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1. APRESENTAÇÃO 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o 

que as outras gerações já fizeram. Homens que sejam 

criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe.” 

                                                                                                                           JEAN PIAGET. 

      Esse projeto visa nortear o trabalho realizado na Escola Classe 12 do Gama 

(E.C 12 Gama), além de apresentar sua proposta pedagógica e administrativa que é 

construída coletivamente e de forma reflexiva entre a unidade escolar e a comunidade 

no decorrer do ano de 2022, harmonizando os objetivos, o tempo, os recursos físicos 

e humanos visando atender as necessidades de todos e atentando para os contextos 

sociais nos quais nos inserimos e proporcionando uma educação de forma integral, 

na sua diversidade, usando mecanismos pedagógicos coletivos, humanos que 

produzem significados de eficiência e eficácia, buscando a melhoria da qualidade do 

ensino, fornecendo subsídios e diretrizes para a atuação frente às necessidades da 

escola moderna e inserida em um contexto sócio econômico e cultural, conforme 

Diretrizes Pedagógicas da SEE-DF. 

         É importante ressaltar que ela pode sofrer alterações durante seu 

desenvolvimento, pois é caracterizada numa construção contínua e flexível. 

        A Construção desse documento deu-se sob a luz do regimento Escolar das 

instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal, do Currículo em 

Movimento da SEEDF, BNCC e demais diretrizes, orientações e instruções Legais. 

  A realidade em que nos encontramos nos remete ao mundo em transformações 

constantes. Tais transformações carregam ideias e ações que se refletem na escola. 

A política, a economia e a ciência, de forma geral, podem alterar nossa percepção de 

mundo, fazendo com que surja a necessidade de adaptação, e/ou até mesmo, de 

ruptura de paradigmas e reestruturação do ensino. A escola vista como um espaço 

sociocultural deve estar preparada para essa nova realidade, estando aberta ao 

diálogo, com objetivo de cumprir sua função social. Então o que pretendemos ao 
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acolher o ser humano sem rotulá-lo, separá-lo em classes sociais, sexo, credo, raça 

ou desenvolvimento cognitivo? Objetivamos construir uma sociedade mais justa, onde 

haja solidariedade, fraternidade, paz, afeto, oportunidades, onde cada pessoa se sinta 

única e repleta de qualidade que a tornam especial e indispensável para a 

comunidade. 

        Nesse contexto construímos nossa Proposta Pedagógica – PP a partir de 

reuniões coletivas com a participação de todos os funcionários da escola, onde 

professores relataram suas dificuldades, problemas enfrentados em sua sala de aula, 

dando também sugestões de como solucioná-los. Nesse processo, foi de extrema 

importância a participação dos funcionários da limpeza, portaria, vigilância e da 

cantina, explicando e dando sugestões referentes aos seus afazeres do dia a dia. E, 

também, dos pais que sugeriram mudanças no projeto para que houvesse mais 

envolvimento da comunidade.  

        Na perspectiva de uma escola diferente e comprometida com a 

transformação social, nossa Proposta Pedagógica ultrapassa o caráter classificatório 

que leva a excluir, aprovar ou reprovar e passa a dar prioridade às diversidades 

culturais e transformações ocorridas nas últimas décadas, decorrentes da 

globalização e um currículo para a formação humana que é aquele orientado para a 

inclusão de todos ao acesso dos bens culturais e ao conhecimento, estando assim, a 

serviço da diversidade. 

       Reorganizamos nossas ações pedagógicas traçando objetivos a serem 

alcançados, reorganizando nossas coordenações pedagógicas, com estudos e 

pesquisas, buscando dinamizar e valorizar nossa proposta pedagógica, aplicando os 

eixos estruturais do Currículo em Movimento dentro de uma pedagogia de projetos de 

acordo com a necessidade e a observação da realidade vivenciada. 

      Estamos vivenciando uma nova realidade e perspectiva pandêmica, a Escola 

carrega em si um papel muito importante, pois, apesar de não ser único espaço de 

construção do conhecimento, é o local que mais se especializou ao longo da história 

nos processos e fazeres do educar. Como pontua Chervel (1990), o saber construído 

na escola não se organiza como uma decorrência filtrada do conhecimento erudito, 

ou seja, a escola é espaço educativo que constrói conhecimento em suas relações de 
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ensino e aprendizagem e não apenas o reproduz. Por espaço não se restringe ao 

entendimento do lugar geográfico que a escola ocupa, mas amplia-se o sentido, 

compreendendo o papel que a escola tem na vida das pessoas que com ela se 

relacionam. Sendo assim, é possível falar de uma cultura escolar que transgride os 

muros da escola e se faz presente na forma como o conhecimento circula entre a 

comunidade e a escola (PLACIDO, 2014). Entendendo o sentido de educação e o 

papel da escola é possível compreender o que significa educação escolar e que este 

fazer educativo não está restrito apenas ao aspecto material e tangível. 

    Apesar destes desafios, o contexto de pandemia causado pelo novo 

coronavírus evidenciou à sociedade algo que os educadores sempre souberam: a 

importância da escola. Pode parecer redundante, mas esta é justamente a hora de 

reforçar a função social da escola na vida das famílias e da sociedade. A pandemia 

está mostrando que a educação só faz diferença se estiver baseada em valores 

universais. Estes valores estão presentes nos marcos regulatórios do ensino como a 

Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Segundo esses documentos, a dimensão da escola é bem maior que simplesmente 

entregar conteúdo. Ela serve para formação da cidadania e da democracia e é um 

espaço civilizatório. 

   O contexto de pandemia ainda vivenciado neste ano de 2022 e a incerteza 

quanto a seu arrefecimento, expõe vários limites e situações não previstos na 

legislação e obriga a escola a repensar sua forma de relação com a sociedade e a 

cultura escolar. Apesar de ter voltado a modalidade presencial, nossa legislação não 

estava articuladas para esta situação de pandemia, isolamento social e ensino remoto, 

sendo que as flexibilizações existentes para atender especificidades, de repente, 

tiveram que ser problematizadas para possível aplicação à massa de estudantes e 

profissionais da educação. Neste cenário três questões ganharam destaque no 

debate nacional: garantir que os estudantes prejudicados pelo ensino remoto tenha 

uma recuperação das habilidades e competências perdidas ao longo destes dois 

anos, garantir a qualidade do ensino presencial num cenário instável em que a 

pandemia ainda encontra-se ativa com suas variantes, onde é necessário lidar com 

ausências casos apresente sintomas gripais e promover o ensino num olhar empático 
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visando o desenvolvimento integral do estudante, reconhecendo que esta geração 

encontra-se ainda abalada emocionalmente  

   Em circunstâncias normais, os desafios da Educação pública são imensos: 

garantir a universalização do ensino e o alinhamento dos currículos, proporcionar 

estrutura e condições de trabalho aos professores, combater a evasão escolar e a 

defasagem – para listar alguns dos principais. 

   Em meio à pandemia da Covid-19, esses esforços tornaram-se ainda mais 

complexos, especialmente com o isolamento social e o ensino remoto, deixaram 

grandes lacunas no campo pedagógico e nas habilidades socioemocionais, de forma 

que o educador tem percebido a necessidade de resgate das aprendizagens e o 

trabalho constante com o emocional do estudante e das famílias. 

Neste contexto, a escola, ao atender seu compromisso social de se fazer 

presente na vida da comunidade, passa a ser um catalisador de algumas angústias 

advindas da pandemia. A escola, de repente, se vê na necessidade de contemplar as 

necessidades coletivas e individuais referentes aos problemas de convivência no 

âmbito familiar que podem ter ocorrido durante o período de hiper convívio e tem que 

equacionar os aspectos emocionais trazidos pelos alunos e profissionais da educação 

e as necessidades de adaptações nas rotinas de estudos. A escola precisou se 

readaptar, mas se readaptar e estimular o ensino não se restringe apenas em buscar 

novas formas de dar uma aula. Com esse cenário, a escola necessitou buscar saídas 

emergenciais e, diante de um contexto de excepcionalidade, alternativas passaram a 

ser adotadas com o objetivo de reduzir o prejuízo educacional e emocional.  

 Diante de tantos desafios aqui apontados, a Escola Classe 12 do Gama foi 

desafiada pelo contexto de pandemia a repensar sua relação com os atores 

envolvidos nas práticas da construção da cultura escolar. Questões do convívio 

cotidiano, alterações nas condições sociais e financeiras das pessoas impuseram 

novas dinâmicas nas relações. De repente, a escola viu-se em um contexto que 

evidenciou que seu objetivo está muito além do ensino de conteúdos e que manter o 

elo e comunicação com os estudantes passou a ser ainda mais significativo. 
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2. QUEM SOMOS? 

 2.1. Dados de Identificação 

Nome: Escola Classe 12 do Gama 

Endereço: Quadra 01, AE, Setor Norte - Gama- Brasília - DF. 

Telefone: (61) 3901-8064 

Localização: SHIS NORTE, próximo à unidade do SESI, atrás da EMATER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: CRE GAMA 

Data da Criação da Instituição Educacional: 14 de janeiro de 1966 

Nível de Ensino Ofertado: Educação Básica do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I. 
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3. NÍVEIS / MODALIDADES DE ENSINO 

 

 

 

MATUTINO VESPERTINO 

Ano/Série/Turma Alunos Ano/Série/Turma Alunos 

1º ANO A 20 1º ANO B 21 

2º ANO A 14 2º ANO C 15 

2º ANO B 13 3º ANO C 17 

3º ANO A 18 3º ANO D 13 

3º ANO B 22 3º ANO E 11 

4º ANO A 14 3º ANO F 13 

4º ANO B 22 4º ANO C 12 

5º ANO A 14 4º ANO D 13 

5º ANO B 16 5º ANO E 10 

5º ANO C 14 5º ANO F 10 

5º ANO D 14 5º ANO G 11 

Total de 

estudantes  

327 estudantes 

Obs: As turmas reduzidas com alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais integrados. 
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4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

4.1. Recursos Físicos 

   11 Salas de aulas  

   01 Sala de Recurso Especifica de DA 

   01 Sala de recursos Generalista 

   01 Sala de Serviço de Orientação Educacional 

   01 Sala para o AAEE 

   01 Sala de Leitura 

 01 Sala de Vídeo com 3 cabines para depósito. 

   01 Secretaria 

  01 Sala para almoxarifado e mecanografia 

   01 Sala de Pedagógica (coordenação e vice- direção) 

   01 Sala para a Direção 

   01 Sala para professores 

   03 Banheiros para funcionários, sendo 2 localizada na sala dos 

professores e 1 na Direção. 

   04 Banheiros para os alunos sendo 2 para estudantes do 1º Bloco e 2 

para estudantes do 2º Bloco. 

   01 Banheiro adaptado para ANEEs. 

   01 Banheiro destinado aos ANEEs desativado 

   01 Cantina com três depósitos 

   01 Sala dos funcionários terceirizados com 01 banheiro e 01 depósito. 

   01 Guarita com 01 banheiro 

   01 Quadra poliesportiva 

   01 Pátio coberto (espaço pequeno) 

   01 Pátio descoberto (espaço pequeno) 

  01 casinha de bonecas de Alvenaria 

   01 Estacionamento sem cobertura 

   01 Parquinho com brinquedos de ferro (desativado) 

   01 Laboratório de Informática (desativado por falta de profissional e 

computadores obsoletos) 
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   Áreas livres gramadas e cimentadas. 

 A maioria das salas são amplas.  A conservação da escola em geral é boa 

graças ao trabalho da equipe de Conservação e Limpeza Interativa e conscientização 

de alunos e comunidade visando à preservação do próprio ambiente escolar.  

São muitas as despesas para limpeza, manutenção e conservação do imóvel, 

nem sempre havendo recursos financeiros para todas as intervenções necessárias. 

As despesas referentes a limpeza são provenientes da Empresa Contratada pela 

Secretaria de Educação INTERATIVA, que fornecem os materiais e funcionários 

(atualmente contamos com 07 colaboradores), e são responsáveis pela limpeza da 

Caixa d’água, caixa de gordura, todas as calhas, podas baixa e serviços de roçagem 

e dedetização.  

                                                                                                                              

4.2 Recursos Técnicos e Pedagógicos 

 A escola está pouco equipada para dar suporte às suas atividades 

educacionais. Conta com 03 aparelhos de televisão (1 LG smartTv 55’ que se encontra 

na sala de Vídeo, 1 TV 32’ LG smartTv para uso da Sala de Recursos DA, 1 SmartTv 

42’ da Philco na sala dos Professores), 02 projetores multimídia (Data show), 01 tela 

de projeção (estragado) , 05 computadores: (02 para a secretaria, 03 na coordenação, 

01 na sala de supervisão administrativa e 01 na direção)  e  01 caixa acústica, 05 

impressoras multifuncionais (01 para a secretaria, 02 para o Pedagógico e 01 para 

direção), 01 duplicador digital,  01 sala de leitura com aproximadamente 2000 

volumes, além de material pedagógico específico (jogos, etc.). 

Há ainda um laboratório de informática montado com 18 microcomputadores em 

desuso e com equipamentos obsoletos.(desativado). 

 Na sala de professores há um filtro de água gelada/natural, 01 micro-ondas e 

armários. A cozinha conta com poucos equipamentos necessários para a execução 

de suas atividades. Há ainda equipamentos elétricos e ferramentas para a limpeza e 

manutenção das instalações. 

 Existe na escola carência de materiais pedagógico-tecnológicos para o bom 

desenvolvimento do aluno, bem como ferramentas no processo de ensino-

aprendizagem. 



 

14 
 

4.3 Recursos Humanos 

A.  Direção: 

 Adriana Luísa de Figueiredo – Diretora 

 Elaine Barbosa Mendes dos Reis – Vice-Diretora 

 Ana Cristina Santos da Silva – Supervisora Administrativa 

B.  SECRETARIA: 

 Vera Lúcia Almeida do Nascimento Corrêa – Chefe de Secretaria 

 Belarmina Maria de Carvalho – Auxiliar de Secretaria 

C. SALA DE RECURSOS GENERALISTA: 

 Verusa Martins Feitosa 

D. SALA DE RECURSOS ESPECIFICA (S/DA): 

 Nilda Vaz Cavalcante da Silva 

E. ORIENTADORA EDUCACIONAL 

 Bárbara da Silveira Lima 

F. EQUIPE DE APOIO À APRENDIZAGEM: 

 Cristiane Calçado dos Santos 

G. CORPO DOCENTE:  

 Adriana Pereira Gomes - 3º ANO E 

 Amanda Ribeiro Natakani – 4º ANO D 

 Allana Jessica Correia Monteiro – 2º ANO C 

 Arthur Farias Dos Santos – 5º ANO  

 Cecilia Do Carmo Fonseca Trindade – 4º ANO A 

 David Carlos Progenio – 5º ANO G 

 Débora Figueiredo Pereira (PROF. READAPTADA) 

 Diogo Fonte Boa (COORDENADOR PEDAGÓGICO) 
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 Elizangela De Aguiar Araújo Dutra – PROF. INTÉRPRETE DE 

LIBRAS 5º ANO  

 Erica Lira De Oliveira – 2º ANO A 

 Fabiana Albuquerque De Alencar – 5º ANO A 

 Fabiana De Meneses Ribeiro Soares – 5º ANO D 

 Francisco Viana Mesquita – 2º ANO B 

 Gislene Cristiana De Oliveira – PROF. INTÉPRETE DE LIBRAS 

4º ANO C 

 Jeane Lacerda De Sousa – 5º ANO C 

 Joelma Bruna De Souza Mota (COORDENADORA 

PEDAGÓGICA) 

 Juliana Lucena Dos Santos – 3º ANO B 

 Lilia Rodrigues Santos Alves – INTÉRPRETE DE LIBRAS 1º ANO 

A 

 Lucineide De Jesus Lima – 3º ANO D 

 Lucinete Dantas Araújo – 3º ANO C 

 Marta De Lourdes Da Silva Gomes – PROF. INTÉRPRETE DE 

LIBRAS – 5º ANO  

 Mirilane Martins Santos De Almeida – 1º ANO B 

 Paula Francinete C. Da Silva Lima - PROFESSORA 20H 

 Paulo Sérgio Lócio De Alencar – 3º ANO A 

 Raimundo Gustavo L Filho – 4º ANO C 

 Silmara Pinto Gonçalo Azevedo – 1º ANO A 

 Shirley Martins De Oliva – 5º ANO E 

 Valdania Lopes De Sousa – 5º ANO  

 Wélita Pessoa De Sousa – 3º ANO F 
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H. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL - PORTARIA  

 Adelina Maria De Amorim Mendonça  

 Celma Da Mota Fernandes Da Silva 

 Vania Iracema Correia 

 

I.  AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

 

 Maria José de Assis (auxiliar de direção) 

 Valter Soares de Oliveira (auxiliar na Cantina) 

 Laudeci Marques Ferreira (auxiliar administrativo) 

J. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL – MERENDEIRAS 

 Jonas Gonçalves da Silva 

 Francisco de Assis Lopes – Readaptado – PNE 

 Maria José Henrique Da Rocha  

 Manoelisa Oliveira Nazareno Neves 

K. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA 

 Magno José Pereira 

 Paulo Cesar Xavier Oliveira 

 Paulo César Rodrigues dos Santos 

 Cícero Martins da Silva 

    L. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – SECRETARIA. 

