecer o gênero poema. 

DH8- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes 

do uso do ponto de exclamação; 

 

DH2- Identificar composições ou decomposições 

de números naturais. 

DH4- Identificar representações de figuras tridi-

mensionais. 

DH7- Utilizar números naturais envolvendo dife-

rentes significados da multiplicação na resolução 

de problemas. 

DH9- Reconhecer características do sistema de 

numeração decimal. 

DH10- Reconhecer horas em relógios digitais 

e/ou analógicos. 

DH11- Utilizar números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou da subtração, 

na resolução de problemas. 

DH12- Identificar números naturais segundo crité-

rios de ordem. 

DH15- Utilizar números naturais, envolvendo 

diferentes significados da multiplicação ou da 

divisão, na resolução de problemas. 

DH17- Corresponder cédulas e/ou moedas do 

Sistema Monetário Brasileiro. 

confecção de figuras tridimensionais, 

apresentar e confeccionar relógios 

variados 
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5º ano DH1- Identificar o tema/assunto de um texto. 

DH3- Identificar o local onde acontece a narrativa. 

DH5- Localizar informações explícitas em textos. 

DH6- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes 

do uso do ponto de exclamação. 

DH7- Inferir informações em textos verbais. 

DH8- Identificar o propósito comunicativo de ins-

truções de montagem de jogos e de brincadeiras. 

DH9- Inferir informação em um texto que conjuga 

linguagem verbal e não verbal. 

D11- Identificar relação de concordância verbal 

em um texto. 

DH12- Inferir uma informação implícita em um 

texto de linguagem verbal. 

DH13- Identificar o tema/assunto de textos expo-

sitivos de divulgação científica. 

DH14- Identificar o gênero notícia. 

DH15- Inferir informações implícitas em um texto 

verbal. 

DH16- Identificar a função do uso de formas ver-

bais no imperativo. 

DH18- Localizar informações explícitas em bio-

grafia. 

 

DH3- Utilizar o perímetro de figura bidimensional, 

desenhada sobre uma malha quadriculada, na 

resolução de problema. 

Projeto Interventivo,  

Reagrupamento, 

 Reforço escolar, material concreto, 

propor teatro, grupo de mímicas  

malha quadriculada, livros 

diversos 

Coordenação, 

supervisão e 

docentes.  

segunda semana 

de maio.   
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DH8- Utilizar área de uma figura bidimensional, 

desenhada sobre malha quadriculada, na resolu-

ção de problemas. 

DH9- Reconhecer a representação fracionária de 

um número racional, associado à ideia de parte-

todo, com o apoio de figura. 

DH11- Corresponder um paralelepípedo a uma de 

suas planificações. 

DH13- Reconhecer o horário de término de um 

evento ou acontecimento dado seu intervalo de 

duração e horário de início. 

DH16- Identificar ângulos retos. 

DH17- Relacionar décimos e centésimos de um 

número racional com a representação de valores 

do sistema monetário brasileiro. 

DH20- Utilizar números naturais envolvendo o 

significado de proporcionalidade na resolução de 

problemas. 
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Ações Objetivos Estratégia Cronograma Responsáveis 

Acompanhar os estudantes que 

demonstraram dificuldade na aqui-

sição da leitura e escrita.  

Planejar de acordo com as priori-

dades;  

Selecionar os procedimentos didá-

ticos, apontando sua operacionali-

zação para os atores e/ou setores 

envolvidos;  

Registrar as intervenções. 

Garantir a recomposição 

das aprendizagens da al-

fabetização, leitura e escri-

ta dos estudantes dos 2º e 

3º anos do Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

Refletir sobre as proprie-

dades do SEA, a consciên-

cia fonológica para o 

aprendizado da escrita 

alfabética;  

Desenvolver as estratégias 

de leitura para a formação 

do leitor autônomo e profi-

ciente. 

Conhecer, nomear, orde-

nar e utilizar os tipos de 

letras. Relação entre gra-

fema (letra) e fonema 

(som) – na leitura e escrita 

O projeto se dará por meio do 

atendimento ao estudante para reforço 

individual em sala de aula com atividades 

diferenciadas e também com reforço em 

horário contrário ao da aula. 

Iníciará com a  representação teatral da 

história da formiguinha, com a narração da 

coordenadora, com a intenção de 

incentivar os alunos a apreciar a história e 

contextualizar o trabalho do projeto. Em 

sequência nas aulas, os professores 

regentes aplicarão atividades especificas, 

relacioandas às dificuldades de cada 

educando. Será utilizado material concreto 

como bingo de letras com tampinhas, 

preguicinha, alfabeto movel, jogos do 

Pnaic e outros confeccionados pelos 

professores.   

Durante o 2º 

semestre/2022 

Professores regentes 

(aplicação das atividades 

em sala) 

 Coordenação 

pedagógica (montagem 

de teatro, preparação do 

material, monitoramento 

e orientação) 


