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I. APRESENTAÇÃO 

 

Na escola, segundo Libâneo (2004), o Projeto Político Pedagógico consolida-se num 

documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido, 

expressando a síntese das exigências sociais e legais da comunidade escolar. 

Toda escola deve ter definida, para si mesma e para sua comunidade escolar, uma 

identidade e um conjunto orientador de princípios e de normas que iluminem a ação pedagógica 

cotidiana. 

Libâneo (2004) afirma que o projeto é uma guia para ação, prevê, dá uma direção 

política e pedagógica para o trabalho escolar, fórmula metas, institui procedimentos e 

instrumentos de ação. 

 

O planejamento das atividades escolares é uma necessidade imperiosa e, por esta 

razão, o objetivo desta Proposta Pedagógica é propor um encaminhamento para as ações desta 

U.E., apresentando a organização e operacionalização do trabalho pedagógico para o biênio 

2022 – 2023.   

Considerando a importância desses objetivos, nossa Proposta Pedagógica visa atender 

as dimensões política e pedagógica de educação pontuados no currículo, regimento escolar, 

diretrizes, conselho escolar e plano de ação e demais documentos da SEDF,  assegurando o 

funcionamento da estrutura física e pedagógica da escola, assim como garantir para que a escola 

seja palco de inovações, investigações e grandes ações fundamentadas num referencial teórico 

metodológico que permita a construção de sua identidade e exerça seu direito à diferença, à 

singularidade, à transparência, à solidariedade e à participação da comunidade escolar. 

 A proposta pedagógica foi elaborada com a participação de toda a gestão da escola, 

professores, servidores, alunos e comunidade, por meio de coletivas, reuniões de pais e 

formulários.  
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II. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Classe 13 de Ceilândia foi inaugurada em agosto de 1978, a instituição de 

ensino foi planejada objetivando atender demanda de estudantes do Ensino Fundamental 

compreendido entre  1ª a 4ª séries,  oriundos do emergente crescimento populacional na antiga 

cidade satélite, atual RA 08, denominada Ceilândia, ainda em decorrência dos reflexos da 

instalação  de novos moradores em virtude da expansão populacional oriundos de diversos 

estados do país, para contribuir nos trabalhos para a construção da nova capital federal. Sendo 

construída pelo órgão governamental denominado NOVACAP, onde empregava muitos dos 

primeiros moradores que migraram em razão das políticas públicas que se preocupavam com 

ocupações irregulares de invasores na capital, criando assim  a Ceilândia, R.A, uma das mais 

populosas do Distrito Federal (CODEPLAN). 

O ensino nesta U.E, atende a oferta do Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental de 9 anos, organizado com turmas comuns inclusivas e de integração inversas,  

que atendem estudantes com necessidades educacionais especiais (ENEE´s), viabilizando ao 

processo de inclusão escolar. O trabalho na escola está em conformidade com a  Lei de Diretrizes 

e Base da educação, Diretrizes de Avaliação Educacional, Diretrizes Pedagógicas para 

Organização escolar do 2º ciclo para as aprendizagens e Currículo em Movimento da Educação 

Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF e a BNCC (Base nacional Comum Curricular) 

A escola está localizada à EQNM 24/26 AE – Ceilândia Norte, em zona urbana, 

atendendo crianças da própria comunidade, incluindo 2 abrigos com crianças sob medida 

protetiva. Mantida pelo Governo do Distrito Federal e administrada pela Secreta ria de Estado de 

Educação norteará todo o seu trabalho por este Proposta Pedagógica nos termos da legislação 

em vigor. 

A escola colorida, assim denominada  e praça foi adquiridas com recursos CEF-FAZ-

III-SEC, na gestão do Governador do Distrito Federal Elmo Serejo Farias, e secretário da SECDF 

Wladmir Murtinho, na gestão da administradora de Ceilândia Maria de Lourdes Abadia, no ano 

de 1978. 

A estrutura física da escola encontra-se em boas condições, sendo conservada ao 

longo dos anos, e, sempre que necessário, busca-se viabilizar as reformas que atendam às 

demandas com relação à melhor execução do trabalho. Os banheiros foram reformados em 

2015, foi construído um parquinho em parceria com a Regional de Ensino de Ceilândia, a cantina 

foi reformada e conta agora com um refeitório.  
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Em 2020 a escola passou por uma reforma interna muito significativa, onde trouxe um 

ambiente mais agradável e seguro para toda comunidade escolar. Foi trocado todo o piso do 

pátio e corredores e foi feito um ambiente de convivência e recreação para serem explorados 

pelas crianças e professores, com um pergolado e pinturas de brinquedos no chão. Também, foi 

refeita toda a pintura artística do muro e paredes externa da escola e ampliação da área externa, 

onde já foi construído um parquinho, hortas e tem planos para construção do um estacionamento 

na área da frente.  

A Unidade de Ensino, atualmente conta com a seguinte infraestrutura física: 

 

QUADRO I – Características físicas 

 

Salas de Aula 11 Sala de Direção 01 Sala de EEAA 

 

01 

Sala de leitura 01 Sala dos 

Professores 

01 Sala AEE 

 

01 

Parque Infantil 01 Pátio externo 01 Sala do SOE   

 

01 

Secretaria 01 Sala dos Auxiliares 01 Sala da Supervisão/Administrativo 

 

01 

Refeitório 01 Banheiros dos 

servidores 

01 Depósito de Gêneros Alimentícios 01 

Pátio interno 01 Banheiro Infantil 02 Cantina 01 

Estacionamento 01 Parquinho externo 01 Sala de reforço 01 

 

QUADRO II – Distribuição de turmas 

 

Matutino Vespertino TOTAL DE  

ALUNOS 
Nº de 

alunos 

Nº de 

turmas 

Nº de 

alunos 

Nº de 

turmas 

1º período 22 01 26 01 48 

2º período 26 01 31 01 57 

1º Ano 21 01 27 02 48 

2º ano 50 02 30 02 80 

3º ano 34 02 44 02 78 

4º ano 39 02 31 01 70 

5º ano 38 02 30 01 68 

TOTAL 449 
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III. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

O Estabelecimento de Ensino dispõe de  479 (quatrocentos e setenta e nove) alunos 

matriculados em 2022 . Sendo 105 (cento e cinco) alunos matriculados na educação infantil e 

344 (trezentos e quarenta e quatro) alunos nos anos iniciais.  

De acordo com alguns dados obtidos através da aplicação de um formulário sócio – 

econômico – cultural percebemos as reais fragilidades e potencialidades dos educandos. Os 

dados revelaram que nossos alunos são provindos de família de baixa renda, muitas famílias 

recebem renda inferior a 2 salários-mínimos, muitos são autônomos ou diaristas. 

Em nossa escola estudam alunos que moram em sua grande maioria próximos a 

escola, grande parte dos lares são constituídos por um número médio de 4 pessoas por família 

que dividem o mesmo lote com outras famílias. 

Em relação ao lazer, a comunidade não possui locais próximos de entretenimento, 

porém os alunos participam de momentos de lazer proporcionados pela escola.  

Quando questionados sobre o que acham de estudar, a maioria afirmou que considera 

o estudo muito importante para a vida futura. Sobre a análise do ponto de vista físico das 

dependências da escola a maioria considera a estrutura adequada para o bom atendimento aos 

seus filhos. 

Considerando os impactos decorrentes da Pandemia  da COVID-19,  ocorridos nos 

anos letivos de 2020 e 2021, que resultou diversas consequências devido  a descontinuidade do 

ensino presencial.  Nesse contexto foi assegurada a  oferta do ensino remoto,  no entanto,  muitas 

crianças não possuíam acesso às tecnologias,  dificultando e as vezes, impedindo sua 

participação efetiva dos processos de ensino disponibilizado, os quais se efetivaram por 

intermédio  da utilização de diversas ferramentas tecnológicas a saber: grupos de WhatsApp por 

celular, do Google Class e Google Meet veiculando as aulas ao vivo e ainda a oferta de material 

impresso para os estudantes que declararam não disponibilizar dos recursos e ainda aos 

estudantes do ensino infantil. Os dados levantados com essa informação relativa ao  acesso 

consta logo abaixo, tendo sido subsidiado por meio de respostas oriundas dos responsáveis 

aferidas por meio de formulários enviados pela escola. 