 Vera Lúcia Almeida do Nascimento Corrêa – Chefe de Secretaria 

 Belarmina Maria de Carvalho – Secretária readaptada 

       M. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 Luana De Almeida Oliveira 
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  O. EDUCADOR SOCIAL: 

 Glória Maria da Silva 

 Milena Guedes de Rezende 

 Karla Emanuelle da Silva Lima 

 Gleiciane Rodrigues Paiva 

 Layla Gabrielle dos Santos 

 Thaís Christyane Carvalho de Sousa Gonçalves 

 

OBSERVAÇÃO: Para melhor atender nossos alunos DA – Deficiência Auditiva, 

no processo ensino aprendizagem, a escola necessita de um professor surdo para 

desenvolver a língua materna dos surdos. 

4.4 Recursos Financeiros 

 Para desenvolver suas atividades pedagógico-administrativas, a escola recebe 

02 verbas ao ano, o PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola – vinda do FNDE, e 

o PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, implantada no 

ano de 2010 no Governo do Distrito Federal. Através destas verbas a escola faz o 

gerenciamento dos seus gastos, otimizando o uso desses recursos, para que as 

atividades aqui propostas aconteçam de fato, consultando sempre o Conselho Escolar 

e o corpo docente/ funcionários em geral. 

 Além destes, recebemos ocasionalmente verbas vindas de emendas 

parlamentares. Estes recursos são as principais fontes de recursos para reformas, 

através destas verbas conseguimos fazer algumas melhorias necessárias para 

melhorar o bem-estar e a aprendizagem dos estudantes. 

 A escola procura fazer um trabalho de conscientização, junto aos seus alunos, 

servidores e comunidade em geral, buscando minimizar os custos com água, energia 

elétrica e telefone, bem como conscientização de todos no uso dos recursos hídricos 

e preservação da natureza, assim como a preservação do patrimônio. 
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5. HISTORICIDADE 

 

 A Escola Classe 12 do Gama foi inaugurada no dia 14 de janeiro de 1966, sob 

o Decreto “N” n° 481/GDF. Iniciou suas atividades com turmas de 1ª à 4ª séries do 

Ensino Fundamental, antigo 1º Grau. Na década de 1970, passou a ofertar, também, 

o Pré-Escolar e Classes de Ensino Especial para alunos com deficiências intelectuais. 

Na década de 1980, incluiu a oferta de turmas de 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental, com a finalização desse atendimento no ano de 1987.  

 A década de 1990 passa a ser um marco para a Escola, com a inclusão de 

turmas para alunos com Deficiência Auditiva. E após trinta e um anos de sua criação, 

em 1997, o prédio já apresentava vários problemas em sua estrutura, devido ao 

desgaste do tempo. Neste ano, o teto de algumas dependências desabou após um 

grande temporal. Desta forma, as atividades foram transferidas provisoriamente para 

o CAIC Castelo Branco, que funcionou por seis meses atendendo as duas escolas. 

Neste período, os alunos do CAIC tinham aula pela manhã e os da Escola Classe 12 

tinham aula à tarde. Foi realizada uma reforma geral em todo o prédio trazendo 

segurança e condições de funcionamento para toda a comunidade escolar da E.C. 12. 

No segundo semestre de 1998 a escola retomou seus trabalhos ocupando somente 

metade do prédio, funcionando meio período cada turno. Os trabalhos só foram 

normalizados com o fim da reforma no primeiro semestre de 1999 sob a direção da 

professora Débora Silmara e equipe, a comunidade pode então contar novamente 

com o bom trabalho dos educadores e demais servidores nesta Unidade de Ensino. 

No ano de 2000, com a implementação da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

- a Escola passa a ser um Polo de atendimento a alunos Surdos/Deficientes Auditivos, 

com Classes Especiais e Classes de Integração Inversa; sendo que a situação de 

Polo de DA se mantém até os dias de hoje, com a oferta de Classes Bilíngue Mediada.  

No decorrer desses 21 anos, a instituição manteve o atendimento a crianças com 

outras necessidades especiais; e, atualmente atende, também, alunos com 

Deficiências Intelectuais, Deficiências Físicas, Síndrome de Down, , Síndrome de 

Willians, Transtorno Geral do Desenvolvimento (TGD), Deficiências múltiplas, 

Transtorno do Espectro Autista, além de alunos com Transtornos Funcionais 



 

19 
 

Educacionais, como: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC), Dislexia e Altas Habilidades. 

 Atualmente, sob a direção de Adriana Luísa de Figueiredo e Elaine Barbosa 

Mendes dos Reis, a escola atende uma clientela de 346 alunos do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) distribuídos em dois turnos (matutino e 

vespertino), incluindo Educação Especial. 

6. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 A escola está localizada no Setor Norte da cidade do Gama e tem como ponto 

de referência o estádio de futebol da cidade – Bezerrão. 

A Escola atende aproximadamente 327 alunos com faixa etária entre 06 e 14 

anos.  Além de ser uma escola inclusiva para diversas deficiências, é uma escola polo 

em atendimento de Deficiência Auditiva. Desse modo, tem em sua clientela alunos 

com outros tipos de deficiências e transtornos. 

 A Escola funciona em dois turnos: Matutino e Vespertino. Os alunos estão 

distribuídos em Classes Comuns, Classes Comuns Inclusivas, Classes de Integração 

Inversa (DF e DI) e Classes Bilíngues Mediadas (com presença de Intérprete de 

Libras). 

 A Escola possui salas de: Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

(SEAA), que atende aos alunos com TDAH, DPAC, Dislexia. Sala de Recursos 

Generalista, que atende aos alunos com deficiências (DI, DF, Síndrome de DOWN e 

outros) e Sala de Recursos Específica, que atende aos alunos com surdez e alunos 

com deficiência auditiva (S/DA).  

O corpo docente é formado em sua grande maioria por pedagogos com pós-

graduação na área de Educação. 

Com base nos dados em pesquisa feita com os alunos, 50% dos alunos moram 

em casa própria, com renda média familiar de 2 a 3 salários-mínimos; 50% dos pais 

tem o ensino médio como nível de escolaridade; Referente aos aspectos 

socioculturais, os dados coletados aferem que 70% possuem computadores com 

acesso à internet, possuem livros infantis e de outras categorias em casa. Pode-se 

verificar que o hábito de leitura é compartilhado em 60% das famílias. Quanto às 
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atividades de lazer e participações religiosas, 60% declararam que procuram oferecer 

lazer aos membros da família e ser adeptos a alguma religião.  

Os dados coletados tiveram como instrumento 167 questionários respondidos 

na comunidade escolar. 

A comunidade escolar é composta em sua maioria por funcionários públicos, 

com bom nível de escolaridade. É uma comunidade participativa atenta às reuniões e 

eventos da escola, sempre sugerindo melhorias. 

Possuímos um Conselho Escolar como órgão representativo da comunidade, 

que ainda precisa de fomento em suas ações. 

 Neste ano a Direção da Escola Classe 12 é composta: 

 Diretora: Adriana Luísa de Figueiredo - Carreira Magistério / Licenciada 

pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. 

 Vice-diretora: Elaine Barbosa Mendes dos Reis – Carreira Magistério / 

licenciada em Pedagogia. Pós-Graduada em Psicopedagogia Clínica com 

Ênfase em Ensino Especial e Educação Inclusiva, Libras e Supervisão e 

Orientação Educacional. 

 Supervisora Administrativa: Ana Cristina Santos da Silva Resende/ 

carreira assistência/ licenciada em História e Pedagogia. Pós-Graduada em 

Gestão e Coordenação Educacional e Docência Superior. 

 Chefe de Secretaria: Vera Lúcia Almeida do Nascimento Corrêa - 

Licenciada em Letras e Psicologia. 

7. FUNÇÃO SOCIAL 

Cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de 

seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em que vivem 

preparados para participar da vida econômica, social e política do país e aptos a 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. A função básica da escola 

é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à 

socialização de indivíduos. Estas aprendizagens devem constituir-se em 

conhecimento para que o aluno compreenda melhor a realidade que o cerca, 

favorecendo a sua participação em relações sociais, cada vez mais amplas, 

preparando-o para a inserção no mundo do trabalho e para a intervenção crítica e 
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consciente na vida pública. A escola tem o compromisso social de ir além da simples 

transmissão do conhecimento sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno da 

capacidade de buscar informações, segundo as exigências do seu campo profissional 

ou de acordo com a necessidade de desenvolvimento social e individual.  

Um aspecto importante a ser considerado no que se refere à formação da 

cidadania, diz respeito à formação de determinados valores, atitudes e compromissos 

indispensáveis à vivência numa sociedade democrática, tais como: solidariedade, 

responsabilidade, cooperação, respeito às diferenças sociais, étnicas e de sexo, 

repúdio a qualquer forma de discriminação e preconceito.  

Cada vez fica mais claro que a escola deve abrir-se à participação de todos os 

segmentos que constituem a comunidade escolar, para que estes tenham voz e voto, 

e sejam capazes de contribuir nas discussões que irão levar à tomada de decisões. 

À escola não cabe apenas criar vaga para todos, faz-se necessário garantir a 

permanência do aluno, oferecendo atividades que despertem interesse de forma que 

todos possam interagir. 

Cabe à escola, portanto, fortalecer vínculos com a família, no sentido de 

proporcionar diálogos éticos e cor responsabilização de papéis distintos, com vistas a 

garantia de acesso, permanência dos estudantes. 

8. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

     A Escola Classe 12 do Gama tem como propósito possibilitar uma educação 

democrática e de qualidade, comprometida com o desenvolvimento pleno do 

indivíduo, tornando possível o respeito às diferenças, buscando instrumentos 

necessários para o exercício pleno da cidadania; reavivando os valores fundamentais 

para a construção de uma sociedade humana e solidária, formando cidadãos críticos 

e reflexivos cientes de seu papel na sociedade. 

9. PRINCÍPIOS 

       Segundo Moretto, o Projeto Político Pedagógico é um conjunto de princípios 

que vão orientar o planejamento pedagógico. É uma ação intencional, com sentido 

explícito, com compromisso definido coletivamente (Passos 2000). Portanto para 

possibilitar a democratização dos saberes, buscando a interdisciplinaridade, a 
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multidisciplinaridade e a construção do conhecimento, devemos considerar os 

seguintes elementos orientadores: 

 Diversidade 

 Cidadania 

 Direitos Humanos 

 Sustentabilidade 

 Inclusão 

 

1) Oportunizar a compreensão: 

 Tecnologia 

 Artes 

 Cultura 

 

2) Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, 

favorecendo um ambiente escolar estimulador para a construção efetiva da 

aprendizagem. 

 Possibilitar as potencialidades dos educandos como: fazeres, 

linguagens, invenções, imaginações e brincadeiras, oferecendo oportunidade 

para manifestações artísticas e culturais. Ex.: Feiras de ciências e de artes. 

 Promover condições para a construção de uma cidadania ativa. 

 

3) Fortalecer vínculos da Escola com a Família, desenvolvendo a 

construção das inter-relações, sempre reavaliando as práticas educacionais. Segundo 

Paulo Freire (1996), o essencial do trabalho educativo é a prática, a avaliação da 

prática e a volta à prática. 

 Organizar ambientes  que favoreçam a aprendizagem dos 

ANEES: cantinhos, oficinas, adequação de materiais escritos, tecnologias. 

A base da proposta pedagógica da Escola Classe 12 é o Currículo em 

Movimento. 

Na proposta supracitada, a interdisciplinaridade oportuniza abordar  a mesma 

temática em diversas disciplinas/componentes curriculares a partir de diferentes 

óticas evitando a fragmentação do conteúdo/tema. 
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Para garantir a interdisciplinaridade é necessário que o corpo docente dialogue 

e reflita. Para isso, o espaço das coordenações pedagógicas é primordial para que a 

organização do trabalho pedagógico abrace a interdisciplinaridade como um princípio. 

De nada adianta buscar a interdisciplinaridade sem alcançar a contextualização 

que visa significar social e politicamente o conhecimento. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal afirma que 

 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua 

e sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

conceitos, ações importantes para o estudante em contato real os espaços 

sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. (Currículo em 

Movimento, 2018) 

 

O Projeto Político Pedagógico de cada instituição de ensino é o cartão de visita 

daquele espaço que traduz as necessidades reais da comunidade escolar que ela 

assiste. 

Diante disso, o Currículo em Movimento não engessa os conteúdos. Ele traz uma 

base comum que proporciona a flexibilidade que cada unidade de ensino necessita a 

partir das práticas pedagógicas do corpo docente, em consonância com o Projeto 

Político Pedagógico da unidade escolar. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal ainda reitera 

que: 

A flexibilidade curricular dá abertura para atualização e diversificação de 

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender às novas demandas de 

uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao 

favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos de forma aberta, 

flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela 

organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. (Currículo em 

Movimento, 2018) 
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10. OBJETIVOS  

10.1 Geral 

           Nortear as ações pedagógicas a serem desenvolvidas na Escola Classe 

12 no ano de 2022, visando promover um ensino de qualidade, resgatando as 

aprendizagens perdidas devido à ausência do estudante no ensino presencial em 

decorrência da pandemia da nova COVID-19, buscando minimizar as lacunas 

educacionais acometidas nesses dois anos pandêmicos. 

10.2. Específicos 

 Resgatar a valorização da vida. 

 Trabalhar o aluno buscando formar cidadãos conscientes, 

valorizando sua individualidade. 

 Oferecer condições para reflexões e superação de conflitos 

pessoais e familiares pelas perdas de entes e familiares queridos. 

 Promover uma cultura de paz, honestidade, ética, respeito etc. 

(Religiosidade, raça, condição social). 

 Incentivar a leitura através de projetos (jornais, gibis, livros, 

vídeos). 

 Programar ações interventivas para os alunos com dificuldade de 

aprendizagem (observando os espaços físicos adequados e recursos). 

 Promover a interdisciplinaridade e transdisciplinariedades através 

das coordenações Pedagógicas e Reuniões Gerais dinamizando e 

valorizando a proposta pedagógica. 

 Planejar visando o processo avaliativo, mecanismos e diagnóstico 

da realidade. 

 Promover a inclusão, cultivando as relações humanas e 

promovendo desenvolver sua independência e habilidades, respeitando 

seus limites. 

 Analisar o currículo escolar e adaptá-lo à realidade da escola e 

deste momento ímpar que o mundo vive. 

 Promover projetos ligados às determinações sociais necessárias 

pelos serviços de saúde (projeto contra a dengue, vacinação, prevenção 
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contra cárie, contra piolho, prevenção contra acidentes e combate ao 

COVID). 

 Desenvolver e enriquecer o currículo escolar, através da análise 

da aplicabilidade dos pré-requisitos e metas propostas para cada ano. 

 Auxiliar, acompanhar o trabalho e seguir as sugestões de 

trabalhos sugeridas pela equipe pedagógica e orientador educacional. 

 Promover ações que mudem a concepção do novo normal, 

levando os estudantes a serem mais empáticos, humanos e generosos. 

 Interiorizar as medidas de segurança em relação a higiene e o 

cuidado consigo mesmo e com os demais. 

11. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

11.1. Epistemológico 

     A proposta de trabalho da escola é voltada para uma linha pedagógica 

caracterizada pela interação e inclusão entre toda a comunidade escolar, objetivando 

uma plena cidadania. Desta forma, os educadores desenvolverão sua prática 

valorizando a diversidade cultural e humana, buscando a interdisciplinaridade, a 

multidisciplinaridade e a construção do conhecimento baseado nas teorias de 

Vigotsky. Com isso, acreditamos desenvolver as competências e habilidades, 

favorecendo a autonomia, o raciocínio lógico e buscando a integração existente entre 

os diferentes conhecimentos. 

       Neste sentido, o trabalho pedagógico transcorrerá abordando os temas 

transversais, os valores humanos e as várias formas de manifestação das 

inteligências humanas, em um clima propício à aprendizagem e ao desenvolvimento 

biopsicossocial, tendo como princípios norteadores a orientação teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

11.2. Didáticos Pedagógicos 

      Baseamos essa proposta nos quatro pilares da educação definidos por 

Delors (2000) que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e 

aprender a ser, para em conjunto construir uma educação de qualidade, estimulando 

um ambiente favorável a vivência dos valores éticos por toda a comunidade escolar. 
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       As ações serão baseadas na Pedagogia de Projetos, discutidas e 

planejadas nas coordenações pedagógicas, gerando assim debates nas salas. 

Promoções de exposições, murais, amostras, produção e reflexão sobre os saberes 

adquiridos e por adquirir, ou seja, o trabalho partirá dos conhecimentos do estudante 

para que sirvam de base para os novos. O ambiente escolar também deve ser 

favorável e estimulador para a construção da aprendizagem. 

11.3. Éticos 

   A Escola Classe 12, através do trabalho desenvolvido, da construção 

permanente de um ambiente saudável e acolhedor, da cultura e da valorização do ser 

humano reflexivo e consciente, irão buscar diariamente a reflexão sobre as ações 

cotidianas, principalmente as inter-relações na comunidade, visando gerar o respeito 

ao próximo e a diversidade, construindo uma relação de solidariedade, amizade, 

cooperação e perseverança. 

Busca-se um convívio de respeito e ética contínua onde a comunidade escolar 

ao longo da história baseia-se na LDB, no Currículo em Movimento e no regimento 

interno. 

Apoiados nestes conceitos, os educadores buscarão consolidar as relações 

humanas onde a preservação das relações sociais e o seu desenvolvimento racional 

dos indivíduos seja direito e dever de todos os sujeitos do processo. 

O nosso regimento interno deverá oferecer diretrizes para uma convivência 

pacífica em comunidade, dando oportunidade para que cada educador, juntamente 

com seus alunos, possa contribuir na construção de um ambiente de harmonioso e de 

relações sociais salutares, fundamentando a dimensão da intervenção escolar como 

prática social e humana na educação, implicando uma única exigência: A inclusão 

incondicional do outro. 

11.4. Estéticos 

A escola promoverá atividades em que o educando possa se perceber como 

centro da ação pedagógica, participando ativamente e sendo valorizada por sua 

produção, força de vontade e criatividade. Para isso, as atividades serão planejadas 
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para contemplar as diversas habilidades, oportunizando a participação de todos. As 

manifestações artísticas e culturais do povo brasileiro serão incentivadas em nossa 

prática pedagógica, tornando o aprendizado mais espontâneo e significativo. 

12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

         A Escola Classe 12 do Gama organiza o currículo de acordo com a Base 

Nacional Curricular (BNCC), Currículo em Movimento do Distrito Federal e mesclando 

com projetos que a Secretaria de Educação Propõe ao longo do ano baseado nas 

datas pré-definidas no Calendário Escolar do DF. 

Sabendo da importância do currículo para nortear o trabalho pedagógico, a 

coordenação pedagógica local promove um encontro no início do ano para a escolha 

dos projetos a serem desenvolvidos e quais conteúdos contemplam a realidade 

escolar, separando de acordo com o bimestre. A organização curricular se 

desenvolverá baseado na Pedagogia de Projetos a partir do engajamento e 

comprometimento de todos no desenvolvimento das atividades. Os projetos são 

divididos em permanentes e especiais, que são definidos geralmente no início do ano, 

visando nortear o trabalho de acordo com a necessidade e a realidade do momento, 

são propostos nesse documento visando o êxito do processo ensino-aprendizagem. 

Os temas transversais exploram conceitos e valores básicos à democracia e à 

cidadania. Estão permeados nos conteúdos a serem trabalhados no decorrer do ano 

letivo com os estudantes abordando questões relevantes presentes e persistentes em 

nossa sociedade.  

 A ética, o meio ambiente, a saúde, o trabalho e o consumo, a orientação sexual 

e a pluralidade cultural não são disciplinas estanques que devem ser trabalhadas 

apenas em momentos específicos, mas temas que passeiam por todas as áreas do 

conhecimento,   

São temas que englobam o aprender sobre a realidade, na realidade e para a 

realidade, preocupando-se em interferir na atual realidade para transformá-la 

positivamente.  

Os temas transversais são trabalhados diariamente dentro de sala de aula 

através de rodas de conversa, discussões, leituras intencionais, atividades lúdicas. No 
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decorrer dos bimestres há momentos de culminância de projetos em que se tornam 

mais evidentes, visto que as temáticas se fazem presentes diariamente no lócus da 

escola. 

12.1 – Organização Curricular - BIA 
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12.2.  Organização Curricular – 4º e 5º anos 
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13. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE 

ESCOLAR 

O trabalho pedagógico na Escola Classe 12 do Gama é organizado por meio de 

ciclos de aprendizagens havendo retenção no 3º e 5º anos respaldado pelo 

Currículo em Movimento que também é embasado pelo artigo 23 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade 

na organização do trabalho pedagógico em ciclos ou forma diversa de organização 

para atender à melhoria do processo de aprendizagem. A ampliação do ensino na 

modalidade de ciclos de aprendizagem no Ensino Fundamental também tem amparo 

nas Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo Conselho 

de Educação do Distrito Federal por meio do parecer nº 212/2006 e instituída pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio da portaria nº 4 do dia 

12 de janeiro de 2007. Apesar da proposta dos ciclos orientar sobre os 

reagrupamentos, projetos interventivos e reforço, o trabalho fica prejudicado por falta 

de profissionais e espaço físico. 

Visando estabelecer o sucesso na abordagem dos ciclos de aprendizagens 

adotadas pela instituição escolar são dinamizados colegiados como o Conselho 

Escolar, Conselho de Classe, reuniões de coordenações pedagógicas, entre outros. 

A progressão continuada dos estudantes proposta na educação em ciclos 

demanda acompanhamentos sistemáticos que se dão por meio de avaliações 

contínuas. A avaliação formativa tem papel fundamental em guiar e criar 

possibilidades de que a equipe pedagógica juntamente com o corpo docente possa 

constantemente repensar o fazer pedagógico buscando alternativas que possibilitem 

a ampliação do atendimento às necessidades de aprendizagens salientadas pelos 

estudantes.  

 

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não 

permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas 

aprendizagens. Fundamenta-se no pressuposto de que o estudante não deve 

repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os estudos com lacunas em seu 

processo de aprendizagem. Isso significa que os estudantes progridem sem 

interrupções, sem lacunas e sem percalços que venham a interromper a 

evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS, PEREIRA, 

OLIVEIRA, 2012). 
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Em nossa escola há a necessidade e presença de monitores e educadores 

sociais voluntários (ESV). Muitos dos nossos estudantes se beneficiam do serviço 

desses profissionais que auxiliam nas atividades de motricidade, na alimentação, 

locomoção e higiene. São profissionais que estão sempre à disposição dos nossos 

educandos com muita disposição e carinho em suas atribuições. 

As recomposições de aprendizagem acontecem durante todo o ano letivo. São 

estratégias utilizadas para as recomposições de aprendizagens: reagrupamentos 

intraclasses e interclasses, produções de apostilas voltadas para os desafios dos 

estudantes, atendimentos individualizados em sala de aula, projetos como o Tempo 

de Aprender. Os reagrupamentos intraclasse e interclasse ocorrem semanalmente. 

A escola dispõe de Sala de Leitura (Biblioteca), onze salas de aula, Sala de 

Recurso Generalista e Sala de Recurso Específica para surdos e Deficientes 

auditivos, SOE, SEAA. Na Sala de Leitura (Biblioteca) oferece um acervo rico para 

consultas e leituras. Por falta de profissional, existe uma escala para que o professor 

regente possa levar os estudantes e lá são trabalhados os temas transversais e temas 

relacionados aos conteúdos e projetos trabalhados em sala de aula. Os alunos com 

necessidades educacionais especiais recebem atendimentos específicos nas salas 

de recurso (Sala de Recurso Generalista e Sala de Recurso DA).  

O SOE atua com projetos que visam a orientação e acompanhamento dos 

educadores, das famílias e professores. A equipe gestora, coordenação, professores 

e SOE realizam a busca ativa dos estudantes que apresentam quantidades 

excessivas de faltas sem justificativa. Essa busca é feita periodicamente. Os 

professores enviam as informações sobre as faltas e/ou outras situações que estejam 

prejudicando a permanência do estudante na escola para o SOE e/ou equipe gestora. 

Logo que as informações são repassadas, os responsáveis são convocados e todos 

os procedimentos são efetuados (bilhetes, confecção de ata, assinaturas de atas, 

encaminhamentos etc.). As famílias são convocadas e assim são acolhidas de forma 

que haja compreensão da situação em que se encontram para que juntos (escola, 

família, redes de apoio) possam encontrar a melhor solução garantindo o direito de 

aprendizagem e a permanência do estudante na escola. 

O Serviço de Orientação Educacional desenvolve atividades juntamente com os 

professores em sala de aula que buscam desenvolver o socioemocional e a cultura 



 

70 
 

de paz nas crianças através de jogos, palestras, rodas de conversa e atividades 

sistematizadas. 

A comunidade é sempre chamada em reuniões bimestrais, eventos escolares 

e/ou em casos especiais, havendo pouca participação de responsáveis por alunos 

com dificuldades de aprendizagem e/ou comportamento. 

Segundo Guerra (2000), 

Participar é comprometer-se com a escola. É opinar, colaborar, decidir, exigir, 

propor, trabalhar, informar e informar-se, pensar, lutar por uma escola melhor. 

Participar é viver a escola não como expectador, mas sim como protagonista. 

A participação dos pais e das mães na escola exige a transparência 

informativa, a possibilidade de eleger livremente, a capacidade real de intervir 

nas decisões... Não bastam as estruturas formais. É necessário enchê-las de 

uma prática aberta, transparente e honesta. 

 

É sabido que a escola de hoje deve estar aberta a construir com a comunidade 

escolar caminhos e buscar soluções para que haja, de fato, a participação de todos 

os envolvidos na escola que queremos. A educação deve buscar atender as 

exigências da comunidade cumprindo com o seu papel social. 

Sobre isso, Reis (2007, p.6) nos afirma que: 

 

[...] nas instituições de educação dos pequenos, conhecer cada criança torna-

se imprescindível para o sucesso do processo. Porém, só conhecer as 

crianças não basta quando busca-se a educação compartilhada, que prevê a 

troca, a interação entre pais e professores, o envolvimento entre instituição 

educacional e familiar. E para tanto, conhecer as famílias torna-se 

fundamental. Cada qual com suas especificidades, com modos próprios de 

se relacionar com o mundo, de entender e estabelecer contato com as 

pessoas que fazem parte do seu cotidiano. (REIS, 2007, p. 6). 

 

O trabalho pedagógico é organizado baseado na Pedagogia Histórico-Crítica 

e na Pedagogia de Projetos em que na escola é possibilitado o acesso a 

conhecimentos previamente produzidos e sistematizados pela humanidade de forma 

crítica. Os interesses dos estudantes são levados em consideração. Ao trabalhar com 

projetos, o planejamento cooperativo se intensifica proporcionando integração de 

diversas áreas do conhecimento em um mesmo projeto. No início do ano letivo ocorre 
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a construção de um cronograma escolar que não será engessado, mas adaptado 

conforme necessidades que surgem ao longo do ano. 

A coordenação pedagógica tem por objetivo a promoção da articulação e 

integração entre equipe gestora e professores, com o intuito de planejar, acompanhar 

e orientar as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo, 

em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino e com o 

Currículo em Movimento da Educação Básica. Ela ocorre no decorrer da semana em 

horário contrário de regência do docente. 

São atribuições do coordenador pedagógico escolar: 

I. elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação 

Pedagógica na unidade escolar; 

II. participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 

avaliação do Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

III. orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação da Organização Curricular; 

IV. articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade 

escolar e a Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de 

informações e o exercício da gestão democrática; 

V. divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 

pedagógicas promovidas pela SEEDF; 

VI. estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação 

do Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, 

por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas 

pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço 

de formação continuada; 

VII. divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da 

unidade escolar; 

VIII. colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os 

três níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar. 
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O planejamento, a realização e a avaliação do espaço-tempo da Coordenação 

Pedagógica também são de responsabilidade da equipe gestora da Unidade de 

Ensino em colaboração com todos os profissionais envolvidos em articulação com as 

equipes de Coordenação Intermediária e Central. 

Durante as coordenações pedagógicas coletivas que acontecem às quartas-

feiras são propostos momentos de estudos, reflexões e discussões acerca de 

temáticas levantadas pelo grupo previamente. Diante das solicitações, a coordenação 

juntamente com a equipe gestora buscam profissionais, palestras, fóruns e momentos 

em que possam discorrer dentro da temática solicitada. A EAPE (Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação) oferta cursos semestralmente. Os 

professores são incentivados a participarem. Os cursos podem ocorrer nas terças ou 

quintas-feiras. 

A equipe gestora tem buscado emendas parlamentares e mais apoio da CRE 

para melhorar o ambiente de trabalho com reformas nas dependências da escola 

tornando o ambiente de trabalho cada vez mais aconchegante e acolhedor. 

Bimestralmente acontece o Conselho de Classe, onde são discutidos 

avanços/desafios de alunos com necessidades específicas e sugestões para sanar 

casos específicos ou de turmas. 

13.1. Coordenação Coletiva 

Acontece semanalmente, às quartas-feiras. É um momento de encontro e 

discussões, planejado pela Coordenação, Direção e Orientação Educacional. São 

pensados e planejados os projetos a serem desenvolvidos, bem como as atividades 

semanais direcionadas ao tema escolhido. Pretende-se realizar oficinas, a fim de 

compartilhar dificuldades e auxiliar o professor na superação de problemas 

vivenciados em sala de aula. São realizados momentos de estudos específicos que 

contribuem para a formação contínua do professor bem como, apontar mecanismos 

que auxiliem na prática pedagógica. 

Diante da proposta de interdisciplinaridade prevista no currículo de Educação 

Básica, percebe-se que a teoria apresentada, mesmo que reconhecidamente 

significante, nem sempre é possível de ser aplicada em Escola Classe. 
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Uma vez que os professores são os responsáveis por desenvolver, em sua sala 

de aula, assuntos pertinentes a todos os componentes curriculares, mesmo que não 

especializados na área, o trabalho aponta para uma série de fragilidades, bem como 

para a necessidade de priorizar aquilo que atenda a diversidade da turma, 

estabelecendo-se conteúdos básicos para a promoção. 

É comum nos reunirmos no início do ano e elencarmos temas e trabalhos que 

favoreçam a coletividade, o atendimento ao que prevê o Currículo e estabelecermos 

metas. No entanto, diante das dificuldades, que vão desde o espaço físico, passando 

pela realidade das turmas, bem como a falta de profissionais qualificados para atender 

ao leque que se abre para as disciplinas; a organização passa a ser temporal, com 

data para início e fim, sem aquela rotatividade, engajamento e efetiva movimentação 

do currículo. Os temas transversais não transitam entre si, mas isoladamente, como 

conteúdos e não eixos norteadores. 

Diante dessas fragilidades, a escola procura garantir o mínimo necessário, com 

ações que provoquem o grupo de professores e facilitem a prática do trabalho 

interdisciplinar, entre elas: 

 Promover momentos de estudos; 

 Buscar parceiros, profissionais das diversas áreas que atuem 

dentro do conhecimento específico; 

 Criar momentos de trocas de experiência, confecção de murais, 

socialização de trabalhos; 

 Incentivo para participação nos programas desenvolvidos pela 

Secretaria de Educação (Feira de Ciências, Circuito de Ciências, 

Olimgama, entre outros), onde a participação maior é dos CEFs e CEMs. 

14. AVALIAÇÃO 

A avaliação numa perspectiva inclusiva não pode ter um caráter classificatório 

ou punitivo. Ela deve ocorrer de forma processual, contínua, diagnóstica e cumulativa, 

valorizando o progresso do aluno através dos conhecimentos adquiridos e 

identificando o alcance dos objetivos, das competências e habilidades previstas, 

valorizando assim todo e qualquer progresso.  
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Dessa forma, a proposta de avaliação contida nesse Projeto Político Pedagógico 

é que ela ocorra durante todo o ano letivo, à medida que as atividades forem sendo 

desenvolvidas, de forma que o trabalho possa ter uma sequência. Sendo o projeto 

flexível, as adaptações necessárias serão realizadas, com base na avaliação. 

A intenção é que a proposta pedagógica, inclusive, os projetos especiais, tenha 

como referência os resultados obtidos nas avaliações e autoavaliações possibilitando 

que os mesmos sejam ajustados sempre que necessário como forma de atender os 

direitos de aprendizagem dos alunos, assim como seus interesses. 

A Avaliação institucional é de extrema importância, pois é um momento 

riquíssimo em que podemos ter um espaço para avaliar os diversos segmentos da 

escola em busca de melhorias para que haja maior qualidade e sucesso do trabalho 

pedagógico. 

Os servidores dos respectivos segmentos se reúnem e, juntos, avaliam o 

andamento dos serviços prestados levantando apontamentos acerca daquilo que 

precisa melhorar e exaltando os pontos positivos do grupo. 

Durante a avaliação, os servidores têm momento de fala e tudo é registrado 

buscando documentar o momento avaliativo. 

A avaliação institucional acontece ao final do 1º semestre e ao final 2º semestre. 

Em relação ao IDEB, a escola encontra-se com a seguinte realidade: 

 

 

 

 

 

O desafio é alcançar a projeção do IDEB para 2021. O cenário da pandemia não 

tem revelado dados promissores diante dos desafios encontrados para alfabetizar 

remotamente. Iniciamos o ano letivo de 2022 de forma presencial ainda com inúmeros 

obstáculos a serem vencidos. Para isso, analisar os dados, definir planos de ações e 

reflexões são necessários constantemente. 
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Faz-se necessário analisar o valor e a variação dos componentes do IDEB (fluxo 

e proficiência), monitorar taxas de faltas sem justificativa, evasão escolar, retenção 

(sem elas nos 3º e 5º anos ou por quantidade de faltas) e o aprendizado significativos 

dos educandos. 

Compreender sobre os direitos de aprendizagem é tão importante quanto 

identificar se eles estão sendo alcançados. É por essa razão que as avaliações em 

larga escala são um importante instrumento de gestão para contribuir com a busca 

por equidade nos resultados educacionais. Participamos das seguintes avaliações de 

larga escala: SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), ANA (Avaliação 

Nacional de Alfabetização) e Prova Brasil. 

A Avaliação institucional é de extrema importância, pois é um momento riquíssimo 

em que podemos ter um espaço para avaliar os diversos segmentos da escola em 

busca de melhorias para que haja maior qualidade e sucesso do trabalho pedagógico. 

Resultado da Prova Brasil (2017) 
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14.1. Concepções, Práticas e Estratégicas de Avaliação 

A secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) entende que 

na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o 

que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender 

para desenvolver-se. 

A Escola Classe 12 trabalha numa perspectiva inclusiva com avaliação 

formativa, processual, contínua, diagnóstica e cumulativa, valorizando o progresso do 

aluno através dos conhecimentos adquiridos, identificando o alcance dos objetivos 

das competências e habilidades previstas, valorizando assim, todo e qualquer 

progresso. 