Dentre os prejuízos sofridos no contexto escolar pelos estudantes, foi detectado 

objetivamente o baixo rendimento na aquisição das potencialidades esperadas para a ano 

cursado, tendo sido detectado defasagem de conteúdos em todos os componentes curriculares, 

ficando mais evidenciado as perdas pedagógicas nas disciplinas de linguagem e matemática. 

Além dos prejuízos intrínsecos a aprendizagem propriamente dita, foram observadas perdas 

importantes relacionadas às potencialidades ligadas as relações interpessoais, valores, 

cumprimento de regras e obediência às normas, respeito mútuo, e às rotinas naturalmente 

adotadas pelo estabelecimento escolar. Com isso, diversos desafios foram enfrentados pela U.E 

para um acolhimento mais humano, e preocupação voltada a questões de ambientação, de 

resolução de conflitos, reestabelecimento de valores e disciplina relevantes a vida tanto escolar 

quanto extraescolar, bem como ações conjuntas com todo o corpo docente e equipes de apoio, 

com objetivo de desenvolver competências socioemocionais aptas ao gerenciamento da vida dos 

estudantes. 



11 

 

Com o retorno 100% presencial, foi verificado após as avaliações diagnósticas 

realizadas no 1º bimestre, que a Pandemia da COVID-19, ocasionou impactos negativos aos 

estudantes, conforme exemplificam as tabelas relativos aos desempenhos dos estudantes no 

bimestre. 

2º Ano 

Língua Portuguesa 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H5 H9 H6 H11 H2 H1 H6 H10 H6 H12 H9 H13 

TOTAL DE 

ACERTOS 
69 31 25 33 63 50 30 42 61 17 58 47 53 68 61 36 56 43 28 35 

PERCENT

UAL DE 

ACERTOS 

93.2

% 

41.9

% 

33.8

% 

44.6

% 

85.1

% 

67.6

% 

40.5

% 

56.8

% 

82.4

% 

23.0

% 

78.4

% 

63.5

% 

71.6

% 

91.9

% 

82.4

% 

48.6

% 

75.7

% 

58.1

% 

37.8

% 

47.3

% 

Matemática 

HABILIDA

DES 
H1 H2 H3 H4 H5 H1 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H12 H8 H5 

TOTAL DE 

ACERTOS 
33 51 20 28 70 72 23 68 66 73 70 48 44 50 75 38 48 47 67 75 

PERCENTU

AL DE 

ACERTOS 

44.0

% 

68.0

% 

26.7

% 

37.3

% 

93.3

% 

96.0

% 

30.7

% 

90.7

% 

88.0

% 

97.3

% 

93.3

% 

64.0

% 

58.7

% 

66.7

% 

100

% 

50.7

% 

64.0

% 

62.7

% 

89.3

% 

100

% 

Tabela  01 – Resultado da Avaliação Diagnóstica do 2º Ano 

 

3º Ano 

Língua Portuguesa 

HABILIDA

DES 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H14 H5 H6 H9 H10 H11 H5 H6 H8 H1 H12 H13 

TOTAL DE 

ACERTOS 
48 42 49 56 37 64 32 38 33 38 68 30 39 28 15 61 42 60 48 33 

PERCENTU

AL DE 

ACERTOS 

65.8

% 

57.5

% 

67.1

% 

76.7

% 

50.7

% 

87.7

% 

43.8

% 

52.1

% 

45.2

% 

52.1

% 

93.2

% 

41.1

% 

53.4

% 

38.4

% 

20.5

% 

83.6

% 

57.5

% 

82.2

% 

65.8

% 

45.2

% 

Matemática 

HABILIDA

DES 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H5 H9 H10 H11 H12 H3 H13 H7 H14 H15 H9 H5 

TOTAL DE 

ACERTOS 
31 17 30 32 29 30 48 23 48 40 25 39 37 56 41 49 34 44 32 32 

PERCENTU

AL DE 

ACERTOS 

43.1

% 

23.6

% 

41.7

% 

44.4

% 

40.3

% 

41.7

% 

66.7

% 

31.9

% 

66.7

% 

55.6

% 

34.7

% 

54.2

% 

51.4

% 

77.8

% 

56.9

% 

68.1

% 

47.2

% 

61.1

% 

44.4

% 

44.4

% 

Tabela  02 – Resultado da Avaliação Diagnóstica do 2º Ano 
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4º Ano 

Língua Portuguesa 

HABILI

DADES 
H1 H2 H3 H4 H5 H1 H6 H2 H7 H4 H2 H5 H8 H1 H4 H8 H4 H9 H5 

H1

0 

TOTAL 

DE 

ACERT

OS 

25 53 49 24 43 43 33 30 52 46 35 44 30 48 30 20 19 24 32 49 

PERCEN

TUAL 

DE 

ACERT

OS 

39.

1% 

82.

8% 

76.

6% 

37.

5% 

67.

2% 

67.

2% 

51.

6% 

46.

9% 

81.

3% 

71.

9% 

54.

7% 

68.

8% 

46.

9% 

75.

0% 

46.

9% 

31.

3% 

29.

7% 

37.

5% 

50.

0% 

76.

6% 

Matemática 

HABILID

ADES 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 

H1

0 
H6 H2 

H1

1 

H1

2 

H1

3 

H1

4 

H1

2 

H1

5 

H1

6 

H1

7 

TOTAL 

DE 

ACERTO

S 

48 30 57 38 48 52 4 39 23 6 55 52 36 32 55 47 51 23 56 32 

PERCEN

TUAL 

DE 

ACERTO

S 

73.

8% 

46.

2% 

87.

7% 

58.

5% 

73.

8% 

80.

0% 

6.2

% 

60.

0% 

35.

4% 

9.2

% 

84.

6% 

80.

0% 

55.

4% 

49.

2% 

84.

6% 

72.

3% 

78.

5% 

35.

4% 

86.

2% 

49.

2% 

Tabela  03 – Resultado da Avaliação Diagnóstica do 2º Ano 

 

5º Ano 

 

Língua Portuguesa 

HABILI

DADES 
H1 H2 H3 H4 

H1

8 
H6 H7 H8 H9 H5 

H1

0 
H9 11 H2 

H1

2 

H1

3 

H1

4 

H1

5 

H1

6 

H1

7 

TOTAL 

DE 

ACERT

OS 

44 29 55 45 41 24 20 47 51 47 54 45 41 36 29 48 29 48 33 48 

PERCEN

TUAL 

DE 

ACERT

OS 

69.

8% 

46.

0% 

87.

3% 

71.

4% 

65.

1% 

38.

1% 

31.

7% 

74.

6% 

81.

0% 

74.

6% 

85.

7% 

71.

4% 

65.

1% 

57.

1% 

46.

0% 

76.

2% 

46.

0% 

76.

2% 

52.

4% 

76.

2% 

Matemática 
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HABILI

DADES 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

H

9 

H1

0 

H1

1 

H1

2 

H1

3 

H1

4 

H1

5 

H1

6 

H1

7 

H1

8 

H1

9 

H2

0 

TOTAL 

DE 

ACERTO

S 

59 53 14 50 38 45 39 22 5 44 19 42 20 51 47 22 10 51 46 11 

PERCEN

TUAL 

DE 

ACERTO

S 

92.

2% 

82.

8% 

21.

9% 

78.

1% 

59.

4% 

70.

3% 

60.

9% 

34.

4% 

7.8

% 

68.

8% 

29.

7% 

65.

6% 

31.

3% 

79.

7% 

73.

4% 

34.

4% 

15.

6% 

79.

7% 

71.

9% 

17.

2% 

Tabela  04 – Resultado da Avaliação Diagnóstica do 2º Ano 

 

Quanto aos índices apurados no IDEB 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações 

externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica 

brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio de testes e 

questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o 

Saeb reflete os níveis de  aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando 

esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. 

O Saeb permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem 

a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da 

qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o 

aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. As médias de desempenho 

dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação,reprovação e 

abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb). 

Apresentamos a seguir análise de resultados dos dados e indicadores da escola em 

relação ao seu desempenho em avaliações externas: 

QUADRO III - Ideb observado 

 

QUADRO IV- Metas para EC 13 
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Impactos decorrente do ensino remoto 

 

Diante do cenário atual na educação e os impactos negativos constatados no 

desempenho escolar, é necessário tecer considerações acerca do período de ensino adotado na 

modalidade remota, implementada na Rede da Secretaria de Educação como mecanismo de 

manutenção do direito à educação, adotando aulas não presenciais conforme documentações a 

seguir: remoto, iniciado em junho de 2020,  

Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020 e posteriores (Decreto n° 40.539, de 19 de março 
de 2020, revogado pelo Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020), com aprovação das 
instâncias educacionais superiores – MEC, e de recomendações (Decreto Distrital nº 40.583, 
de 1 de abril de 2020, Decreto Distrital nº 40.817, de 22 de maio de 2020; Parecer nº 33/2020 
– CEDF, homologado em 26 de março de 2020, Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 
2020 - Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; Nota Técnica nº 001/2020 – PROEDUC, de 2 
de abril de 2020, dentre outras), foram elaboradas as Portarias nº 129, de 29 de maio de 2020, 
e n° 133, de 03 de junho de 2020, que estabeleceram, respectivamente, o canal de acesso 
para professores e estudantes por meio do Programa Escola em Casa DF, e orientou a atuação 
dos docentes nas atividades pedagógicas não presenciais.1 

  

Diante da nova forma de interação com a comunidade escolar, fez-se necessária a 

adoção de diversas estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem, contato com os 

estudantes e compartilhamento de materiais didáticos impressos e virtuais. O ensino remoto 

caracteriza-se pelo ensino virtual, utilizando plataformas on-line e pela disponibilização de 

materiais impressos pela unidade escolar2. 

Tendo em vista os reflexos da experiência vivida nos anos letivos de 2020 e 2021, e 

um novo comportamento delineado ao longo do processo envolvendo toda a comunidade escolar 

e ainda os reflexos negativos consequentes,  foi realizada pesquisa junto à comunidade escolar 

no início do ano letivo de 2022, com o objetivo de fazer um levantamento acerca da expectativas 

dos estudantes e famílias em relação ao retorno do ensino presencial, de que forma que a 

mesmas contribuem no processo escolar de seus filhos conforme a realidade de cada família, 

qual a visão de aprendizado e desempenho que é esperado da escola e ainda quais 

contribuições referentes ao comprometimento familiar a escola poderá contar tendo em vista a 

necessidade de esforços e intervenções no âmbito de todo o sistema  e envolvimento de todos 

os seguimentos da comunidade escolar. 

Na análise das informações obtidas pudemos verificar conforme demonstram dados 

constantes nos gráficos a seguir. 

 

 
1 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação_ DF. Guia De Orientações Para O Ensino 

Fundamental: Anos Iniciais E Anos Finais Organização Escolar Em Ciclos Para as Aprendizagens No 

Contexto Do Ensino Remoto. Brasília; 2021 Pág. 08 

2 ___________. Página 10 
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Mesmo diante de tamanho desafio em relação a defasagem de conteúdos, falta de 

prerrequisitos, os professores conseguiram avaliar grande parte dos estudantes da 

alfabetização, obtendo os seguintes dados iniciais quanto às hipóteses de escrita: 

 

 

 

 

RESULTADOS DA PSICOGENESE  1º BIMESTRE 

ANO PS S SA A ALF 

1º ANO 14 19 12 0 0 

2º ANO 29 15 14 04 10 

3º ANO 19 17 6 11 24 

4º ANO 3 0 1 1 64 

5º ANO 3 0 0 1 63 

Quadro V: Dados das hipóteses de escrita do BIA –1º BIMESTRE 2022. 

 

 
 

RESULTADOS DA PSICOGENESE  2º BIMESTRE 

ANO PS S SA A ALF 

1º ANO 5 12 18 8 0 

2º ANO 14 15 24 14 22 

3º ANO 11 13 11 7 33 

4º ANO 1 2 0 0 66 

5º ANO 1 1 1 0 67 

Gráfico VI: Dados das hipóteses de escrita do BIA –2º BIMESTRE 2022. 

 
 

Conforme ilustrado pelos dados obtidos durante a sondagem das hipóteses de escrita 

e a nova avaliação realizada ao final do 2º bimestre de 2022, fica demonstrada a evolução das 
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aprendizagens no campo do letramento. Reforçando a importância da interação com as crianças 

e o apoio das famílias em todo o processo. 

Foram utilizados diversos instrumentos avaliativos: autoavaliação, testes escritos, 

orais, simulados, trabalhos em grupos e o teste da psicogênese para avaliar a linguagem dos 

estudantes em fase de implemento da alfabetização,  com o objetivo de  mensurar o desempenho 

escolar dos alunos em determinadas matérias ao longo desse período letivo inicial. Sendo 

demonstrado o empenho de toda a equipe pedagógica para a assistência aos estudantes. 

Diante dos dados levantados, novas abordagens foram propostas, de modo a atender 

melhor os estudantes. Foram introduzidas as intervenções pedagógicas como aula de reforço, 

atendimento individualizado, reagrupamento intra e extra classe além de metodologias 

significativas visando alcançar os objetivos curriculares a serem alcançados pelos estudantes. 

O corpo docente, de forma articulada, mantém seus esforços para oferecer todas as 

intervenções necessárias para minimizar progressivamente os impactos negativos decorrentes 

do período da Pandemia do Covid-19. 

 

 

 

https://educacao.imaginie.com.br/desempenho-escolar/
https://educacao.imaginie.com.br/desempenho-escolar/
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IV. FUNÇÃO SOCIAL 

 

Tendo como premissa básica que a função social da escola é o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, aptas a  capacitá-lo a tornar-se um 

cidadão, participativo na sociedade em que vivem, sabemos que as exigências impostas ao ser 

humano e à sociedade pelo processo econômico e pelo decorrente apelo de seu 

desenvolvimento integral, determinam a necessidade de estender a ação educativa por todo o 

curso da vida, tornando a educação um processo permanente e continuado.  

A educação possui referencial e legislação específicos nos âmbitos federal e estadual. 

Aqui, se destaca a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de novembro de 

1996, de âmbito federal, especialmente seu Capítulo III, Dos princípios e Fins da Educação 

Nacional, Art. 2º, o qual determina que a educação é “[...] dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”, tendo “por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL,1996). 

A princípio, a escola ocupou um espaço seletivo, inacessível às camadas mais pobres. 

Atualmente é reconhecido como um ambiente para o desenvolvimento de competências e 

habilidades do educando, possibilitando acesso ao mundo do conhecimento organizado como 

espaço de ação-reflexão-ação e de transformação social possível a todos.  

Convergente a essa situação, a Escola Classe 13 propõe uma educação dinâmica de 

organização dos saberes e de formas de interação que respeite e valorize os diferentes e as 

diferenças, promovendo a superação de dificuldades, que, antes de serem atribuídas ao outro, 

devem ser analisadas na perspectiva do próprio sujeito. 

Para os anos que se seguem adotaremos como base para a gestão do trabalho 

pedagógico, os eixos norteadores do Currículo em Movimento e da base Nacional Comum 

Curricular. Tais documentos contribuem para o resgate de valores esquecidos e fortalece o 

trabalho coletivo dentro da escola.  

Segundo o Currículo em Movimento, “a cidadania é, assim, a raiz dos direitos 

humanos, [...] competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história própria, coletivamente 

organizada” (Pedro Demo, 1995, p. 3). O novo Currículo traz ainda o conceito de 

Sustentabilidade humana como “a integração harmônica do humano consigo mesmo, com o 

outro – em qualquer dos “reinos” naturais - e com o ambiente exige a formação de outra 

consciência planetária, algo que só é possível por meio da educação contínua e permanente do 

ser; de seu devir que impõe a necessidade de pensar as interfaces entre sustentabilidade 

humana e educação” (SEEDF 2013, pág. 32). 
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O uso social do conhecimento construído nas diferentes áreas do conhecimento 

implica em uma organização do trabalho pedagógico que considere o contexto das práticas 

sociais e infere, portanto, sobre um fazer didático que oportunize situações problematizadoras, 

de forma contextualizada, real e que ultrapasse o espaço da aula, na perspectiva de que o 

conhecimento aprendido na escola está na vida e é para a vida. Nesse entendimento, é premente 

a necessidade de trazer para a aula os diversos contextos, as várias culturas, as práticas e os 

eventos de letramentos que demandam do (a) professor (a) estabelecer o uso dos gêneros 

textuais, relacionados às diversas áreas do conhecimento, como centro de seu trabalho nas 

turmas do 2º ciclo (BIA e 2º Bloco).  