A escola propõe uma semana avaliativa por bimestre para a culminância dos 

conteúdos trabalhados, a fim de socializar os mesmo por ano-série, para haver uma 

consonância entre as turmas e turnos, evitando a dicotomia e disparidades entre elas, 

oferecendo uma educação de qualidade para todos. 

Segundo as diretrizes de Avaliação Educacional 2014 - 2016 Conselho de 

Classe é o órgão colegiado integrante da gestão democrática e se destina a 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e aprendizagem, havendo 

tantos conselhos de classe quantos forem as turmas existentes na escola. 

O Conselho de Classe acontece por bimestre com a participação dos 

professores, equipe gestora, os serviços de apoio aprendizagem (SOE, EEAA, SALAS 

DE RECURSOS, INTINERÂNCIA), representante da carreira assistência a educação, 

sendo facultativo a presença dos pais ou responsáveis. 

O objetivo do Conselho de Classe é refletir sobre os índices de desempenho, 

sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais atividades. 

Nelas se discute o desenvolvimento do aluno, observando os aspectos cognitivos, 

emocionais, sociais e outros, assim como as práticas pedagógicas, afim de atingir 

melhor desempenho do corpo discente. 
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No entanto, no Conselho de Classe vale ressaltar os aspectos positivos e não 

somente o negativo ou que foi frágil isso vale para os estudantes e demais 

profissionais da escola. 

A escola busca outras formas de autoavaliação quando propõe reunião de pais, 

coordenações coletivas, pesquisa de campo com a comunidade e reuniões 

envolvendo todos os segmentos da escola. 

Dessa forma, a proposta de avaliação contida nesse Projeto Político Pedagógico 

é que ela ocorre durante todo o ano letivo, à medida que as atividades forem sendo 

desenvolvidas de forma que o trabalho possa ter uma sequência. Sendo o projeto 

flexível, as adaptações necessárias serão realizadas, com base na avaliação. 

A intenção é que a proposta pedagógica, inclusive, os projetos especiais, tenham 

como referências os resultados obtidos nas avaliações e auto avaliações 

possibilitando que os mesmos sejam ajustados sempre que necessário como forma 

de atender os direitos de aprendizagem dos alunos, assim como seus interesses. 

Enfim, a avaliação praticada na escola não fechará os olhos às fragilidades, 

porém, a que não aponta progressos e elementos positivos, torna-se perigosa e 

desencorajadora. (Diretrizes de Avaliação Educacional, 2014 - 2016. P.29) 

Os alunos com necessidades educacionais especiais (ANEC) avaliados 

mediante uma adequação curricular, a qual permite uma promoção ano/série. 

Na escola ocorre os estudos de caso em qualquer época do ano, quando 

necessário, para melhoria do atendimento do aluno ANEE. 
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15.  PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 oferecer suporte às 

formações 

continuadas 

potencializando a 

troca de 

experiências; 

 disponibilizar 

recursos didáticos 

disponíveis na 

escola buscando 

inovar e auxiliar 

nas aulas; 

 conduzir e oferecer 

suporte ao corpo 

docente na 

construção do 

planejamento; 

 organizar o 

currículo durante a 

semana 

pedagógica; 

 organizar reuniões 

setorizadas por ano 

ou bloco e 

coordenações 

coletivas; 

 construir uma 

relação de 

proximidade e 

confiança entre a 

escola e a família 

como prevê a LDB 

e o Estatuto da 

 estabelecer contato 

com as famílias 

esclarecendo 

dúvidas e oferecendo 

suporte no que tange 

o aspecto 

pedagógico; 

 estimular momentos 

para a formação 

continuada e 

reflexões em grupo; 

 buscar ações e 

parcerias que 

incentivem a maior 

participação da 

família na escola; 

 incentivar o 

desenvolvimento de 

projetos pedagógicos 

que incitem à leitura, 

educação ambiental, 

sustentabilidade, 

educação antirracista 

e cultura de paz; 

 adequação de 

materiais escritos; 

 incentivar o 

conhecimento da 

Libras. 

 oportunizar ações (da 

escola e parceiros) que 

promovam a cultura de 

paz; 

 proporcionar adequação 

de instrumentos avaliativos 

e de ensino-aprendizagem 

com base na premissa de 

que cada estudante é 

único e, por vezes, 

necessita de um olhar 

diferenciado e sensível ao 

ser avaliado; 

 diminuir o índice de evasão 

escolar e reprovação 

através de buscas ativas 

em parceria com o Serviço 

de Orientação Educacional 

e demais redes de apoio; 

 valorizar o espaço das 

coordenações 

pedagógicas como um 

momento de planejamento, 

trocas de experiências e 

preparação consciente e 

intencional de atividades; 

 estabelecer compromisso 

com a aprendizagem 

significativa e inclusiva 

através de reflexões e 

oficinas com as equipes e 

salas de recursos. 

 equipe 

gestora; 

 coordenador

es 

pedagógicos

; 

 professores; 

 equipes e 

salas de 

recursos; 

 Serviço de 

Orientação 

Educacional 

No decorrer 

do ano letivo. 
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Criança e do 

Adolescente; 

 dar visibilidade ao 

plano de ensino; 

 construir em 

conjunto com o 

corpo docente o 

planejamento 

anual; 

 oportunizar 

reflexões 

avaliativas e 

reconstruções do 

Projeto Político 

Pedagógico da 

unidade de ensino; 

 acolher os 

profissionais 

identificando as 

potencialidades e 

fragilidades dentro 

da equipe de forma 

a fazer com que se 

sintam 

pertencentes e 

amparados em 

suas demandas na 

medida do 

possível; 

 incentivar o uso de 

ferramentas 

tecnológicas no 

cotidiano escolar; 

 executar por meio 

de ações coletivas 

e sistematizadas as 

demandas oriundas 

da SEDF; 
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 cumprir o 

calendário escolar; 

 viabilizar um 

ambiente de 

trabalho que vise 

uma gestão 

colaborativa e 

democrática; 

 garantir educação 

especial de 

qualidade. 

 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PESSOAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

 Promover 

encontros que 

propiciem a 

interação e 

relaxamento dos 

servidores da 

unidade de ensino; 

 

 Palestras 

motivacionais

; 

 Momentos de 

relaxamento 

e reflexões; 

 Palestras e 

atividades 

que 

promovem o 

desenvolvime

nto de 

habilidades 

socioemocion

ais; 

 Momentos de 

interação e 

socialização; 

 Lanches 

coletivos; 

 Escola da 

Felicidade; 

 Palestrantes da 

EAPE; 

 SOE; 

 Comunidade 

Escolar 

 No decorrer do 

ano letivo 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Transparência 

quanto aos 

investimentos 

realizados 

baseados nas 

verbas recebidas 

pela unidade de 

ensino. 

 Realizar a 

prestação de 

contas 

fidedigna à 

comunidade 

escolar; 

 Reuniões com 

a comunidade 

escolar para 

estabelecer 

prioridades; 

 Reuniões com 

o corpo 

docente, 

coordenação 

pedagógica e 

equipe gestora 

com vistas a 

analisar o 

planejamento e 

elencar as 

prioridades; 

Realização 

de reformas 

e 

manutençõe

s de 

equipament

os; 

 Compras de 

materiais; 

 Equipe gestora.  No decorrer do 

ano letivo. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

 Reavaliar o Projeto 

Político 

Pedagógico; 

 Realizar 

adequações da 

Proposta Político-

Pedagógica; 

 Realizar 

encontros com 

cada segmento 

da escola e 

comunidade 

para 

levantamento 

 Conselho 

Tutelar; 

 Palestrantes 

formadores da 

EAPE; 

 Escola da 

Felicidade; 

 Comunidade 

Escolar 

 No decorrer 

do ano 

letivo. 
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 Envolver o máximo 

possível da 

comunidade 

escolar na 

avaliação e 

reestruturação do 

PPP; 

  

 Aumentar os 

índices de 

rendimentos 

interno e do Ideb; 

  

 Realizar encontros 

bimestrais com a 

comunidade 

escolar 

estimulando a 

participação dos 

pais em nas 

atividades 

escolares dos 

estudantes; 

 Diminuir os índices 

de indisciplina, 

evasão escolar e 

excesso de faltas 

dos estudantes ao 

longo do ano letivo; 

 Reavaliar o 

regimento interno; 

 Promover 

atividades 

periódicas que 

proporcionem a 

valorização dos 

profissionais da 

escola; 

das 

necessidades 

pedagógicas, 

administrativas 

e financeiras; 

 Analisar os 

índices de 

rendimento 

externos e 

internos 

buscando a 

superação dos 

resultados; 

 Avaliar 

bimestralmente 

as atividades 

elencadas no 

PPP. 

 Inserir alunos 

com baixo 

rendimento, 

defasados e/ou 

infrequentes em 

atividades 

direcionadas e 

de acolhimento; 

 Estreitar 

parceria com 

Conselho 

Tutelar e buscar 

parcerias com 

outros 

profissionais 

relacionados à 

rede de 

proteção da 

criança e 

adolescente;  

 TJDFT; 

 Polícia Militar 

do Distrito 

Federal; 

 Clínicas 

diversas da 

região; 

 SENAI; 

 CRE/Espaço 

Olhar; 

 SOE; 
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 Oferecer suporte 

aos professores 

nas coordenações 

e em coletivas. 

 Estimular a 

atuação efetiva do 

Conselho Escolar 

nas atividades da 

escola. 

 Estimular e 

oportunizar 

encontros com 

as famílias e 

equipe escolar; 

 Incentivar os 

pais através de 

faixas e bilhetes 

para que 

continuem 

participando da 

vida escolar dos 

estudantes; 

 Realizar 

atividades 

artísticas e 

culturais com 

culminância 

para favorecer 

a participação 

efetiva da 

comunidade 

escolar. 

 Criar momentos 

de lazer e 

convívio entre 

alunos, pais e 

equipe escolar 

por meio de 

práticas e 

projetos 

educativos. 

 Discutir com a 

comunidade 

escolar as 

principais 

causas de 

indisciplina. 
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 Realizar 

palestras com 

profissionais de 

outras áreas 

que abordem 

temáticas 

relacionados a 

prevenção ao 

bullying, uso de 

drogas e outros. 

 Acolher junto ao 

estudantes 

temas de  

interesse. 

 Divulgar o 

regimento em 

reuniões e 

através de 

informativos. 

 Realizar 

atividades e 

oficinas que 

visem a 

melhoria da 

autoestima dos 

profissionais da 

unidade de 

ensino. 

 Realizar 

confraternizaçõ

es que 

possibilitem o 

envolvimento e 

a aproximação 

de todos os 

funcionários. 

 Acompanhame

nto sistemático 

da equipe 
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gestora e 

coordenadores 

no 

planejamento e 

execução das 

atividades. 

 Oportunizar 

oficinas que 

favoreçam a 

formação 

continuada com 

foco no 

Currículo em 

Movimento, 

interdisciplinari

dade e 

avaliação. 

 Organizar 

cronograma de 

encontros do 

Conselho 

Escolar. 

 Viabilizar 

encontros com 

a comunidade 

escolar e o 

Conselho 

Escolar para 

maiores 

esclarecimento

s acerca do 

papel na 

escola. 

 Realizar 

contagem de 

patrimônio 

semestralmente 

ou a qualquer 

momento se 
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necessário no 

sentido de 

resguardar e 

preservar os 

bens 

patrimoniais; 

 Realizar 

manutenções 

periódicas e 

emergências no 

prédio, parte 

elétrica e 

hidráulica dele, 

zelando pela 

preservação de 

todos os 

espaços da 

instituição. 

 

Gestão de Resultados Educacionais 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 oferecer 

suporte às 

formações 

continuadas 

como o curso 

Identidade e 

Pertencimento: 

o desafio de 

alfabetizar e 

letrar em 

contexto de 

adversidade, 

como forma de 

subsidiar o 

 criar 

estratégias 

de incentivo à 

leitura e 

produção 

textual; 

 ampliar o uso 

do espaço da 

sala de 

leitura; 

 utilizar 

assertivamen

te os 

resultados 

das 

 planejar e 

analisar 

resultados em 

conjunto; 

 participar das 

avaliações de 

larga escala; 

 participar de 

concursos de 

redação, 

conhecimentos 

matemáticos etc. 

 criar estratégias 

para a 

recuperação de 

 equipes 

gestora; 

 coordenação 

pedagógica; 

 professores; 

 serviço de 

orientação 

educacional; 

 equipes e 

salas de 

recursos. 

 No decorrer do 

ano letivo. 
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resgate das 

aprendizagens; 

 avaliar 

periodicamente 

o projeto 

político 

pedagógico e 

ações 

pedagógicas da 

instituição de 

ensino; 

 reduzir índices 

de evasão 

escolar; 

 reduzir índices 

de reprovação 

escolar nos 3º e 

5º anos; 

 promover 

momentos de 

planejamento e 

reflexões 

acerca das 

atividades 

propostas; 

 primar pela 

excelência 

educacional 

incentivando a 

inclusão. 

 

avaliações de 

larga escala e 

da UE 

promovendo 

a retomada 

do processo 

ensino-

aprendizage

m, 

considerando 

as 

fragilidades e 

potencialidad

es dos 

estudantes; 

 participar 

efetivamente 

das 

avaliações de 

larga escala; 

 atingir 

melhores 

resultados 

nas 

avaliações de 

larga escola 

e, por 

consequênci

a, nas 

aprendizagen

s 

significativas. 

aprendizagens 

através de 

planejamento 

intencional e 

sistemático 

(reagrupamento, 

projeto 

interventivo etc.); 

 estreitar parceria 

com redes de 

apoio, como o 

Conselho Tutelar 

e clínicas 

parceiras, no 

intuito de garantir 

a permanência e 

sucesso do 

estudante na 

escola. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 incluir e engajar 

toda a 

comunidade 

escolar na 

implementação 

dos projetos 

pedagógicos; 

 reforçar a 

identidade da 

comunidade 

escolar dentro da 

escola fazendo-a 

reconhecer suas 

responsabilidade

s e demais 

afazeres que 

contribuem para 

o melhor 

desenvolvimento 

escolar dos 

estudantes e, por 

consequência, da 

instituição de 

ensino; 

 estabelecer uma 

relação de 

proximidade e 

confiança com a 

comunidade 

escolar. 

 

 construir um 

ambiente 

propício para 

a escuta de 

sugestões e 

críticas da 

comunidade 

escolar; 

 fortalecer 

organizações 

internas, 

como o 

Conselho 

Escolar; 

 criar 

estratégias 

de incentivo 

para tornar a 

comunidade 

mais ativa e 

orientada, 

como 

palestras, 

reuniões, 

campanhas, 

entrega de 

materiais 

impressos 

educativos 

etc. 

 oportunizar um 

ambiente 

propício para a 

escuta sensível 

e acolhedora; 

 análise do 

material 

colhido 

(sugestões e 

críticas); 

 devolutivas das 

demandas 

(sugestões e 

críticas); 

 parcerias com 

o Conselho 

Tutelar, rede 

de saúde, 

TJDFT, Polícia 

Militar do DF e 

demais órgão 

para orientar e 

aproximar a 

comunidade da 

escola; 

 avaliações 

periódicas das 

ações 

desenvolvidas. 

 equipe 

gestora; 

 coordenação 

pedagógica; 

 equipes de 

apoio (SEAA, 

SOE, Salas 

de Recursos 

e redes de 

apoio); 

 professores. 

 No decorrer do 

ano letivo. 
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16. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

CONSELHO ESCOLAR 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Acompanhar a 

prestação de 

contas da 

instituição de 

ensino; 

 acompanhar o 

andamento das 

ações da 

unidade escolar 

de forma 

permanente; 

 avaliar o 

andamento das 

ações na 

unidade de 

ensino; 

 deliberar 

diretrizes, metas 

e prioridades no 

planejamento da 

escola; 

 deliberar plano 

de aplicação de 

recursos 

financeiros; 

 mobilizar para o 

cumprimento de 

normas 

escolares. 

 transparência quanto 

a aplicação dos 

recursos financeiros 

recebidos por meio de 

verbas pela unidade 

de ensino; 

 zelar pelo 

cumprimento das 

normas e o bom 

funcionamento da 

escola. 

 promover 

encontros com o 

Conselho Escolar 

para definir metas, 

prioridades, 

análise das 

prestações de 

contas e avaliar o 

andamento das 

ações da unidade 

de ensino de forma 

periódica. 

 membro

s do 

Conselh

o Escolar 

eleitos. 

 Bimestra

lmente; 

 sempre 

que 

surgirem 

demand

as 

urgentes

. 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Planejar o 

reagrupame

nto 

(intraclasse 

e 

interclasse) 

e projeto 

interventivo. 

 Resgate das 

aprendizagens e 

sucesso escolar. 

 Oferecer suporte na 

elaboração, 

organização e 

aplicação dos 

reagrupamentos 

(intraclasse e 

interclasse) e projeto 

interventivo. 

 Coordenadores 

pedagógicos 

com o suporte 

da equipe 

gestora, SOE, 

SEAA e Salas 

de Recursos. 

 Semanal

mente 

e/ou 

quinzen

almente 

(depend

endo do 

bloco) 

 Acompanhar 

o processo 

de ensino e 

aprendizage

m em busca 

do sucesso 

quanto ao 

desempenho 

escolar dos 

estudantes. 

 Resgate das 

aprendizagens e 

sucesso escolar. 

 Promover ao lado do 

professor regente, 

situações didático-

metodológicas de 

apoio à 

aprendizagem do 

aluno, associadas às 

práticas 

pedagógicas. 

 Coordenadores 

pedagógicos 

com o suporte 

da equipe 

gestora, SOE, 

SEAA e Salas 

de Recursos. 