Neste intuito, as plenárias ocorridas durante a elaboração deste documento nos 

fizeram refletir sobre o fazer pedagógico sistematizado, com vistas à concretização dos objetivos 

propostos. Trouxemos para nossa discussão as ideias de Carlos Mota que diz “pensar sobre o 

papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar sua função, sua organização e o 

envolvimento dos sujeitos. Requer, sobretudo, pensar nas realidades que vivem e convivem no 

espaço escolar, considerando o momento em que as desigualdades e injustiças sociais expõem 

os equívocos de um modelo de desenvolvimento econômico e social que visa apenas o lucro 

imediato de uma minoria. (GADOTTI – 2000) e transforma as relações humanas em relações de 

mercado (PPP Carlos Mota, 2012 SEEDF). 

Seguindo essa nova perspectiva de direcionamento do trabalho pedagógico, o 

presente documento compreende que o currículo deve ser dinâmico, atualizado, contextualizado 

e significativo, que promova valores, hábitos, ideias, atitudes, voltados para a realidade, 

favorecendo a formação de um sujeito criativo, que pesquisa e participa ativamente na 

construção do seu conhecimento e considerando sempre como fundamental a formação 

continuada dos profissionais que acreditam na mudança pela educação.  

O currículo educacional representa a síntese dos conhecimentos e valores que 

caracterizam um processo social expresso pelo trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. 

A seleção dos temas que formam o currículo deve ser de acordo com a relação entre os 

conteúdos escolares e os elementos da cultura, como saberes, valores e comportamentos. São 

as condições didáticas que garantem a articulação entre currículo e ensino e resultam no 

aprendizado que respeita as etapas de desenvolvimento do sujeito. 
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V. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

- Assegurar o acesso da educação pública, gratuita e democrática aos estudantes a 

partir de  04(quatro) anos de idade, inseridos nas etapas de Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental de 9 anos, até o implemento dessa etapa ao 14 anos de idade. 

Assegurando-lhes a permanência e promovendo uma educação de qualidade, voltada à 

formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de transformação e 

construção científica, cultural e política da sociedade. 

- Garantir condições de acesso e de permanência dos estudantes, promovendo a 

igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, e uma 

educação com êxito em todo o decurso escolar para todos os estudantes. 

- Desenvolver o senso crítico, moral, ético e cooperativo nos estudantes, incentivar 

a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

- Assegurar a oferta e priorizar o acesso o acesso à educação de qualidade aos 

estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e 

superdotação, garantindo-lhes a acessibilidade e a oferta de atendimento especializado, por 

profissionais devidamente qualificados e habilitados.  
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VI. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

Em se tratando de um direito reconhecido legalmente, a educação com qualidade 

socialmente referenciada se torna possível e real quando perseguida no horizonte em que a 

formação integral – capaz de contribuir para a consolidação da cidadania almejada – se 

estabelece como direito social, direito de cidadania e direito fundamental do ser humano.  

O desempenho da gestão da Escola Classe 13,  observa as orientações estabelecidas 

das Diretrizes Pedagógicas para a Organização Curricular do 2º Ciclo, das Diretrizes de 

Avaliação Educacional, do Currículo em Movimento, os quais dispõem e orientam uma atuação 

com base nos pressupostos teóricos a práticos da Pedagogia histórico Crítica e a Psicologia 

histórico Cultural. 

A Pedagogia Histórico Crítica preconiza sobre a importância do sujeito na construção 

da história, articulando os conhecimentos acadêmicos ao senso comum trazidos pelos 

estudantes. A Psicologia Histórico-cultural, a qual nos fundamenta compreende a educação 

como fenômeno de experiências significativas e que a aprendizagem efetiva se dá a partir das 

interações com o outro. 

Pautados nos referenciais da Pedagogia Histórico Crítica e da Psicologia Histórico-

cultural focamos na integralidade da educação no sentido de formação integral do estudante em 

seus aspectos cognitivos, socioemocionais, psicomotores. Para alcançarmos essas propostas 

buscamos também articulação em outras esferas do governo, de instituições filantrópicas e 

privadas para articular projetos e parcerias com a finalidade de melhorar a qualidade de ensino 

da nossa Unidade de Ensino. Sabemos da importância e priorizamos o estreitamento do diálogo 

com a comunidade escolar para que haja a participação nas tomadas de decisões e nas ações, 

estendendo a corresponsabilidade no processo educativo e formação plena do educando. 

Em se tratando da Educação Inclusiva, as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF 

recomendam que sejam respeitadas as especificidades de cada aluno, nessa perspectiva a 

Escola Classe 13 prioriza a flexibilização do currículo tornando-o dinâmico, passível de 

alterações e ampliações. Faz parte da nossa missão, oportunizar igualdade de condições e tornar 

tanto o ambiente físico como pedagógico acessível para que de fato aconteça a participação 

efetiva e desenvolvimento de todos os estudantes. 

 Dessa forma a Escola Classe 13 promove uma formação pautada em uma visão 

humanística e ancorada nos seguintes princípios: 

● Justiça social, com igualdade, cidadania, ética e sustentabilidade ambiental; 
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● Gestão democrática, com transparência de todos os atos, obedecendo aos 

princípios da autonomia, da descentralização e da participação coletiva nas instâncias 

deliberativas; 

● Inclusão social quanto às condições físicas, intelectuais, culturais e 

socioeconômicas dos sujeitos, respeitando-se sempre a diversidade; 

● Democratização do acesso ao ensino remoto, com a busca da permanência e 

conclusão da etapa com o mínimo de prejuízo possível, seja pela plataforma ou por meio de 

material impresso, na perspectiva de uma educação de qualidade socialmente justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

VII. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

- Objetivos Gerais  

 

 

Promover com autonomia a gestão pedagógica,  administrativa e financeira,  

possibilitando a participação democrática efetiva de toda comunidade escolar,  atuar em ações 

que se adequam à realidade, identidade, diversidade cultural e religiosa de instituição escolar – 

além de considerar a especificidade da escola e atuar como meio que auxilie o aluno a se 

desenvolver enquanto cidadão crítico, capaz de criar soluções para enfrentar desafios, 

respeitando e valorizando a diversidade, a formação de valores, o fortalecimento dos laços de 

solidariedade e de transformar a realidade em que está inserido, tanto individualmente como 

coletivamente,    para o pleno exercício da cidadania.  

 

- Objetivos Específicos 

 

⮚ Fortalecer as relações democráticas dentro da escola, por meio da atuação efetiva de todos 

os membros nas decisões e instrumentos participativos disponíveis;  

⮚ Tornar a  escola um espaço de convivência agradável a todos, estreitando e valorizando as 

relações interpessoais de forma respeitosas e cordiais no clima organizacional; 

⮚ Proporcionar de forma assertiva oportunidades de desenvolvimento e ações que levem a 

um ambiente de trabalho adequado e saudável a todos.  