 Durante 

todo o 

ano 

letivo. 

 Possibilitar o 

encontro 

entre a 

família e 

escola para 

apreciação 

dos projetos 

e atividades 

desenvolvid

os pelos dos 

docentes e 

discentes. 

 Resgate das 

aprendizagens e 

sucesso escolar. 

 Realização da 

Semana de 

Educação para a 

Vida, Festa Junina, 

Dia da Família na 

Escola, palestras, 

Encontros Literários 

e Feira Cultural. 

 

 Coordenadores 

pedagógicos 

com o suporte 

da equipe 

gestora, SOE, 

SEAA e Salas 

de Recursos. 

 No 

decorrer 

do ano 

letivo 

 Replanejar 

as ações 

com base 

nos 

 Resgate das 

aprendizagens e 

sucesso escolar. 

 Análise de 

avaliações externas 

de larga escala, 

internas e índices de 

 Coordenadores 

pedagógicos 

com o suporte 

da equipe 

 Final de 

cada 

bimestre 

e/ou 
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resultados 

das 

avaliações. 

reprovação nas 

Avaliações 

Institucionais, 

reuniões coletivas e 

Conselhos de 

Classe. 

gestora, SOE, 

SEAA e Salas 

de Recursos. 

coorden

ações 

coletivas 

específic

as. 

 Oportunizar 

estudos 

sobre 

temáticas de 

relevância e 

de interesse 

dos 

professores 

previamente 

selecionada

s. 

 Resgate das 

aprendizagens e 

sucesso escolar. 

 Reuniões Coletivas. 

 Coordenadores 

pedagógicos 

com o suporte 

da equipe 

gestora, SOE, 

SEAA e Salas 

de Recursos. 

 Encontr

os 

mensais 

e/ou 

bimestra

is. 

 Acompanhar 

e dar suporte 

ao Projeto de 

Transição 

 Acolhimento e 

encorajamento 

dos estudantes 

para a nova fase. 

 Descrição no escopo 

do projeto. 

 Coordenadores 

pedagógicos e 

SOE com o 

suporte da 

equipe gestora, 

SEAA e Salas 

de Recursos. 

 Início do 

ano 

letivo 

para os 

estudant

es do 1º 

ano e ao 

final do 

ano 

letivo 

para os 

estudant

es dos 

5º anos. 

 Aprimorar 

conheciment

os acerca de 

técnicas 

pedagógicas 

e métodos 

de ensino a 

fim de se 

 Resgate das 

aprendizagens e 

sucesso escolar. 

 Palestras e cursos 

disponibilizados pela 

SEDF/EAPE/CRE, 

professores-

formadores 

convidados, 

professores 

formadores da 

 Coordenadores 

pedagógicos 

com o suporte 

da equipe 

gestora, SOE, 

SEAA e Salas 

de Recursos. 

 Decorrer 

do ano 

letivo 

e/ou 

quando 

for 

necessá

rio em 
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tornarem 

multiplicador

es. 

própria unidade 

escolar, grupos de 

estudos, fóruns, 

encontros de 

coordenadores etc. 

qualquer 

época 

do ano 

letivo. 

 

SERVIDORES READAPTADOS 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – PROF. READAPTADOS 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Realocar os 

professores 

readaptados 

respeitando 

as suas 

limitações e 

restrições de 

forma que 

sejam 

acolhidos e 

se sintam 

inseridos no 

contexto da 

unidade 

escolar. 

 

 Tornarem-se 

suporte e 

ferramentas para o 

desenvolvimento 

das ações 

propostas no PPP 

da unidade de 

ensino; 

 Desenvolverem 

atividades de 

apoio pedagógico 

de acordo com as 

suas restrições. 

 Definição de funções 

de cada servidor 

respeitando suas 

restrições e 

limitações em reunião 

com a equipe gestora 

e coordenação 

pedagógica; 

 Equipe 

gestora; 

 Supervisã

o 

administra

tiva; 

 Secretaria 

Escolar; 

 Coordena

dores 

Pedagógic

os. 

 Início do 

ano letivo 

e/ou 

quando 

surgir 

necessid

ade de 

realocaçã

o visando 

o bom 

caminhar 

da 

unidade 

de ensino 

e o bem-

estar do 

servidor. 
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SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

CULTURA DE PAZ 

PLANO DE AÇÃO – CULTURA DE PAZ 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 promover um 

ambiente de 

respeito e 

Harmonia na 

escola; 

 privilegiar o 

diálogo e a 

mediação de 

conflitos para 

solucionar as 

diferenças; 

 abandonar 

atitudes e ações 

violentas; 

 respeitar a 

diversidade dos 

modos de agir e 

pensar. 

 estimular práticas de 

solidariedade e a 

empatia; 

 sensibilizar a 

comunidade escolar 

incentivando a 

construção de um 

ambiente 

harmonioso e 

respeitoso; 

 fortalecer o vínculo 

entre docentes e 

comunidade; 

 mapear os focos 

geradores de 

conflitos na unidade 

de ensino; 

 criar momentos de 

reflexão ação 

reflexão acerca da 

cultura de paz. 

 palestras e rodas 

de conversa sobre 

mediação de 

conflitos e 

comunicação não-

violenta; 

 propor ações 

concretas que 

possam ser 

estendidas da 

escola até a família 

como leituras e 

vídeos reflexivos, 

rodas de conversa, 

confecção de 

frases positivas 

etc. 

 professor

es 

regentes; 

 comunida

de 

escolar; 

 equipe 

gestora; 

 coordena

ção 

pedagógi

ca; 

 equipes 

de apoio; 

 SOE 

 No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

 

RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS 

PLANO DE AÇÃO – RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 resgatar as 

aprendizagens 

de forma a sanar 

os desafios de 

 evolução dos 

níveis 

psicogenético

 desenvolver 

atividades e 

estratégias 

assertivas e 

 professor 

alfabetizador 

do programa 

 Testes 

psicogenético

s: início e final 

de bimestres; 
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TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

EIXO DE AÇÃO 

 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇ

ÃO 

Educaçã
o  

em  

Cidadani
a    

DH 

Educação 

Em 

 Diversidade 

Educação  

Em 

Sustentabili
dade 

 

 

Desenvolvimento  

das 

Competências 

Socioemocionais 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Projeto Jornada das 

Emoções - Programa de 

Educação Emocional que 

visa auxiliar as crianças a 

reconhecer e a 

compreender as suas 

emoções e a buscar 

maneiras mais assertivas de 

expressá- las. São 

trabalhadas as emoções 

raiva, tristeza, alegria, medo 

e a sensação nojo através 

de atividade lúdicas, 

reflexivas e muito e 

divertidas 

Junto aos 

Professores 

Junto aos 

estudantes 

Junto às 

famílias 

Junto a Rede 

de Apoio 

Durante todo  

o  

ano  letivo 

Palestra sobre Saúde e 

Inteligência emocional 

Junto aos 

Professores 

Junto às famílias 

2º e 4º 

Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apresentação de vídeo, 

Rodas de conversa e 

musicalização 

Junto aos 

Estudantes 

2º Bimestre 

Produções artísticas sobre o 

Combate à Violência Sexual 

de Crianças e Adolescentes 

Junto aos 

estudantes 

2º Bimestre 

Atividade coletiva com 

apresentação musical em 

Combate à violência 

Sexual de Crianças e 

Junto aos 

professores 

Junto às 

famílias 

2º Bimestre 
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Sexualidades e 

Saúde 

 

X 

 

X 

Adolescentes 

Participação na Caminhada 

Maio Laranja 

Junto aos 

estudantes 

Junto aos 

professores 

Junto às 

famílias 

Junto às Redes 

de Apoio 

2º Bimestre 

Ações junto as Redes de 

Apoio Externa: Palestras e 

orientações sobre 

Prevenção e Combate ao 

Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e 

Adolescentes 

Junto aos 

Professores 

Junto às 

famílias 

Junto a Rede 

de Apoio 

2ºBimestre 

Momento de onscientização 

sobre o namoro, 

suas responsabilidade 

e fases do 

desenvolvimento. 

Junto aos 

Estudantes 

2º Bimestre 

Cultura de Paz e 

Comunicação 

não Violenta 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Ações de Boa Convivência 

– Rodas de Conversa 

Junto aos 

Estudantes 

Durante o ano 

letivo 

Rodas de Conversa – 

Aplicação do Jogo GROK 

Junto aos 

Professores 

Durante o 

ano letivo 

Contação de História, Rodas 

de Conversas e 

Sensibilização sobre o 

Bullying 

Junto aos 

Estudantes 

Junto às 

famílias 

Durante o 

ano letivo 

Feira Cultural – 

Apresentação de 

diversidade de culturas 

Junto aos 

Estudantes 

Junto aos 

Professores 

Junto às famílias 

4º Bimestre 
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aprendizagem 

estão evidentes 

após 2 anos de 

ensino 

remoto/híbrido; 

 construir 

estratégias 

didático-

pedagógicas 

eficazes com 

vistas a 

desenvolver e 

avançar as 

hipóteses 

psicogenéticas 

dos estudantes; 

 provocar 

conflitos 

cognitivos no 

intuito de que 

haja avanços 

quanto à leitura e 

à escrita; 

 avançar os 

estudantes 

quanto ao 

letramento em 

língua materna e 

letramento 

matemático. 

s dos 

estudantes; 

 ampliação dos 

conhecimento

s relacionados 

ao letramento 

em língua 

materna e 

letramento 

matemático; 

 formar leitores 

e escritores 

proficientes; 

 construir 

vínculos de 

identidade e 

pertencimento 

com o grupo. 

intencionais 

que estimulem 

o 

desenvolvimen

to da leitura, 

escrita e 

letramento 

matemático; 

 realizações 

periódicas de 

testes 

psicogenéticos 

com o intuito 

de avaliar e 

analisar o 

trabalho 

pedagógico 

desenvolvido 

em sala de 

aula; 

 implantar o 

projeto Tempo 

de Aprender 

para auxiliar as 

turmas de 1º e 

2º anos quanto 

ao processo de 

alfabetização; 

 desenvolver o 

reagrupamento 

intra e 

Interclasse; 

 desenvolver 

atividades 

direcionadas a 

àqueles 

estudantes que 

apresentarem 

desafios/lacun

Tempo de 

Aprender; 

 professores 

regentes; 

 equipe gestora; 

 coordenação 

pedagógica; 

 equipes de 

apoio. 

 Demais ações 

descritas no 

presente 

quadro: no 

decorrer do 

ano letivo 
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as de 

aprendizagem 

(apostilas, 

atendimento 

individualizado

, atividades 

diversificadas); 

 orientação das 

famílias de 

estudantes que 

apresentam 

desafios de 

aprendizagem; 

 oferta de 

formação 

continuada aos 

professores; 

 

PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

PLANO DE AÇÃO- PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Avaliar 

periodicamente 

as ações 

pedagógicas; 

 acompanhar o 

quantitativo de 

faltas 

justificadas e 

não justificadas 

pelos 

estudantes; 

 manter contato 

com as famílias 

dos estudantes 

que apresentam 

 assegurar a 

permanência e o 

sucesso educacional 

dos estudantes; 

 planejar e avaliar o 

PPP e as ações 

pedagógicas 

desenvolvidas na 

instituição de 

ensino; 

 realizar busca 

ativa; 

 participação de 

projetos de resgate 

de aprendizagens; 

 oferecimento de 

formação 

continuadas para o 

corpo docente; 

 SOE; 

 equipe 

gestora; 

 professore

s 

regentes; 

 coordenaç

ão 

pedagógic

a; 

 equipes de 

apoio. 

 No 

decorrer 

do ano 

letivo. 
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alto quantitativo 

de faltas; 

 manter contato 

com as famílias 

dos estudantes 

que apresentam 

desafios quanto 

a aprendizagem; 

 estreitar 

parceria com o 

Conselho 

Tutelar e demais 

redes de apoio; 

 participar de 

projetos de 

resgate de 

aprendizagens. 

 palestras e rodas 

de conversa sobre 

hábitos de estudo, 

frequência escolar 

e sucesso na 

escola; 

 criar estratégias 

para a recuperação 

de aprendizagens 

através de 

planejamentos 

intencionais e 

sistematizados 

(reagrupamentos, 

projetos 

interventivos, 

apostilas, 

atividades 

direcionadas, 

atendimento 

individualizado etc. 
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SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA 

PLANO DE AÇÃO – SALA DE LEITURA 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 promover 

competência 

leitora e hábitos 

de leitura; 

 estimular a visita 

e frequência do 

espaço da Sala 

de Leitura com 

atividades 

orientadas pelos 

professores 

regentes; 

 incentivar o 

empréstimo 

literário; 

 promover o gosto 

e o hábito da 

leitura através de 

apresentação de 

títulos novos e 

interessantes para 

os estudantes; 

 incentivar a leitura 

autônoma e crítica 

de obras variadas; 

 promover o gosto 

pela leitura 

através da 

audição de 

histórias e textos. 

 disponibilizar títulos 

adequados aos 

interesses dos 

leitores; 

 realização de ações 

de incentivo ao 

empréstimo literário 

entre os discentes, 

docentes e demais 

membros da 

comunidade escolar; 

 disponibilização da 

lista de títulos 

disponíveis aos 

docentes; 

 realização de 

atividades/projetos 

para a promoção da 

leitura pelo professor 

regente/ professor  

readaptado 

responsável pela Sala 

de Leitura; 

 criação de um 

cronograma para o 

acesso à Sala de 

Leitura pelas turmas 

em seus respectivos 

turnos; 

 organização de 

prateleiras com títulos 

separados por anos 

facilitando o 

atendimento; 

 equipe 

gestora; 

 coordena

ção 

pedagógi

ca; 

 professor

es 

regentes; 

 professor 

readapta

do 

responsá

vel pelas 

Sala de 

Leitura. 

 No 

decorrer 

do ano 

letivo. 
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17. PROJETOS ESPECÍFICOS 

A. Encontros pedagógicos 

          São realizados no início do ano letivo e em momentos oportunos, no 

decorrer do ano, orientando o planejamento de todas as atividades. São definidas 

metas gerais a serem seguidas. Também são realizados o planejamento de atividades 

rotineiras, como o horário de recreação, sala de vídeo, troca de livros literários, além 

da programação para o calendário de atividades de 2022. 

B. Normas de funcionamento 

           As normas de funcionamento são repassadas aos pais e alunos, podendo 

ocorrer algumas alterações sugeridas pela comunidade escolar, de acordo com o 

Regimento Interno das Escolas Públicas do DF. As normas da escola são 

apresentadas em sala de aula, na primeira reunião de pais e reforçadas sempre que 

necessário. 

C. Hora Cívica / Entrada dos Turnos 

        Momento em que é cantado o Hino Nacional Brasileiro, proporcionado um 

momento de conversa com os estudantes, agradecimentos, homenagens a 

aniversariantes, em que são trabalhados valores, através de apresentações musicais, 

peças teatrais, relaxamento, hasteamento, arriamento da Bandeira Nacional e 

qualquer outra ação pedagógica intencional no intuito de desenvolver o senso e a 

ideia de pertencimento em nossos estudantes. 

Durante a pandemia e picos de contaminação o momento supracitado foi 

interrompido devido ao espaço físico que dispomos propiciar a aglomeração. 

D. Recreio 

Devido a Pandemia da COVID-19 tem acometido o mundo inteiro desde 2020, o 

recreio é feito em escala e todos os dias da semana os estudantes aproveitam 30 

minutos para atividades livres, atividades de psicomotricidade e/ou atividades 

planejadas e conduzidas pelo professor regente. 
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E. LEITURA PARA TODOS  

O projeto literário (Leitura para Todos) funciona efetivamente nos dois turnos, 

matutino e vespertino, pois é desenvolvido pela professora responsável pela Sala de 

leitura, (porém atualmente contamos com a presença de apenas um profissional que 

não supre a demanda da escola) Integram-se, sempre os projetos desenvolvidos e 

planejados nas coordenações pedagógicas. São desenvolvidas, também Oficinas 

Pedagógicas Culturais, A Hora do Conto e Concurso de Desenho, com temas 

diversos. 

Também são feitas empréstimos de livros onde são montadas escalas para que 

os professores levem os estudantes para que possam escolher e levar o livro para 

casa e devolver na semana seguinte,  

F. PROJETO CONSTRUINDO O CONHECIMENTO - BIA 

Este projeto tem por objetivos:  

 Identificar em qual nível de desenvolvimento cognitivo o aluno se 

encontra, dentro de metas pré-estabelecidas; 

 Elaborar estratégias pedagógicas que favoreçam o crescimento 

cognitivo, afetivo, social, motor e a autoestima do aluno, envolvendo a 

ludicidade nas práticas de ensino-aprendizagem. 

 Levar a criança a sentir-se apoiada, estimulá-la a refletir, pesquisar, 

tomar iniciativa e questionar. 

Procedimentos 

Para analisar em que nível o aluno se encontra, a avaliação será feita de 

forma processual, principalmente por meio do teste da Psicogênese. 

Após a análise dos testes, as crianças serão agrupadas por níveis para que 

haja uma vez por semana: 

 Reagrupamento interclasse: estratégia realizada no interior da sala de 

um mesmo professor, com atividades diversificadas (dirigidas e/ou 
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independentes), com a participação dos coordenadores e supervisor 

pedagógico. 

 Reagrupamento intraclasse: modalidade planejada pelos professores da 

mesma etapa ou entre diferentes etapas, no mesmo turno de estudo, 

enfatizando o lúdico, a fim de superar dificuldades, enriquecendo e 

aprofundando conhecimento, atendendo aos interesses particulares de cada 

aluno, elevando sempre sua autoestima. 