⮚ Constituir um espaço de recepção humana ao público externo, acolhendo com zelo e 

presteza e segurança, buscando atender as demandas pertinentes ao desempenho das 

funções de cada profissional;  

⮚ Promover ações de valorização e incentivo a formação continuidade dos profissionais de 

educação; 

⮚ Incentivar a participação dos pais como parte essencial do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos; 

⮚ Desenvolver estratégias para elevar os índices e indicadores internos relacionados ao 

desempenho dos alunos; 

⮚ Atingir a meta do IDEB; 

⮚ Possibilitar aos alunos experiências e momentos que os levem a respeitar a diversidade, a 

não discriminação e respeito as diferenças de toda natureza. 

https://blog.conexia.com.br/gestao-educacional-e-tecnologia/
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⮚ Desenvolver  projetos e atividades de incentivo ao gosto pela leitura; 

⮚ Oferecer ao aluno momentos de aprendizagens com projetos interventivos, reforço escolar, 

reagrupamentos intraclasse e demais estratégias previstas nas Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Estado de Educação; 

⮚ Propiciar nos espaços da coordenação pedagógica, estratégias para formação continuada; 

⮚ Desenvolver práticas pedagógicas inclusivas aos alunos ANEE’s e atividades diversificadas 

para eliminar barreiras no processo de ensino-aprendizagem e garantir o pleno acesso e 

participação,  

⮚ Assegurar um atendimento adequado ao estudante ANEE, com auxilio de monitor/ESV, 

garantindo acompanhamento especializado por profissional habilitado, prover 

acessibilidade visando  minimizar e eliminar as diversas barreiras, respeitando as suas 

especificidades; 

⮚ Assegurar uma resposta educativa adequada às necessidades educacionais de todos os 

alunos com dificuldade de aprendizagem;  

⮚ Propiciar a integração  entre os diversos segmentos e instâncias existentes na escola, 

promovendo uma gestão democrática atuante nos diversos momentos deliberativos da 

escola; 

⮚ Conhecer e aprimorar a prática pedagógica à luz do “Currículo em Movimento” 

considerando as medidas para sanear as dificuldades consequentes do período de 

Pandemia. 

⮚ Promover uma educação pautada na construção de valores morais e éticos, senso crítico 

com capacidade de transformação e do pleno exercício de seus direitos e deveres. 

 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

“O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal fundamenta -se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico – Cultural, 

opção teórico –metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade 

socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso porque o currículo escolar não 

pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização 

do acesso à escola para as classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas 

concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades 

formativas dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do 

DF.  

A Pedagogia Histórico– Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a 

natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações 

entre os seres humanos e a natureza. 

 É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e 

formam – no cotidiano da escola. Nesse sentido a Psicologia Histórico – Cultural destaca seu 

desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de 

aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas 

organizadas didaticamente pela escola” 
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 Fonte: Pressupostos Teóricos  

 

A Escola Classe 13 comunga dos pressupostos teóricos da Secretaria de Educação, 

uma vez que também acredita e trabalha na perspectiva do sujeito que aprende e se desenvolve 

nas interações com seus pares e que nessas interações, os permitem serem protagonista na 

construção da sua aprendizagem, tendo o professor como mediador desse processo. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Organização Escolar, Regimes, Tempo e Espaços 

 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela Escola Classe 13, é orientado segundo as 

Diretrizes Pedagógicas do Distrito Federal, cuja organização se dá pelo trabalho em Ciclos, que 

contempla Educação Infantil (crianças pequenas – 4 e 5 anos), primeiro ciclo (primeiro, segundo 

e terceiros anos) e segundo ciclo (quarto e quinto anos), cujo objetivo dessa organização, além 

do cumprimento de uma exigência legal, vem garantir o direito das crianças, especialmente 

daquelas que não tiveram oportunidades anteriores nas instituições educativas. 

O currículo em Movimento da Educação Básica ressalta a relevância do pensamento 

sistêmico, ou seja, pensar sob a ótica das relações, das conexões e interações dos vários 

elementos que compõem um todo, interpretando os saberes em termos de redes, tramas e teias, 

levando esse aluno a perceber os processos, raciocinar criativamente e aprimorar suas 

qualidades pessoais, em nível de responsabilidade, autoestima, sociabilidade, integridade, entre 

outros. 

A experiência do processo em ciclos de aprendizagem tem objetivo de acabar com a 

repetência e a evasão escolar adotando como princípio norteador a flexibilização da seriação, 

abrindo a possibilidade do currículo ser trabalhado em um período de tempo maior, permitindo 

respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes,  baseado nas fases de 

desenvolvimento humano (infância, pré-adolescência e adolescência) e preveem ruptura radical 

com a lógica da escola seriada, exigindo uma reestruturação profunda do sistema escolar. 

Nesta perspectiva não há mais espaço para o conhecimento fragmentado e estático. 

Espera-se um aluno que pensa e que é formado tendo em vista a socialização dos saberes 

científicos possibilitando o desenvolvimento da capacidade de exercício da cidadania. Abrindo 

espaço para uma escola que pensa num projeto de sociedade justo de igualdade. 

 A realização de um trabalho coletivo não supõe apenas a existência de 

profissionais que atuem lado a lado numa mesma escola, mas exige educadores que tenham 

pontos de partida e pontos de chegada comuns. Nesse sentido, trabalhar em grupo exige, entre 

outros fatores, compartilhar ideais, informações, reflexões e ações; respeitar e preservar a 

individualidade e as produções do outro, percebendo-o como ser pensante, como um sujeito 

único e importante para o grupo; acolher o outro para que o mesmo se perceba, sinta-se fazendo 

parte deste grupo; comprometimento com os objetivos do coletivo; avaliando ações e atitudes de 

forma dialogada, com ética e respeito. 

 Para a formação de cidadão é fundamental que nós profissionais da educação nos 

percebamos além dos muros da escola, como seres individuais, mas integrados a uma 



 

26 

 

coletividade. E é essa coletividade que faz com o trabalho pedagógico seja organizado de forma 

a alcançar o objetivo maior que é a aprendizagem de todos os alunos 

Para uma melhor organização e realização do fazer pedagógico a Escola Classe 13 

conta com uma equipe pedagógica com quadro de professores completo, coordenadores 

pedagógicos, orientador(a) educacional, equipe especializada de apoio à aprendizagem 

(pedagogo e psicólogo) e atendimento educacional especializado (sala de recursos). 

 

Relação Escola Comunidade 

O fortalecimento da relação escola comunidade. Acolher significa levar em 

consideração, receber, reunir, juntar. Nossa escola considera que pessoas podem promover 

mudanças ao seu redor, em seu círculo familiar, profissional ou social, por meio de atos de 

acolhimento às necessidades do outro. O poder da empatia tem relação com estratégias para 

ação emergentes e com atender mais necessidades por meio da inclusão de todas as vozes. No 

âmbito escolar, o acolhimento é uma ação pedagógica que favorece a integração de toda 

comunidade escolar, com vista ao desenvolvimento e fortalecimento do sentimento de 

pertencimento, assim como promoção do engajamento com o processo de escolarização e 

estratégias de aprendizagem e desenvolvimento. Faz-se importante aproveitar este tempo de 

colaboração para aprender e ensinar com o coletivo. 

Nesse contexto de acolhimento à comunidade escolar, deve-se destacar a função 

social da escola na ampliação das possibilidades de conhecimento e desenvolvimento humano. 

A escola é um lócus privilegiado de socialização da cultura e de produção de saber por parte dos 

diversos atores envolvidos em seu cotidiano. Nesse momento, portanto, a relevância 

tradicionalmente atribuída ao desempenho deve se engajar na perspectiva da aprendizagem e 

desenvolvimento humano. Da mesma forma, o foco até então voltado para o conhecimento deve 

ser deslocado para o sujeito integral, o qual é nosso público. 

Além das ações programadas e executadas coletivamente e com o auxílio do Serviço 

de Orientação Educacional – SOE, a escola também norteia seu trabalho baseado nas 

orientações expedidas da SEDF, Guia Para Acolhimento à Comunidade Escolar no Contexto De 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais, que prevê medidas valiosas para o fortalecimento da 

relação escola comunidade. 

 

Atuação do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem – SEAA 

 

O SEAA é um serviço institucionalizado no âmbito da SEDF, com a finalidade de 

ofertar apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com 
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formação em psicologia e em pedagogia. O serviço tem por objetivo a promoção da melhoria da 

qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de ações institucionais, 

preventivas e interventivas, com ênfase nas ações institucionais que visem a qualificar os 

processos educativos ofertados com vistas ao sucesso escolar de todos os estudantes. A 

superação das dificuldades de aprendizagem e a educação são as bases do trabalho do 

pedagogo, trazendo possibilidades de contribuir e a modificar a ação pedagógica, exercendo 

influência na proposta de ensino, com o foco na aprendizagem dos estudantes, conforme é 

descrito na Orientação Pedagógica (GDF, 2010a).  

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. 

Destacamos abaixo, em caráter exemplificativo, algumas ações pertinentes a EEAA: 

- Mapeamento institucional; 

- Ações institucionais e preventivas; 

- Escuta pedagógica e psicológica; 

- Formação continuada; 

- Observações em sala de aula; 

- Encontros com a família; 

- Intervenções psicopedagógicas com o aluno; 

- Avaliação psicopedagógica; 

- Devolutivas; 

- Estudos de caso; 

- Encaminhamentos; 

 

Contudo, cabe destacar esta U.E não dispõe no ano letivo de 2002, da presença do 

Psicólogo Escolar nem do pedagogo na atual equipe.  

A carência desses profissionais representa um grande prejuízo pedagógico no 

acompanhamento e orientações dos estudantes, por meio de estratégias diferenciadas; no 

acompanhamento e no suporte do trabalho docente e à proposta pedagógica;  no apoio às 

famílias que deles necessitam, pois:  “ o pedagogo da EEAA tem como papel a intervenção com 

os alunos com dificuldades na aprendizagem com o objetivo da “superação das dificuldades 

encontradas no processo de ensino e aprendizagem, por meio das múltiplas variáveis que podem 

interferir no desempenho acadêmico dos alunos” (GDF, 2010a, p. 39) 

Salientamos que as ações previstas pelo SEAA, estão previstas no Plano de Ação (em 

anexo). 
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Atuação do Serviço de Orientação Educacional - SOE 

 

O SOE integra-se ao trabalho da escola colaborando na identificação, na prevenção 

e na transformação dos conflitos, acompanhando o processo de aprendizagem com vistas ao 

desenvolvimento integral do aluno. Tem como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade 

de expressão, à orientação, à opinião e à valorização do aluno como ser integral. Atende a todas 

as etapas e modalidades de ensino. 

 A concretização de seu trabalho se dá por meio de atendimentos individuais e/ou 

grupais com os diversos segmentos da escola, desenvolvimento de projetos, encaminhamentos 

a outros profissionais que trabalham em parceria com a escola:  

“Há que se levar em conta as atividades remotas a serem desempenhadas 
em regime de teletrabalho. Desse modo, os Profissionais Pedagogos – 
Orientadores Educacionais deverão realizar ações de acolhimento conforme 
descrito no Plano de Ação e Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar no 
Contexto de Atividades Pedagógicas Não Presenciais; ações educativas, 
conforme a Circular nº 173/2020 - SEE/SUBEB, que orienta a organização 
do trabalho pedagógico no ensino remoto e ações de busca ativa conforme 
Portaria nº 33, de 12 de fevereiro de 2020, que institui os procedimentos 
para o acompanhamento da frequência escolar na Rede Pública de Ensino 
no Distrito Federal.” 3 

 

Ações no âmbito institucional: conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a 

ser acompanhada; 

Ações junto ao corpo docente: integrar suas ações às do professor como colaboração 

no desenvolvimento do educando; 

Ações junto ao corpo discente: contribuir para o desenvolvimento integral do 

educando, ampliando suas possibilidades de interagir no meio escolar e social; 

Ações junto à família: participar do processo de integração família/escola/comunidade; 

Ações junto à rede social: integrar ações com outros profissionais da instituição 

educacional e instituições especializadas; 

Ações de busca ativa dos estudantes: realizar contato com estudantes que 

apresentam faltas e baixa procura pelas atividades escolares afim de evitar a evasão e o 

absenteísmo. 

Salientamos que as ações previstas pelo SOE, estão previstas no Plano de Ação (em 

anexo). 

 
3 DISTRITO FEDERAL. Secretara de Estado de Educação - DF . Orientações À Rede Pública De Ensino Para O 

Registro Das Atividades Pedagógicas Remotas E Presenciais – 2021. página 20 
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Atuação do Atendimento Educacional Especializado - AEE 

 

O Atendimento Educacional Especializado, com ampla previsão nos diversos 

instrumentos legais de que trata a educação especial, orientado especificamente pelas 

Orientações Pedagógicas do Ensino Especial, no âmbito do Distrito Federal, é de oferta 

obrigatória em todas as etapas da educação básica,  é realizado nas salas de recursos e trata-

se de um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado que 

suplementa e/ou complementa as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns 

em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, é responsável também por orientar aos 

professores na realização de adequação curricular e no acompanhamento familiar. 

Abaixo listamos algumas ações imprescindíveis no âmbito do AEE: 

O atendimento educacional especializado é complementar e/ou suplementar; 

• O professor do AEE visa trabalhar com vistas à quebra de barreiras à plena aprendizagem do 

aluno na classe comum; 

• O público-alvo do AEE é formado por alunos com deficiência, transtorno do espectro autista 

(TEA) e altas habilidades/superdotação; 

• O professor do AEE trabalha de forma colaborativa com o da classe comum; 

• O professor do AEE deve conhecer seu aluno realizando uma avaliação inicial cuidadosa, por 

meio de diversos atendimentos, conversas com familiares e professores da escola de origem; 

• O AEE pode ser realizado em salas de recursos multifuncionais, centros de AEE da rede 

pública ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 

Na Escola classe 13 atuamos com a sala de recursos generalista que é destinada ao 

atendimento de caráter complementar aos alunos com deficiência intelectual, deficiência física, 

deficiência múltipla,  transtorno global do desenvolvimento e TEA Transtorno do Espectro Autista. 

O espaço da sala de recursos favorece a inclusão dos alunos com deficiência nas classes 

comuns do Ensino Regular. A organização funcional das salas de recursos da SEDF obedece a 

dois modelos: sala de recursos generalista e sala de recursos específica.  

O objetivo principal do AEE é o de identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, contudo, 

tais atividades não são substitutivas a escolarização. 

O Atendimento Educacional Especializado é organizado para apoiar o 

desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino e o 
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atendimento deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou no 

centro especializado que realize esse serviço educacional. 

De acordo com Resolução nº4, AEE deve ser: 

“realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 
realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado 
da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de 
Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos 
Municípios”. (BRASIL, 2009, Art.5, p.2). 

 

O AEE é de fundamental importância porque trabalha as reais necessidades do aluno, 

respeitando os ritmos de aprendizagem e as peculiaridades de cada um, desenvolvendo a 

autonomia dos alunos, facilitando a aquisição de seus valores, além de favorecer a compreensão 

de conhecimentos relacionados à aplicação de situações de vida diária, contribuindo para o 

desenvolvimento das potencialidades de cada aluno proporcionando a aquisição de habilidades 

inter e intrapessoais, disponibilidade permanente para aprender, facilitando a caminhada ao 

saber; contribuir para que o aluno construa gradualmente os seus conhecimentos, pelos 

processos de avanços e recuos inerentes ao seu próprio ritmo, evoluindo a cada passo.  

O professor da sala de recurso atua com o objetivo de facilitar o processo de ensino - 

aprendizagem do aluno deve trabalhar as peculiaridades de cada aluno ao longo de todo o 

processo de escolarização e acima de tudo, esta articulado com a proposta pedagógica do 

ensino comum mantendo comunicação para que juntos possam criar estratégias para o 

desenvolvimento dos alunos.  

Destaca-se que as ações previstas no Plano de Ação (em anexo) estão sendo 

realizadas de modo remoto, utilizando as tecnologias disponíveis. 



 

31 

 

PLANO DE AÇÃO – AEE 

Escola: ESCOLA CLASSE 13 DE CEILÂNDIA 
 
Objetivo Geral: Promover espaços de aprendizagem nos quais os ANEE’s apresentem avanços 
em seu desenvolvimento global em parceria com os sujeitos envolvidos neste processo dentro 
da instituição escolar (professores, coordenadores pedagógicos, gestão, família e auxiliares de 
educação). 
 
Justificativa: Oferecer espaço alternativo, lúdico, complementar e de apoio, no qual visa 
trabalhar o desenvolvimento do educando com deficiência, com a busca de estudos, de métodos 
e técnicas que estimulem seu desenvolvimento global. Para tanto serão consideradas as 
potencialidades e as limitações do estudante, priorizando as adequações curriculares 
necessárias à sua progressão na escola e à plena inserção na sociedade, fortalecendo a 
perspectiva de inclusão escolar e buscando parcerias. 
 