 Reforço escolar: consiste no atendimento aos alunos, podendo ocorrer 

no turno contrário, em dias e horários previamente combinados, com a 

finalidade de enriquecer, aprofundar ou atender necessidades específicas da 

aprendizagem. 

 Projeto interventivo: ocorrerá com os alunos de 1º e 5º anos, que estejam 

em defasagem idade/série ou com dificuldade de acompanhamento. Este 

projeto é específico para cada aluno. 

 Projeto Tempo de Aprender: este projeto é financiado pelo FNDE em 

parceria com a Secretaria de Educação que visa atender os estudantes de 1º 

e 2º anos, onde é ofertado uma assistente em educação aplica atividades aos 

estudantes dos anos supra citados e de acordo com o planejamento do 

professor com a finalidade de ajudar o estudante com dificuldade a avançar 

nos níveis de alfabetização. 

 

Período 

Será de acordo com as avaliações que serão feitas periodicamente, avaliando o 

desenvolvimento e o crescimento cognitivo de cada uma das crianças. 

G - PROJETO LITERÁRIO TEMÁTICO 

Este projeto tem por objetivos: 

 Incentivar o gosto pela leitura através de história e lendas; 

 Ouvir, ler, contar, dramatizar e produzir histórias, lendas e contos; 

 Realizar atividades artísticas de acordo com os personagens das 

histórias trabalhadas. 
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 Levar os alunos a escreverem corretamente palavras, frases e textos 

com vários níveis de dificuldades como sílabas travadas, palavras acentuadas, 

palavras compostas. 

 Saber o significado de palavras pouco conhecidas. 

Procedimentos: 

Realizar atividades que incentivem os alunos a leitura tais como; 

- Ouvir e assistir histórias dramatizadas. 

- Ler livros relacionados aos temas 

- Ler, contar e recontar histórias orais e escritas 

- Interdisciplinar os conteúdos estudados as histórias trabalhadas de acordo 

com     cada nível/ano etc. 

-Produzir textos para que sejam selecionados e organizados em um livro 

-Realizar atividades artísticas de acordo com as histórias e personagens 

- Assistir peças teatrais e filmes relacionados ao tema e etc. 

 

H. PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO 

Justificativa: 

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE/DF, ciente do seu papel 

social e de suas responsabilidades junto à comunidade, como Instituição preocupada 

em despertar a consciência cidadã dos futuros eleitores do DF, desenvolve, desde 

2004, o Programa Eleitor do Futuro, que realiza um pleito simulado com jovens de 10 

a 18 anos, abordando temas vinculados às políticas públicas. Concomitantemente a 

esse trabalho, é feita a demonstração de urna eletrônica, que utiliza um software 

usado nacionalmente, para os diversos níveis de ensino. Após a avaliação do trabalho 

desenvolvido pelo Programa Eleitor do Futuro foi constatado seu sucesso, bem como 

o retorno social imediato junto à comunidade a partir da formação de partidos, com os 

temas de políticas públicas voltados para a Segurança, Saúde, Educação, Lazer e 

Liberdade, coroados com a realização das eleições parametrizadas. A partir disso, 

verificou-se a necessidade de desenvolver um software especialmente projetado para 

atender crianças que se encontram na faixa etária de 04 a 10 anos, ou seja, que 

estejam cursando a Educação Infantil (pré-escola) e o Ensino Fundamental - anos 

iniciais (1º ao 5º ano), devido ao interesse demonstrado por estes em conhecer e 
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utilizar a urna. Todavia, esse novo trabalho não surgiu em detrimento do software 

convencional e do Programa existentes, pois, ao contrário, eles se complementam. 

Verificamos que a sociedade e a mídia ocupam um espaço considerável na formação 

de conceitos fundamentais e muitos deles de forma equivocada. Temos a ferramenta 

apropriada para entrar no universo infantil que é a urna eletrônica. Assim como os 

jogos e os brinquedos, a urna irá promover a aprendizagem, pois articulará o 

conhecimento em relação à atualidade, despertado pela curiosidade. Dessa forma, o 

TRE/DF aliou a algumas das principais necessidades sociais a tecnologia da urna 

eletrônica, contextualizando-as no software ora apresentado, que personifica cinco 

representantes do Folclore Brasileiro aos temas de preocupação universal. Os 

personagens são: Vitória Régia, Curupira, Iara/Sereia, Negrinho do Pastoreio e Saci-

Pererê, os quais se encontram instrumentalizados na urna eletrônica. A escolha de 

trabalhar com esses personagens fundamenta-se na facilidade que as crianças têm 

em reconhecê-los, pois permitem a assimilação de conhecimentos de forma lúdica e 

de fácil aceitação. Além de que, por meio das lendas folclóricas pode-se vincular o 

trabalho com cinco questões sociais de extrema importância: a racionalização da 

água, a relação do homem com o meio ambiente, o papel da mulher na sociedade, o 

preconceito às diferenças e a inclusão de pessoas com necessidades especiais na 

sociedade. Assim, o TRE/DF, em ação pioneira, estabeleceu parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF e as instituições de 

ensino particular, visando cumprir a missão de democratizar o uso da urna eletrônica, 

além de contribuir para a formação de valores essenciais ao ser humano e aspectos 

socioculturais, que serão desenvolvidos por meio do trabalho pedagógico, auxiliando 

a formação cidadã das crianças. 

Objetivo Geral: 

Fomentar a inclusão social e cultural por meio da escolha dos personagens do 

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

sociais contemporâneos. 

 

Objetivos Específicos: 
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 Analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da 

Lenda “Sereia Iara”. 

 Refletir acerca do preconceito às diferenças e suas repercussões na 

instituição escolar, tendo como referência a lenda “Negrinho do Pastoreio”. 

 Apreender sobre o uso racional da água e as suas consequências em 

relação ao desperdício, por meio da Lenda “Vitória-Régia”. 

 Comparar a condição atual do meio-ambiente e o estado em que se 

encontrará no futuro, caso não haja atuações sustentáveis, invocando a Lenda 

”O Curupira”. 

 Trabalhar a Inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, 

utilizando a Lenda “Saci-Pererê”. 

Público-alvo: 

Estudantes da Educação Infantil (pré-escola) e do Ensino Fundamental - anos 

iniciais (1º ao 5º ano). 

Desenvolvimento: 

O Módulo Inclusão Social desde a Infância atende as crianças da Educação 

Infantil (pré-escola) e do Ensino Fundamental - anos iniciais (1º ao 5º ano), das 

unidades escolares da Rede Pública e particular do Distrito Federal, e consiste em 

fomentar a inclusão social e cultural conforme a sua realidade, fazendo uma 

associação dos personagens do folclore brasileiro com temas sociais 

contemporâneos e contextualizando-os nas respectivas abordagens. A votação é 

realizada por meio da escolha de um dos cinco personagens do folclore brasileiro 

(Vitória Régia, Curupira, Iara/Sereia, Negrinho do Pastoreio e Saci-Pererê). O objetivo 

é levar os estudantes a analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por 

meio da lenda “Sereia Iara”. O preconceito às diferenças e suas repercussões na 

instituição escolar, tendo como referência a lenda “Negrinho do Pastoreio”. Refletir 

sobre o uso racional da água e as consequências de seu uso indevido, por meio da 

lenda “Vitória-Régia”. Permitir também que eles possam fazer comparação entre a 

condição atual do meio-ambiente e o estado em que se encontrará no futuro, caso 

não haja conscientização da importância de sua preservação, invocando a lenda ”O 

Curupira”. Fomentar a inclusão da pessoa com deficiência em âmbito social e escolar, 
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utilizando a lenda “Saci-Pererê” ou, utilizando-se dos personagens descritos, chamar 

a atenção dos estudantes para outros temas sociais relevantes. Durante a execução 

do Programa, previamente às eleições, a escola providenciará apresentação teatral 

dos personagens do folclore, encenada pelos professores ou por estudantes 

previamente escolhidos e treinados, na qual cada personagem do folclore irá defender 

as suas propostas ao exercício do cargo de Presidente do Folclore. As atividades 

terão apoio e supervisão da Escola Judiciária Eleitoral do Distrito Federal. No dia da 

eleição, as crianças serão os eleitores, que após serem conscientizadas sobre cada 

um dos temas, por meio de atividades pedagógicas, escolherão seu candidato na urna 

eletrônica. 

Cronograma: 
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Avaliação: 

É processual e contínua. Acontecerá no decorrer das discussões, rodas de 

conversa, momentos dos debates, enquetes, confecção de cartazes e outras 

atividades pedagógicas em sala de aula não somente nos meses que antecedem a 

eleição, mas também no decorrer do ano letivo. 
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I. PROERD 

Justificativa: 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) tem por base o 

projeto Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), que foi desenvolvido na cidade 

de Los Angeles, Califórnia/EUA, em 1983, por um grupo composto por psicólogos, 

psiquiatras, policiais e pedagogos, sendo aplicado, então, pelo Departamento de 

Polícia de Los Angeles, em parceria com o Distrito Unificado Escola daquela cidade, 

obtendo grande sucesso e aceitação, o que fez com que rapidamente se estendesse 

para todos os Estados norte-americanos e para diversos países do mundo.  

        Consiste num esforço cooperativo entre a Polícia Militar, a Escola e a 

Família, e se destina a evitar que crianças e adolescentes em fase escolar iniciem o 

uso abusivo das diversas drogas em nosso meio, despertando-lhes a consciência para 

este problema e também para a questão da violência e o bullying. 

Diante de tantos casos de violência, bullying e ingresso precoce no mundo das 

drogas, faz-se necessárias ações assertivas e preventivas para com esse público 

vulnerável. 

Objetivo Geral: 

  Orientar os estudantes a refletir antes de tomar suas decisões; a estar 

preparados para dizer não à oferta de drogas e se tornar multiplicadores das 

informações obtidas durante o curso. 

Objetivos Específicos: 

 Fornecimento de informações aos estudantes sobre álcool, tabaco e 

drogas afins;   

 Ensinar os estudantes, as formas de dizer não às drogas; 

 Ensinar os estudantes a tomar decisões e as consequências de seus 

comportamentos;   

  Trabalhar a autoestima das crianças, ensinando-as a resistir às 

pressões que as envolvem. 
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Público-alvo: 

 Estudantes da Escola Classe 12 do Gama, do 1º ao 5º ano dos Anos 

Iniciais. 

Desenvolvimento: 

 Este Programa consiste num esforço cooperativo da Polícia Militar, através dos 

Policiais Instrutores PROERD, Educadores, Pais e Comunidade para oferecer 

atividades educacionais em sala de aula, a fim de prevenir e reduzir o uso de drogas 

e a violência entre crianças e adolescentes. 

 O Programa possui como material didático o Livro do Estudante, o Livro dos 

Pais e o Manual do Instrutor, auxiliando aos respectivos alunos e Policiais PROERD 

no desenvolvimento das lições. 

          Trata de ação conjunta entre as Policias Militares, Escolas e Famílias, no 

sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem como 

ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem ao uso de 

drogas e à prática de violência, desenvolvendo habilidades para resisti-las. 

O instrutor do programa atende estudantes dos 5º anos do ensino fundamental. 

Cada turma recebe uma lição de cerca de 50 minutos por semana totalizando 10 

semanas. Ao final, os estudantes participarão de uma formatura em que recitarão o 

juramento e receberão um certificado de conclusão do PROERD, perpetuando assim 

os ensinamentos obtidos durante o curso. 

          O PROERD é mais um fator de proteção desenvolvido pela Polícia Militar em 

parceria com a Escola  para a valorização da vida, em busca de uma sociedade mais 

saudável e feliz. 

Recursos: 

 Material didático produzido e distribuído pelo PROERD; 

Cronograma: 

De abril a junho do ano letivo de 2022. 
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Avaliação: 

É processual e contínua. Acontecerá no decorrer das discussões, rodas de 

conversa, momentos dos debates, momentos de conflito e em outras atividades 

pedagógicas em sala de aula e extraescolares, não somente nos meses que 

antecedem ou acontecem o projeto, mas também no decorrer do ano letivo. 

 

J. IDENTIDADE E PERTENCIMENTO (FORMAÇÃO PARA PROFESSORES) 

Justificativa: 

Historicamente, a educação escolar destinada às camadas menos favorecidas 

sempre manifestou profunda limitação no cumprimento do seu papel. Dentre outros 

fatores que desencadeiam essa situação, encontra-se a cultura de desconsideração 

dos vários condicionantes que interferem no processo de aprendizagem em 

decorrência de suas diferenças culturais e sociais (MARTINS; MENDES, 2012; 

ALMEIDA, 2019). Em se tratando da realidade brasileira, os índices de aprovação no 

início da escolarização vêm crescendo (RELATÓRIO EDUCAÇÃO PARA TODOS, 

2014). Todavia, parte da população de estudantes atravessada pela adversidade, não 

tem sido beneficiada com as aprendizagens escolares ficando barrada logo no início 

da escolarização por não concluírem o processo de alfabetização. A formação 

continuada que vem sendo promovida pela Rede Pública do Distrito Federal, vem 

contribuindo com o avanço das aprendizagens, considerando ainda o nível de 

formação dos profissionais de educação desta rede. Contudo, o sentimento de 

impotência diante dos estudantes que não acompanham o fluxo das aprendizagens 

de seus pares, chegando ao final do 3º Ano do Bia sem ter se alfabetizado, tem gerado 

muito sofrimento nestes professores, chegando a comprometer a saúde emocional 

destes profissionais (ALMEIDA, 2019). Na experiência pedagógica desta professora 

que durante sua atuação em sala de aula, escolhia atuar com os estudantes advindos 

de contextos de adversidade, ficou patente que, para esses estudantes não aprender 

juntamente com seus colegas de turma lhes imputam sentimentos de vergonha e 

autodepreciação de suas capacidades cognitivas (BOURDIEU; PASSERON, 2012; 

GAULEJAC; LÉONETTI, 1994; ENRIQUEZ, 1998; 2003; PATTO, 2006, 2010; 
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WANDERLEY, 2011; PENSO CONCEIÇÃO, COSTA; CARRETEIRO,2012 apud 

ALMEIDA, 2019). Nesse sentido, quanto mais experiências negativas tiverem, mais 

marcados ficarão, Fato esse que se comprova com os dados estatísticos que 

revelados em pesquisa no Distrito federal que, os reincidentes em atos de infração 

cumprindo medidas socioeducativas, mais de 80% não haviam concluído os anos 

iniciais do ensino fundamental. Diante dessa realidade, percebe-se que o sistema 

educacional ainda vem sendo idealizado e concretizado de maneira divergente do 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes de camadas desfavorecidas, assim como 

descontextualizado da sua realidade e de suas vivências (MARTINS; MENDES, 2012; 

ALMEIDA, 2019). Baseando-se nos estudos de Patto (2006; 2010; ALMEIDA, 2019), 

estima-se que parte dessa população que não vem se beneficiando com os avanços 

educacionais em seus aspectos cognitivos, sociais e afetivos, é proveniente de 

contextos de desigualdades sociais originados na cultura escravagista. Assim, a 

escola, ao longo da história, vem perpetrando estas desigualdades, negando a esta 

população o pleno desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas. Aqui, o 

sujeito proveniente de contextos de desigualdades sociais se refere ao estudante que 

vem compondo a estatística daqueles que a escola não tem conseguido alfabetizar, 

isto é, o estudante proveniente do contexto de violação de direitos que lhe permitiriam 

apropriar-se minimamente dos bens culturais e simbólicos para construir uma 

identidade auto afirmativa. Contexto este, que dificulta construir vínculos de 

pertencimento que lhe garantiriam uma rede segura de proteção, cuidado e educação. 

Por conseguinte, este sujeito tem sido o grande desafio de todos os setores da 

sociedade. Após oito anos de atuação em turmas de alfabetização e nove em turmas 

de pós alfabetização, tendo a sala de aula como laboratório de pesquisa assessorada 

pelo Grupo de Pesquisa, Metodologia, Pesquisa e Ação (GEEMPA), com sede em 

Porto Alegre, esta professora passou de sentir completamente implicada, não 

somente com a alfabetização da parcela de estudantes que não vem se beneficiando 

com as aprendizagens em linguagem escrita, mas também com o|a professor|a 

alfabetizador|a, haja vista que, paradoxalmente, essa figura é fundamental no 

processo de emancipação do sujeito por via da apropriação do capital cultural 

relacionado à escrita. Além disso, esse|a profissional é percebido|a socialmente como 

um executor de uma simples tarefa que poderia ser realizada pela família, o que o 

mantém no meandro entre ser um profissional e ser um|a ‘tio|a’ dedicado|a e 
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carinhoso|a. Entretanto, sobre os seus ombros é colocado o fardo do fracasso 

histórico de uma sociedade, que, por mecanismos perversos de exclusão, tornou-se 

incapaz de transformar grande parcela da sociedade em usuários da linguagem 

escrita. Diante do exposto, considera-se que o processo formativo que capacite 

professores alfabetizadores para alfabetizar na perspectiva do letramento estudantes 

marcados pela adversidade, precisa extrapolar as teorias da aprendizagem e o 

fomento de métodos de alfabetização que prioriza uma ou outra dimensão (ensino do 

código x prática social de leitura e escrita), para mergulhar esse sujeito na história que 

o constituiu professor|a, tecendo uma rede conceitual, capaz de sustentar sua prática 

de alfabetização considerando as dimensões, cognitivas, sociais e afetivas, 

assumindo o protagonismo de sua profissionalidade. Sendo assim, propõe-se a criar 

uma turma piloto em que esta professora assumirá o lugar de mediadora em que em 

um processo dialógico, promoverá o encontro de diversos saberes para a construção 

de um saber transformador capaz de orientar percursos formativos de professores 

alfabetizadores. 

Objetivo Geral: 

 Atuar na formação de competências pedagógicas necessárias 

para alfabetizar na perspectiva do letramento. 

Objetivos Específicos: 

 Desenvolver o pensamento conceitual a respeito do sujeito da 

aprendizagem (sujeito social; sujeito histórico e cultural; sujeito de desejo, 

pulsões e inteligência) tornando capaz de transpor os conhecimentos teóricos 

para a gestão das relações em sala de aula); 

 Desenvolver o pensamento conceitual acerca do caminho da 

aprendizagem da leitura e escrita (níveis psicogenéticos da alfabetização; 

Campo conceitual da alfabetização) tornando capaz de identificar o processo 

de aprendizagem e identificar atividades adequadas para acolher e romper as 

hipóteses incompletas dos estudantes em cada nível (pré-silábico I; pré-

silábico II; silábico, alfabético; alfabetizado); 

 Reconhecer as metas para as aprendizagens em alfabetização e a 

função da avaliação diagnóstica para o alcance dessas metas, tornando capaz 
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de analisar e construir instrumentos avaliativos que considere a Zona de 

Desenvolvimento proximal do estudante; 

 Desenvolver competências e habilidades para elaborar estratégias 

pedagógicas que contemplem os aspectos subjetivos para desenvolver a 

aprendizagem cognitiva (mudança dos níveis psicogenéticos; operar com os 

conceitos letra, sílaba, palavra e texto; desenvolver a consciência fonológica e 

a consciência fonêmica); 

 Compreender a relevância de variar a dinâmica da sala de aula e 

desenvolver habilidades para elaborar atividades a serem realizadas em 

grupos heterogêneos, homogêneos (reagrupamento intraclasse, dupla 

produtiva (mais experiente com o menos experiente) e individual (consolidação 

das aprendizagens); 

 Desenvolver o pensamento conceitual acerca das funções do jogo e 

ludicidade em sala de aula e transpor os conhecimentos teóricos para a 

utilização do jogo e ludicidade com intencionalidade pedagógica; 

 Desenvolver o pensamento reflexivo sobre ética, cidadania e 

democracia promovendo a discussão sobre: mediação dialógica do professor, 

autoridade X autoritarismo, legitimidade das diferenças X tolerância ao 

diferente, inclusão do estudante X enquadramento do estudante, em sala de 

aula, formação de competências de liderança em sala de aula; 

 Apropriar dos conceitos fundamentais dos saberes docentes de 

alfabetização na perspectiva do letramento como: alfabetização, letramento, 

consciência fonológica, consciência fonêmica, multiletramentos, prática social 

de leitura e escrita, função social da escrita, apropriação do código alfabético, 

empoderamento da linguagem escrita, campo conceitual (situação, 

procedimento, representação simbólica, conceito) transposição didática, 

conceito cotidiano, conceito científico, didática provocativa, pensamento 

conceitual; 

 Refletir sobre o processo sócio-histórico que desenha o des(encontro) 

do professor alfabetizador com o estudante marcado pela desigualdade social; 

 Celebrar a conquista das aprendizagens e traçar novo percurso 

formativo. 
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Público-alvo: 

Professores regentes, coordenadores pedagógicos, professores readaptados e 

equipe gestora. 

Conteúdo: 

1. A constituição do sujeito da aprendizagem (sujeito social; sujeito histórico e 

cultural; sujeito de desejo, pulsões e inteligência). Atividade prática: Constituição do 

vínculo de pertencimento (Metáfora do barco, do corpo e do bolo); História do próprio 

nome. Avaliação diagnóstica para levantamento dos conhecimentos prévios dos 

cursistas.  

2. O caminho da aprendizagem da leitura e escrita (níveis psicogenéticos da 

alfabetização; Campo conceitual da alfabetização) Atividade prática Aplicar o teste da 

psicogênese; Analisar e elaborar atividades adequadas para acolher e romper as 

hipóteses incompletas dos estudantes em cada nível (pré-silábico I; pré-silábico II; 

silábico, alfabético; alfabetizado) envolvendo letras, sílabas, palavras e textos;  

3. As metas para as aprendizagens em alfabetização e a função da avaliação 

diagnóstica para o alcance dessas metas.  

3.1.Atividade prática  

3.2.Analisar e construir instrumentos avaliativos que considere a Zona de 

Desenvolvimento proximal do estudante;  

4. Estratégias pedagógicas para a aprendizagem da leitura e escrita.  

4.1.Atividade prática  

4.2.Analisar e construir uma sequência didática a partir de um campo semântico 

que contemplem os aspectos subjetivos para desenvolver a aprendizagem cognitiva 

(mudança dos níveis psicogenéticos; operar com os conceitos letra, sílaba, palavra e 

texto; desenvolver a consciência fonológica e a consciência fonêmica);  

5. A dinâmica da sala de aula Atividade prática: elaborar atividades a serem 

realizadas em grupos heterogêneos, homogêneos (reagrupamento intraclasse, dupla 
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produtiva (mais experiente com o menos experiente) e individual (consolidação das 

aprendizagens);  

6. Jogo e ludicidade em sala aula  

6.1 A função do jogo na história humana;  

6.2 O jogo como atributo masculino e soterramento da agressividade feminina;  

6.3 O jogo como estratégias para a construção de alianças;  

6.4 O jogo como estratégia para a resolução de conflitos; 

 6.5 O jogo como estratégias para cavar o desejo de aprender e combater as 

faltas;  

6.6 O jogo como estratégias para instituir a lei;  

6.7 O jogo como estratégia para o deslocamento das pulsões agressivas; 

Atividade prática Elaborar, apresentar e aplicar em sala de aula estratégias de jogos 

para contemplar os aspectos mencionados.  

7. Ética, cidadania e democracia:  

7.1 Mediação dialógica do professor;  

7.2 Autoridade X autoritarismo;  

7.3 Legitimidade das diferenças X tolerância ao diferente;  

7.4 Inclusão do estudante X enquadramento do estudante.  

8. Saberes docentes de alfabetização na perspectiva do letramento 

desenvolvimento do pensamento conceitual sobre: alfabetização, letramento, 

consciência fonológica, consciência fonêmica, multiletramentos, prática social de 

leitura e escrita, função social da escrita, apropriação do código alfabético, 

empoderamento da linguagem escrita, campo conceitual (situação, procedimento, 

representação simbólica, conceito) transposição didática, conceito cotidiano, conceito 

científico, didática provocativa, pensamento conceitual;  
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8.1.Atividade prática Jogo de veritek; 

9. O processo sócio-histórico que desenha o des(encontro) do professor 

alfabetizador com o estudante marcado pela desigualdade social;  

10.Atividade prática;  

11.Refazer a avaliação diagnóstica  

12. Celebração das aprendizagens e planejamento de novo percurso formativo.  

13.Atividade prática  

14.Ritual de passagem  

15.Coffee break 

Cronograma: 

Abril a novembro do ano letivo de 2022. 

Avaliação: 

A presença nos encontros presenciais e no grupo de estudo será utilizada como 

um dos instrumentos avaliativos. Tanto no encontro presencial com os coordenadores 

de grupo como nos grupos de estudo será utilizado o caderno de bordo. A formadora 

e|ou coordenador|a levará um caderno de bordo e escolherá um|a participante para 

fazer o registro de suas impressões sobre o encontro. Depois de escrito, todos os 

participantes devem assinar e constará como a presença do dia. o/a relator/a do dia, 

assumirá o papel de articulador do encontro do grupo de estudo no dia que o/a 

formador/a local estiver em formação. Este papel deverá circular entre os cursistas de 

forma que até o final do curso todos os cursistas tenham experienciado esta função. 

No final do encontro, o/a articulador/a postará a foto do relato e das assinaturas na 

pasta destinada à sua escola na sala de AVA. O caderno ficará sob seus cuidados e 

no próximo encontro dará início com a leitura do registro pelo relator/a escolherá um 

novo membro para receber e fazer o próximo registro garantindo que só inicia um 

novo rodízio quando todos já terem passado pelo mesmo procedimento. As horas 

indiretas serão computadas mediante a postagem das atividades solicitadas a cada 
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encontro formativo, como o relato dos registros reflexivos do/da professor/a ao 

executar o planejamento com os estudantes. Será priorizado a avaliação formativa 

através da avaliação diagnóstica para identificar a zona de desenvolvimento proximal 

dos cursistas em relação ao campo conceitual das competências docentes inerentes 

ao desenvolvimento da proficiência em leitura e escrita. No final do percurso, será 

aplicado novamente o mesmo instrumento avaliativo para identificar as aprendizagens 

que o processo formativo conseguiu construir. Esta avaliação não mensurará nota. 

Seu resultado será utilizado para fazer o ritual de passagem e avaliar o curso e o 

desempenho do|as formador|as, assim como orientar as reformulações necessárias 

para percursos formativos posteriores; Para efeito de avaliação dos cursistas, levará 

em consideração a participação nos grupos de estudo, no planejamento e aplicação 

das atividades assim como a repercussão nas aprendizagens de seus pares e dos 

estudantes. Obs.: As horas indiretas serão realizadas através da aplicação das 

atividades em sala de aula e estudos das referências bibliográficas. Obs.: As horas 

indiretas serão realizadas através da aplicação das atividades em sala de aula e 

estudos das referências bibliográficas. 

K. ESTANTE MÁGICA 

Justificativa: 

A Escola Classe 12 em parceria com a Estante Mágica (uma empresa de impacto 

social que concentra seus esforços em melhorias para a sociedade por meio da 

educação) tem o intuito de fomentar a ideia de que a leitura e a escrita sejam um 

processo transformador para estudantes, tornando-os protagonistas de suas próprias 

histórias, construindo sua identidade e pertencimento no mundo. 

A leitura, escrita e a produção textual são formas de conduzir o sujeito à 

compreensão dos processos de democratização em uma sociedade. Tais habilidades 

há muito estão se tornando obsoletas em nossas escolas. Grande parte dos 

estudantes não demonstram gosto e apreço pela leitura, enxergam a leitura e 

discussão de um livro ou texto como algo penoso. Quando a leitura e a reflexão de 

assuntos do cotidiano extraescolar do discente não são levados em consideração, há 

grande possibilidade de que haja a perda de interesse. 
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O projeto Estante Mágica e a Escola Classe 12 propõem juntos a construção de 

um livro onde o estudante seja o protagonista de sua história. As histórias contidas 

em cada livro revelam um pouco da identidade do autor/ escritor mirim. De acordo 

com o Geraldi (2006, p. 120) “na situação escolar o aluno é obrigado a escrever dentro 

de certos padrões previamente estipulados e, além disso, seu texto será julgado. 

Consciente disso, o estudante procurará escrever a partir do que acredita que o 

professor gostará.” Analisando as afirmações, pode-se perceber que em muitos 

momentos o estudante não tem liberdade para escrever o que desperta desejo. A 

proposta da parceria com a Estante Mágica vem garantir um livro (físico ou virtual) 

que será, além de um instrumento pedagógico dentro do processo de ensino 

aprendizagem, uma bela recordação para o aluno e sua família. 

Objetivo Geral: 

 Apropriar-se da língua escrita, reconhecendo-a como forma de interação 

nos diferentes campos de atuação de vida social e utilizando-a para ampliar 

suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos 

(inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na 

vida social. 

Objetivos Específicos: 

 Ler, escutar e produzir textos orais escritos e multissemióticos que 

circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, 

autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

 Que os alunos possam, com apoio e orientações do professor e uso das 

habilidades adquiridas ao longo do processo, produzir um livro com texto e 

ilustrações feito por eles mesmos, demonstrando seu desenvolvimento na 

linguagem verbal e não -verbal, no campo da escrita, da leitura, da oralidade e 

imagético, de acordo com o previsto para cada etapa da escolarização. 

Público-alvo: 

Estudantes da Escola Classe 12 do Gama, do 1º ao 5º ano dos Anos Iniciais. 
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Desenvolvimento: 

O projeto será desenvolvido de maio a outubro do ano de 2022. 

Durante os meses de maio a setembro, os estudantes mediados por seus 

professores criarão os textos/histórias e suas ilustrações depois de serem exploradas 

diversas temáticas relacionadas às habilidades socioemocionais e de identidade. A 

família do estudante também terá participação na confecção do livro enviando uma 

biografia da criança. 

Os professores, através de um aplicativo, enviarão as histórias/textos e as 

ilustrações para que os colaboradores do projeto Estante Mágica compilem e realizem 

a montagem do livro que deverá estar concluído no mês de setembro. 

No mês de outubro ocorrerá a tarde de autógrafos e A entrega dos livros (físicos) 

para aqueles que decidirem adquirir. Cabe ressaltar que todas as crianças terão 

acesso aos seus livros virtuais sem nenhum custo. 

Recursos: 

 Plataforma e aplicativo do projeto Estante Mágica; 

 Acesso à internet; 

 Produções textuais e imagéticas dos estudantes. 

Cronograma: 

Maio a outubro do ano letivo de 2022. 

Avaliação: 

É processual e envolve a análise de todas as faces do desenvolvimento do 

projeto, aprendizagem dos estudantes que estarão representadas a partir da 

produção textual, oral, imagética e autoral que irá constituir o livro. 
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L. TEMPO DE APRENDER 

Justificativa: 

Diante dos desafios da alfabetização enfrentados pelos estudantes, professores 

e famílias estão o acompanhamento das aulas remotas, uso das tecnologias durante 

o ensino remoto e híbrido, inclusão de hábitos de estudo na rotina doméstica, respeito 

às singularidades e capacitação dos profissionais para atuar com a educação 

inclusiva. O quadro de estudantes em fase de alfabetização com defasagem 

aumentou consideravelmente durante a pandemia da COVID-19 tornando-se mais 

visível no ano de 2022 com o retorno das aulas presenciais. 

O programa Tempo de Aprender veio com a missão de melhorar a qualidade da 

alfabetização nas escolas públicas do Brasil. 

Ele possui 4 eixos: 

1. Formação continuada de profissionais da alfabetização; 

2. Apoio pedagógico e gerencial para a alfabetização; 

3. Aprimoramento das avaliações da alfabetização; 

4. Valorização dos profissionais da alfabetização. 

Objetivo Geral: 

 Atuar no intuito de aprimorar a formação pedagógica e gerencial 

de professores e gestores ponto e disponibilizar materiais e recursos 

baseados em evidências científicas para os estudantes educadores e 

gestores educacionais. 

Objetivos Específicos: 

 Aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos por 

meio de intervenções individualizadas; 

 Valorizar os professores e gestores da alfabetização. 

Público-alvo: 

Estudantes de 1º e 2º anos dos Anos Iniciais. 
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Desenvolvimento: 

A escola se cadastra no programa. Os professores regentes e os assistentes de 

alfabetização participam do curso de formação na plataforma AVAMEC. No curso de 

formação são apresentadas estratégias fáceis, simples e efetivas baseadas em 

evidências científicas e de caráter prático para alfabetizar. 

Haverá um processo seletivo para a escolha dos assistentes de alfabetização 

que acompanharam as turmas de 1º e 2º anos por 5 horas semanais em cada turma. 

O assistente de alfabetização é o responsável pela realização das atividades de 

acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor regente 

alfabetizador conforme orientações da Secretaria de Educação e com o apoio da 

gestão escolar. 

Há uma verba destinada ao programa para custeio de materiais pedagógicos 

e/ou pagamento do assistente de alfabetização que deverá ser utilizada segundo a 

regulamentação do programa e ter suas contas prestadas como acontece com as 

demais verbas recebidas pela instituição. 

Cronograma: 

Março a novembro do ano letivo de 2022. 

Avaliação: Estão previstas ações de monitoramento e avaliação no decorrer do 

ano letivo, não apenas para a correção de rumos, caso sejam necessárias, mas 

também para transparência e publicidade dos atos públicos. 

 

M. PROJETO JORNADA DAS EMOÇÕES 

Justificativa: As habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, 

empatia, resiliência, gestão da emoção, são vitais para arquivar janelas saudáveis no 

córtex cerebral (Augusto Cury). Respeitando a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) que está em vigor desde 2019, a Jornada das Emoções utiliza um método 

voltado ao desenvolvimento das Competências Socioemocionais, onde serão 
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trabalhadas as emoções raiva, tristeza, alegria, medo e a sensação nojo através de 

atividade lúdicas, reflexivas e muito e divertidas.  

Objetivo: 

 Conhecer as emoções e sensações em meio aos desafios diários; Acolher as 

emoções, compreendendo que todas fazem parte do processo de desenvolvimento 

integral do ser humano; Socializar e dialogar, com facilidade, em momentos difíceis 

ou de conflitos; Desenvolver autoestima e segurança, estando preparado também 

para ajudar seus pares.  

Desenvolvimento: Serão realizadas 17 atividades, quinzenalmente, em sala de 

aula, pelo professor regente. As atividades são compostas de leitura de livros, 

histórias e textos; Rodas de conversa, oportunizando voz aos estudantes, 

socialização de relatos, vivências, dúvidas; Produção artística, valorizando as 

especificidades de cada estudante, podendo ou não contar com a participação da 

família. 