Objetivos 
Específicos 

Metas Ações Avaliação 
das 

Ações 

Cronograma Responsáv
eis e/ou 

interlocutor
es 

-Fornecer 
atendimento 
adequado ao 
estudante 
com 
deficiência na 
Sala de 
Recursos e 
ao docente 
com ENEE.  
 
-Subsidiar as 
ações dos 
professores 
das classes 
inclusivas.  
 
-Proporcionar 
orientações 
às famílias 
dos 
estudantes 
ENEE. 
 
-Participar 
das reuniões 
pedagógicas 
e conselho de 
classe da 
Instituição 
Educacional. 
 

 Promover 
espaço 
alternativo, 
complementa
r, lúdico e de 
apoio, no qual 
visa trabalhar 
o 
desenvolvime
nto do 
educando 
com 
deficiência; 
 
 Implantar 
estudos, 
métodos e 
técnicas que 
estimulem o 
desenvolvime
nto do 
estudante, 
considerando 
suas 
potencialidad
es e 
limitações, 
priorizando as 
adaptações 
curriculares 
necessárias à 
sua 
progressão na 

-Atender, 
diretamente, 
os estudantes 
ANEE’s em 
turno de 
matricula e/ou 
em contra 
turno, 
individualmen
te ou em 
grupos 
mediante a 
ciência dos 
termos 
assinados 
pelos 
responsáveis, 
professor 
regente, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão 
escolar e o 
professor de 
A.E.E. 
 
 - Elaborar o 
Plano de 
AEE, e 
demais 
documentos 
normatizados 
no âmbito do  

O plano de 
ação terá 
avaliação 
processua
l e 
continua.  
Sendo 
que, 
sempre 
que for 
constatad
o que uma 
determina
da ação 
não está 
produzind
o o 
resultado 
esperado, 
esta 
deverá ser 
analisada 
pelo 
professor 
da Sala de 
Recursos 
juntament
e com o 
Serviço 
Pedagógic
o da 
Instituição 
Educacion

Durante o ano 
letivo de 2022, 
bimestralmente, 
ou  
Extraordinariam
ente de acordo 
com a 
necessidade. 

Professor do 
AEE; 
 
Professores 
da 
instituição; 
 
Coordenado
res 
Pedagógicos
; 
 
Equipe 
Gestora; 
 
SOE, 
familiares e 
parceiros. 
 
Equipes de 
apoio; 
 
Educadores 
sociais / 
monitores; 
 
Secretaria 
escolar 
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- Promover 
formação no 
que diz 
respeito à 
inclusão 
escolar. 
 
 -Conquistar 
parceiros 
para 
aprimorar o 
trabalho 
desenvolvido 
na 
perspectiva 
inclusiva. 
 
- Realizar 
palestras e 
oficinas na 
Instituição 
Educacional 
de acordo 
com as 
solicitações 
dos 
profissionais 
da escola. 
 
-Participar 
das reuniões 
promovidas 
pelas CREC 
e demais 
instituições 
pertinentes 
ao A.E.E. 
 
- Viabilizar 
aos alunos e 
professores 
atividades de 
inclusão na 
Semana 
Distrital de 
Conscientiza
ção e 
Promover a 
Educação 
Inclusiva (Lei 
Distrital nº 
5.714/2016). 
 

escola e plena 
inserção na 
sociedade. 
 
Produzir 
materiais de 
apoio 
pedagógico 
para 
possibilitar o 
caráter lúdico 
complementa
r dos 
atendimentos 
aos 
estudantes 
com 
deficiências, 
TGD, TEA; 

Ensino 
Especial; 
 
- Promover 
estudos de 
caso nas 
situações em 
que haja 
necessidade 
de adequação 
ou mudança 
de 
atendimento 
aos 
estudantes 
que já tenham 
sido avaliados 
pela EEAA e 
possuam 
Relatório de 
Avaliação e 
Intervenção 
Educacional. 
  
-Realizar 
atividades 
que 
estimulem o 
desenvolvime
nto dos 
processos 
psicológicos 
básicos como 
atenção, 
percepção, 
memória, 
raciocínio, 
imaginação, 
criatividade e 
linguagem.  
 
- Tratar de 
intervenções 
que valorizem 
a formação de 
conceitos 
presentes no 
Currículo em 
Movimento e 
a construção 
de sentidos 
(significado-
significante). 

al, com 
vistas a 
manter, 
excluir ou 
redirecion
ar a 
referida 
ação. 
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-Viabilizar as 
comemoraçõ
es do Dia 
Nacional de 
Luta da 
Pessoa com 
Deficiência. 
 
- Participar 
dos Estudos 
de Caso. 
 
- Participar da 
estratégia de 
matrícula; 
 
 
 
 
 

 
- Realizar 
palestras e 
oficinas com 
os 
professores 
da Escola 
Classe 13, 
com vistas a 
esclarecer 
dúvidas sobre 
as 
adequações 
curriculares, 
atribuições do 
AEE e as 
deficiências 
atendidas 
pelo AEE.  
 
- Realizar 
momento de 
reflexão, com 
os estudantes 
e professores 
sobre a 
Semana 
Distrital 
através de 
conversas, 
dinâmicas, 
debates, 
vídeos, 
músicas e 
filmes etc. 
 
- Proporcionar 
momento de 
reflexão, 
sobre a 
pessoa com 
deficiência, da 
comunidade 
escolar na 
Semana 
Nacional de 
Luta da 
Pessoa com 
Deficiência 
em 
comemoraçã
o ao dia 
Nacional de 
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Luta da 
Pessoa com 
Deficiência 
conforme a 
Lei Federal de 
nº 11.133, de 
14 de julho de 
2005.  
-  Propiciar 
momentos de 
estudos com 
a equipe 
escolar, 
envolvendo a 
temática 
inclusão. 
 
- Participar de 
cursos, 
palestras, 
seminários e 
congressos 
para o 
aperfeiçoame
nto do 
professor 
regente da 
Sala de 
Recursos. 
 
--Participar 
em reuniões 
da I.E 
(Coletivas, 
Conselhos de 
Classe e 
demais 
reuniões). 
 
 -Participação 
em reuniões 
da I.E 
(Setorizadas 
de 
Planejamento 
em todos os 
segmentos). 
 
- Reflexão 
junto a 
equipe, 
acerca da 
relação entre 
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os métodos 
de ensino e a 
aprendizage
m que eles 
proporcionam
, levando em 
consideração 
aspectos 
particulares 
dos 
estudantes 
ANEE’s. 
 
- Avaliação 
informal sobre 
medidas e 
alternativas a 
fim de extrair 
conclusões 
apropriadas a 
fim de 
promover o 
sucesso da 
inclusão. 

 
 

 

Atuação dos profissionais de apoio escolar 

 

A escola no presente ano letivo não dispõe de servidores direcionados ao 

desempenho de funções de apoio pedagógico. Tais funções são desempenhadas pelos 

servidores em exercício na gestão e coordenação da U.E. 

 

 

 

Metodologias de Ensino Adotadas na U.E 

 

O processo de ensino nesta U.E está fundamentada segundo o Currículo da Educação 

Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que adota a Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta 

em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um 

deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes populares requer 
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que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas 

ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo 

que adentra a escola pública do DF. 

As metodologias de ensino têm uma ligação direta com a proposta pedagógica de cada 

escola. Ou seja, indicam como a transmissão do conhecimento é realizada, para que os 

estudantes tenham uma performance cada vez melhor no aprendizado.   

A percepção sociointeracionista faz parte das metodologias de ensino que consideram 

primordiais a interação entre o indivíduo e a sociedade para o aprendizado ser o melhor possível. 

Nesse método, a intenção é fazer com que o educando se sinta capaz de modificar a si mesmo 

como também o ambiente onde está inserido.  

No contexto da sala de aula, o papel do docente  tem a finalidade de ser um mediador 

para propiciar um progresso mais efetivo. Isso porque nem sempre os estudantes podem superar 

as dificuldades por conta própria. Ou seja, necessitam de orientação para vencer obstáculos que 

dificultam a aquisição de conhecimento.  