N. TRANSIÇÃO ESCOLAR 

 

ReConhecendo o Espaço Escolar 

Justificativa: Da infância à vida adulta, as pessoas se movimentam 

frequentemente de suas casas às escolas, do interior das salas de atividades para o 

pátio, da fila da merenda para a sala de leitura, de um ano letivo para o outro, de uma 

unidade escolar para outra. Transições Escolares, não se referem apenas ao início ou 

ao final de um ano letivo, elas ocorrem durante todo o período escolar, com a 

movimentação de pessoas envolvidas em todo o processo de escolarização, visando 

minimizar os possíveis impactos decorrentes da transição entre as etapas e 

modalidades de escolarização, bem como de outras formas de transição que ocorrem 

no espaço escolar, orientando os sujeitos a serem protagonistas dos seus próprios 

processos e permitindo que esse momento ocorra com tranquilidade e equilíbrio para 

não exceder ou faltar confiança no educando.  

1º ano – Objetivo: Oportunizar um ambiente de convivência acolhedor aos 

estudantes, aos profissionais da educação e às famílias; Promover reunião de 

acolhimento com as famílias e estudantes recém chegados na unidade escolar; 



 

123 
 

Orientar os educandos, pais e responsáveis quanto às adaptações da rotina e dos 

horários da nova etapa de escolarização. Garantir a continuidade no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes Desenvolvimento: Mapeamento 

Institucional, por meio de fichas de coleta de dados familiares e específico dos 

estudantes; Promoção de atividades lúdicas coletivas (conto e reconto, vídeos e 

filmes); Rodas de Conversa com os estudantes, oportunizando voz e reflexão sobre o 

novo ambiente escolar e suas possibilidades; Passeio pelos ambientes da Unidade 

Escolar; Apresentação das salas de aula, professores, equipes gestora, pedagógica 

e assistência; Roda de Conversa com os pais, orientando sobre as práticas 

pedagógicas previstas para o BIA, bem como o Currículo e a Proposta Pedagógica da 

unidade escolar. Sensibilizando sobre o papel da família na vida escolar das crianças, 

o qual deve ser contínuo, ao longo de toda a trajetória escolar.  

5º ano – Objetivo: Oportunizar um ambiente de convivência acolhedor aos 

estudantes, aos profissionais da educação e às famílias; Promover reunião de 

acolhimento com as famílias e estudantes junto à UE da etapa seguinte; Orientar os 

educandos, pais e responsáveis quanto às adaptações da rotina e dos horários da 

nova etapa de escolarização. Garantir a continuidade no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento dos estudantes; Oportunizar a participação estudantil, 

Desenvolvimento: Promover encontros e palestra junto aos pais e/ou responsáveis, a 

fim de criar oportunidades para que possam conhecer a estrutura e as práticas 

pedagógicas da próxima etapa. Realizar atividades para promover representatividade, 

em eleições para representantes de turma. Rodas de conversas para discussão 

quanto à realidade da etapa seguinte, da nova escola, de forma a tornar o ambiente 

familiar. Organizar vivência dos estudantes no ambiente escolar da etapa seguinte, 

propor roda de conversa com equipe pedagógica e equipe gestora para conhecimento 

da nova proposta escolar; Aula da saudade, interação dos pares e culminância do 

projeto. 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada  

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” CF 1988, no artigo 205  
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18. PROJETOS FIXOS 

A.  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Sala de Recursos Generalista 

                  Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) é o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, um serviço da educação especial que "[...] identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas" 

(SEESP/MEC, 2008).  

O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno, visando a sua 

autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de 

ensino. É realizado, de preferência, nas escolas comuns, em um espaço físico 

denominado Sala de Recursos Multifuncionais. Portanto, é parte integrante do projeto 

político pedagógico da escola. 

                     São atendidos, nas Salas de Recursos Multifuncionais, alunos 

público-alvo da educação especial, conforme estabelecido na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no Decreto N.6.571/2008. 

       A Sala de Recursos Generalista é um espaço pedagógico, conduzido por 

professor de apoio especializado, para prestar atendimento educacional especializado 

aos estudantes nas áreas de Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Deficiência 

Múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), nas instituições 

educacionais, que atendem estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O professor utiliza recursos e 

estratégias pedagógicas diferenciadas, a fim de que o Currículo da Base Nacional 

Comum seja complementado ou suplementado, no caso de estudantes de Altas 

Habilidades/Superdotação. Compete ainda, ao professor de sala de recursos oferecer 

o suporte necessário ao professor regente, à direção escolar, aos demais profissionais 

da educação e às famílias dos estudantes. 
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Nessa Unidade de Ensino, a Sala de Recursos Generalista Multifuncional atende 

a 14 alunos, sendo 06 alunos com Deficiência Intelectual  e 3 alunos com Deficiência 

Física, 02 alunos com TGD e 03 alunos DMU.  

 

B. Atendimento Especializado de DA 

De acordo com o decreto 5.626, de 5 de dezembro de 2005, as pessoas com 

surdez têm direito a uma educação que garanta a sua formação, em que a língua 

brasileira de sinal e a língua portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, 

constitui línguas de instrução e que o acesso às duas línguas ocorra de forma 

simultânea no ambiente escolar, colaborando para o desenvolvimento de todo o 

processo educativo.  

E o Atendimento Educacional Especializado para pessoas com surdez atende a 

04 alunos Deficiência Auditiva e 03 alunos com Deficiência Visual. O atendimento é 

ofertado em horário contrário ao de aula, com duração de 40 a 50 minutos de acordo 

com as orientações pedagógicas. 

 

O AEE da Sala de Recursos Generalistas e AEE de Libras e de Língua 

Portuguesa desenvolvem um projeto de leitura e escrita “Dando asas à Imaginação” 

(Em anexo no Plano de Ação), tendo como referência livros de histórias infantis e 

datas comemorativas relevantes, contextualizando com questões do cotidiano e 

temas atuais. Procuram acolher os estudantes que precisam ser valorizados, 

mantendo uma relação de respeito mútuo favorecendo a inclusão em todos os 

espaços escolares e atividades oferecidas pela escola, incentivando-os a expressar 

suas ideias e a construir o conhecimento, respeitando suas capacidades. 
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C. Serviço de orientação educacional (Projeto SOE em Ação) 

              O trabalho de orientação educacional se propõe a ser um processo 

educacional organizado, dinâmico e contínuo, parte efetiva da vida acadêmica do 

educando. Atua junto a este através de técnicas adequadas às diferentes faixas 

etárias, com a finalidade de orientá-lo na sua formação integral, levando-o ao 

conhecimento de si mesmo, de suas capacidades e dificuldades, oferecendo-lhes 

elementos para a compreensão e envolvimento responsável e comprometido com 

meio escolar e social no que vive. 

              O SOE busca nas suas intervenções coletiva e/ou individual criar com 

os alunos e demais sujeitos da comunidade escolar relação de pertencimento à escola 

e valorização da mesma trabalhando em parceria com professores e instituições 

abordando os temas dos projetos que surgem durante o ano letivo. 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação 

Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 

equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao 

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

Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, 

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do 

estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública 

de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo- 

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, 

contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, 

visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como 

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

interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o 

presente ano letivo: 
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METAS 

 Acolher e realizar escuta ativa com estudantes, familiares e toda equipe escolar; 

 Colaborar com o processo de ensino-aprendizagem e com o desenvolvimento da 

autonomia de estudos; 

 Promover ações de prevenção/intervenção ao bullying; 

 Promover projetos que envolvam a temática da sexualidade, higiene e prevenção de 

violências; 

 Contribuir para a melhora da saúde emocional dos estudantes e dos professores; 

 Estabelecer parceria com a Rede de Apoio Interna e Externa e 

 Desenvolver ações que proporcionem autoconhecimento e perspectiva de futuro. 

 

 

Autonomia 

de  

Estudos 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 Mapeamento e Acompanhamento 

dos estudantes  com dificuldade 

de aprendizagem 

Junto aos 

Estudantes 

Junto aos 

Professores 

Junto às 

Famílias 

Durante o 

ano letivo 

Rodas de conversas e 

orientação quanto à organização 

e hábitos de estudos 

Junto aos 

Estudantes 

1º e 3º 

bimestre 

Busca ativa constante com a 

conscientização da importância do 

processo de ensino aprendizagem 

Junto aos 

estudantes 

Durante o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apresentação da Orientação 

Educacional para a comunidade 

escolar 

Junto aos 

Professores 

Junto aos 

Estudantes 

Junto às 

1º Bimestre 
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Integração 

Família Escola 

 

 

X 

 

X 

Famílias 

Participação no Planejamento 

Coletivo Anual, Bimestral e 

Semestral 

Junto aos 

professores 

Durante o 

ano letivo 

Atendimentos individualizados e 

coletivo para orientações/ 

sensibilização/ 

encaminhamentos 

Junto aos 

professores 

Junto às 

famílias 

Durante o 

ano letivo 

Articulação com Rede de 

Proteção e Social através de 

encaminhamentos, palestras e 

reuniões com as famílias 

Junto a Rede de 

Apoio Junto às 

famílias 

Durante o 

ano letivo 

Articulação com Redes de 

Apoio para  encaminhamento de 

estudantes 

Junto às Redes 

de Apoio    

Junto às 

Famílias 

Junto aos 

Professores 

Durante o 

ano letivo 

 

 

 

Ensino 

Aprendizagem 

 

 

 

  X 

 

 

 

X 

 Participação em Reuniões  

Coletivas de 

Planejamento e Conselho de 

Classe 

Junto aos 

Professores 

Durante o 

ano letivo 

Orientação e  

Acompanhamento coletivo e  

individual 

Junto aos 

Professores 

Junto às 

Famílias 

Junto aos 

Estudantes 

Durante o 

ano letivo 

Mapeamento dos estudantes em 

atendimento, acompanhamento 

de estudantes encaminhados. 

Junto aos 

Professores 

Junto aos 

Estudantes 

Durante o 

ano letivo 

Acompanhamento dos estudantes 

infrequentes 

Junto aos 

Professores 

Junto às 

Durante o 

ano letivo 
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famílias 

Junto às 

Redes de 

Proteção 

Encaminhamento às Redes de 

Apoio (Saúde) 

Junto aos 

Professores 

Junto às 

famílias 

Junto Às 

Redes de 

Proteção 

Durante o 

ano letivo 

 

 

 

Transição 

Escolar 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 Apresentação de vídeo, roda de 

conversa visita ao espaço escolar 

para clientela do 1º ano 

Junto aos 

Estudantes 

Junto às 

Famílias 

1º Bimestre 

Roda de conversa sobre o 

Ensino Fundamental Anos Finais, 

com os estudante do 5º ano 

Junto aos 

Estudantes 

4º Bimestre 

Momento de vivências com a 

Escola Sequencial 

Junto aos 

Estudantes 

4º Bimestre 

Reunião Pedagógica com a 

Escola Sequencial 

Junto aos Pais 

Junto aos 

Professores 

4º Bimestre 
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D. Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA 

                    O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF 

constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, 

composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço 

visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições 

educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de 

todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

                     Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação 

da EEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à pratica pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas 

preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias 

pedagógicas da instituição educacional. 

                     O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 

12/12/2008, embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, 

com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros 

documentos balizadores de políticas do MEC.  

 Instrumentos de Avaliação e Indicadores de 

Resultados 

● Participação ativa dos professores, estudantes e famílias 

● Questionários e Mapeamento 

● Observação da realidade escolar 

● Relatório Semestral da Orientação Educacional 

● Devolutiva dos Professores nas coletivas e individuais 

● Reconhecimento e feedback acerca do trabalho da Orientação Educacional  

● através: Ouvidoria, Reunião de Pais, Direção e outros. 
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                    Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em 

que explicita o planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 2015, 

pela equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais 

sejam: 1º dimensão - Mapeamento Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao trabalho 

coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. 

E. Conselho de Classe 

Realizado bimestralmente, sendo que o primeiro e o último são realizados 

coletivamente, com a presença dos turnos matutino e vespertino juntos, e o segundo e 

terceiro, por turno. É um momento de avaliar o processo até então, verificar os objetivos 

que já foram alcançados e os que ainda faltam alcançar, e buscar soluções para resolver 

os problemas surgidos. A equipe da direção, orientação educacional e coordenação 

sempre acompanham os Conselhos. A escola adota a FICHA ESPELHO DA TURMA, 

que o professor preenche anteriormente. Na ficha, ele descreve a situação da turma, os 

alunos que frequentam o reforço, as dificuldades encontradas e sugestões. 

F. Festa Junina 

               Acontece todo ano. Com um mês, aproximadamente, de antecedência, 

inicia-se a Gincana para arrecadação de material para realização da festa. A festa 

beneficia diretamente os alunos, que receberão fichas para serem utilizadas nas 

barracas de comidas. Porém, cabe ressaltar que nossa festa é aberta a toda comunidade 

e parte da renda é destinada a semana da criança. E para adquirir materiais / 

equipamentos pedagógicos de acordo com a necessidade vista pela equipe 

pedagógica/professores e outras necessidades básicas da escola.  

G. Videoteca 

              Tem uma sala equipada com a televisão SmartTV e cadeiras para que no 

dia da escala a turma assista vídeos e filmes que complementem o conteúdo de sala de 

aula. 
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H. Dia da Família na Escola 

 Objetivo: buscar maior interação entre a família e a escola, de forma 

descontraída e participativa, fazendo com que os pais valorizem e participem da 

vida escolar do filho. 

 Desenvolvimento: os alunos terão a oportunidade de apresentar aos pais, 

os temas trabalhados em sala, com apresentações musicais, peças teatrais, 

danças, jograis, dobraduras e exposições culturais, trabalhados anteriormente em 

sala. São realizadas oficinas para a comunidade, como corte de cabelo, oficina 

de arte, pintura em pano de prato e camiseta, alimentação alternativa, sessão de 

cinema, oficina de dobraduras, pintura de rosto, aferição da pressão e atividades 

recreativas. 

 Período: Segundo semestre. 

I. PROJETO REFORÇO DISTORÇÃO IDADE/ANO 

Público Alvo: Alunos com defasagem do Ensino Fundamental. 

I. JUSTIFICATIVA: 

Ao propor este trabalho consideramos que se pode contribuir de forma bastante 

significativa para a superação das dificuldades de aprendizagem. Observamos que há 

um número significativo de crianças nas Séries Iniciais da sua escolarização 

incompatível com a idade. 

Acreditamos que para a superação dos problemas de ensino aprendizagem é 

necessário um planejamento através de subsídios e recursos acessíveis, que incluam 

atividades diversificadas e construindo novos meios que levem os alunos a descobrir o 

seu potencial. 

II. OBJETIVOS: 

Geral: 

Propiciar ao aluno oportunidade de desenvolver as habilidades, que se encontram 

em defasagem, relativas à primeira fase do Ensino Fundamental. 
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Específicos: 

 Os alunos que participam do projeto são os que apresentam casos 

de defasagem; 

 Desenvolver o trabalho através de atividades diferenciadas, 

elaboradas e planejadas de forma criativa e lúdica, minimizando o fracasso 

escolar melhorando sua autoestima; 

 Estimular o aluno a solucionar suas dúvidas, proporcionando um 

conhecimento amplo sobre o assunto estudado. 

 Criar técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar as 

atividades, as quais os alunos apresentam dificuldades; 

 Criar condições favoráveis que levem os alunos a aproximar-se mais 

do conhecimento; 

 Permitir ao aluno que compreenda o seu potencial; 

 Estimular o aluno a localizar os erros; 

 Despertar o prazer em aprender estimulando o desenvolvimento das 

potencialidades através da superação de dificuldades na aprendizagem;  

 Propiciar ao aluno a oportunidade de desenvolver as habilidades, 

que se encontra em defasagem. 

III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 O trabalho será desenvolvido individual ou em pequenos grupos, através de meios 

e formas adequadas de conduzir o nosso aluno a um crescimento pessoal e intelectual. 

Os métodos utilizados serão elaborados com intuito de facilitar a aprendizagem. 

IV. RECURSOS/MATERIAIS: 

 Atividades diversificadas; 

 Textos; 

 Materiais concretos 

 Confecção de materiais pedagógicos e jogos educativos. 

V. PROGRAMAÇÃO: 

 No decorrer do ano letivo. 
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VI. AVALIAÇÃO: 

A avaliação será feita de forma global e contínua, ao longo do processo 

por meio de observações, avanços obtidos e atividades desenvolvidas com 

interesse, bom desempenho e vontade de aprender. 

19. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

O PPP é o cartão-postal da unidade escolar. Nele estão disponíveis as ações previstas 

a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo. 

O acompanhamento das ações do PPP se dará pela equipe gestora e coordenação 

pedagógica. A comunidade escolar também tem acesso ao documento e poderá 

acompanhar o andamento das atividades, bem como também avaliar. 

Não basta apenas executar. A avaliação das ações é de suma importância para que os 

projetos sejam repensados, replanejados e ajustados. A avaliação não diz respeito 

apenas às aprendizagens dos estudantes, mas também implica em refletir para repensar 

as estratégias pedagógicas utilizadas a fim de alcançar as metas pré-estabelecidas. 

As avaliações das ações propostas no PPP da escola são avaliadas a cada semana 

pedagógica, culminância de projetos, reuniões coletivas, reuniões com a comunidade, 

reuniões de pais e avaliações institucionais. Não necessariamente necessitam de um 

calendário pré-estabelecido. Pode acontecer sempre que for preciso. 

Como instrumento de avaliação do PPP são utilizados enquetes formuladas no 

googleforms, caixinha de sugestões, ata de reunião de pais com espaço para registro 

das suas impressões, registro das avaliações institucionais, relatos orais/escritos nas 

coordenações coletivas. 
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