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

A coordenação pedagógica nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, 

prevista em Portaria própria é resultante de anseios e anos de lutas travada pela classe de 

professores para garantir um espaço que supere a fragmentação do trabalho pedagógico, e sua 

rotinização (SILVA, 2007). Potencializar esse espaço-tempo viabiliza o alcance dos objetivos 

apresentados no Projeto Político-Pedagógico da escola, favorecendo a constituição de 

processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Ao mesmo tempo, recupera o sentido 

essencialmente coletivo do trabalho docente, realizado em momentos em que vários sujeitos se 

fazem presentes, influenciam histórias de vida e são influenciados por elas, pelos valores, 

concepções, saberes e fazeres uns dos outros. 

A Escola Classe 13 dispõe  2 coordenadores para atuar no ano letivo de 2022. Temos 

1 supervisor, que juntamente com a gestão pedagógica, assume o desafio de promover um 

trabalho pedagógico conciso, sólido .   

Consideramos que uma escola organizada por todos os que dela fazem parte tem 

maiores chances de ser uma escola adequada aos interesses e necessidades dos sujeitos que 

nela convivem, trabalham, ensinam, aprendem e avaliam. Nesse contexto o Coordenador 

pedagógico deve articular a equipe escolar visando a execução e constante avaliação do Projeto 

Político Pedagógico de modo que haja sintonia entre teoria e prática. 
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 A sistematização do trabalho pedagógico ocorre por meio de  Reuniões Setorizadas de 

Planejamento, por seguimento,  para a realização detalhamento e organização de cronogramas 

de trabalho com os conteúdos e objetivos curriculares, para discussão e direcionamento da rotina 

pedagógica. 

A produção das atividades é feita de forma escalonada e compartilhada entre os Docentes 

de cada ano, permitindo uma grande interação pedagógica e a construção de atividades 

adequadas aos estudantes em fases diferentes da aprendizagem.  

O trabalho compartilhado permite que os professores possam adotar diferentes estratégias 

de produção de material e compartilhar saberes e experiencias relevantes para a melhoria do 

desempenho dos estudantes nas diferentes niveis de aprendizagem. Os trabalhos ocorrem 

conforme a seguinte organização: 

* Educação Infantil: Escala diária de produção com alteração mensal. Permitindo que todas 

as professoras possam elaborar atividades em todos os eixos do currículo. 

* BIA: Escala semanal. Permitindo que as atividades sejam elaboradas levando em 

consideração as diferentes hipóteses de escrita. A saber: Pré-silábico, Silábico/Silábico-

alfabético, Alfabético / Alfabetizado. As atividades diversificadas permitem o atendimento dos 

estudantes em grupos separados em alguns momentos e integrados em outros momentos. 

Promovendo o Reagrupamento Intraclasse e interclasse.,  além de estabelecer a necessidade 

e a execução de projetos interventivos e aula de reforço aos estudantes que apresentam 

dificuldade de atingir os objetivos de aprendizagem propostos. 

* 4º ano: Escala semanal. Permitindo a construção de atividades interdisciplinares de 

acordo com o currículo e as necessidades dos estudantes, também promovendo estratégias de 

ensino diferenciados aos estudantes com baixo desempenho, como o reforço escolar no 

contraturno. 

* 5º ano: Escala mensal por componente curricular. Permitido que cada professor 

desenvolva as atividades de uma disciplina ao longo do mês. Sendo combinadas diversas 

linguagens no que tange ao estudo dos conteúdos previstos para cada período. E ainda 

promovendo estratégias de ensino diferenciados aos estudantes com baixo desempenho, como 

o reforço escolar no contraturno. 

A seguir apresentamos o organograma demonstrando o âmbito de atuação das funções de 

coordenação pedagógica, a qual perpassa por diversas fases a fim de que possa ser 

efetivamente implementado juntamente com o apoio de todos os docentes envolvidos,  demais 

membros da gestão e apoio pedagógico. 
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Figura 1: Organograma do Plano de Ação da Coordenação Pedagógica. 

Dentre as atribuições da Coordenação Pedagógica, detalhamos algumas: 

 

Organização Curricular 

Partindo da reorganização curricular proposta pela Secretaria de Educação, na primeira 

semana do primeiro bimestre letivo, durante a semana pedagógica, ocorrida entre os dias 07/02 
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a 10/02, foi realizada reunião com os professores separados por Blocos para a reorganização 

dos conteúdos e objetivos, conforme proposta curricular pela Secretaria de Educação.  

Os conteúdos foram distribuídos nos quatro bimestres, levando em consideração a 

necessidade de ser retomar conceitos fundamentais para consolidar as e promover o avanço 

nas aprendizagens.  

O registro foi compartilhado com todos os professores e serviu de base para o 

planejamento das aulas nas Coletivas Setorizadas mensais. 

Foi disponibilizado aos Professores um caderno de planejamento anual e uma planilha 

de registros gerais para fins de organização de dados sobre os estudantes, planejamentos e 

informações a serem incluídas futuramente no diário de classe contendo: chamada provisória; 

cronograma geral de atividades; registro de contatos com os estudantes; diagnóstico inicial e 

final da turma; hipóteses de escrita (psicogênese); entrega de atividades impressas aos 

estudantes; conteúdos do bimestre. 

 

 

Planejamento das Aulas 

 

Durante o período da Semana Pedagógica, os Blocos foi realizado o planejamento para 

o mês de fevereiro. Nesta oportunidade foram produzidas as atividades a serem aplicadas na 

semana de ambientação e acolhimento, produção do teste diagnostico inicial. 

O grupo em consenso, definiu que a periodicidade do planejamento das atividades seria 

mensal, devendo acontecer em momentos previamente definido por meio de reuniões 

setorizadas, envolvendo os professores, coordenação pedagógica, membro da gestão, Serviços 

de Apoio e serviços especializados. A coordenação elaborou uma planilha, onde estabelece de 

forma detalhada, o cronograma de conteúdos, as estratégias a serem trabalhadas, as atividades, 

incluindo sequencias didáticas, contemplando as atividades pertinentes as ações institucionais 

definidas no calendário escolar 2022, da SEEDF, bem como eventos coletivos e projetos 

pedagógicos da escola. 

 

 

Produção de Atividades 

As atividades são planejadas levando em consideração: 

* Temas propostos para cada semana. 

* Disciplinas. 
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* Hipóteses de escrita na alfabetização. 

* Necessidade de adequação curricular ou pedagógica para os estudantes NEE. 

* Semanas temáticas constantes no calendário escolar. 

* Necessidades de aprendizagem dos estudantes. 

 

Suporte Pedagógico aos Professores 

 

O espaço da Coordenação Pedagógica é utilizado como espaço de planejamento, 

avaliação, compartilhamento de experiências e formação continuada. 

Neste primeiro semestre foram realizados momentos de formação envolvendo todo a 

equipe de docentes  com a equipe do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, referente 

a atuação da equipe, suas atribuições; formação realizada pela professora da sala de recursos, 

referente a adequação curricular e a atuação do Atendimento Educacional Especializado; 

formação com especialista relativo a confecção do Relatório Individual do Aluno – RAV, além de 

participação em diversos momentos formativos, promovido pela UNIEB e agendadas junto a 

outros órgãos pela Gestão. 

 

Atuação nos Conselhos de Classe 

 

A coordenação pedagógica, tem papel importante de atuação nos conselhos de classe, 

atuando no registro das informações das turmas relativo ao desempenho geral dos estudantes, 

na devolutiva dos resultados apresentado nas avaliações ao longo do bimestre, sugerindo ações, 

propondo intervenções. É o momento destinado ao levantamento dos estudantes que precisam 

ser acompanhados ao longo do ano letivo, bem como do propor que precisam constar na busca 

ativa e demais providências. 

 

Documentação 

 

O registro das atividades é feito durante as diversas reuniões de planejamento, estudo, 

avaliação. Os documentos pertencentes a Escrituração escolar são analisados pela Equipe 

Pedagógica e encaminhados para as   providências junto a Secretaria Escolar 

Estratégias de valoração e Formação Continuada dos Profissionais de 

Educação 
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A formação continuada de professores é percebida como um processo constante de 

qualificação dos docentes para melhor prepará-los para o seu exercício. Nesse sentido é de 

grande relevância a necessidade de discussões, debates, estudos constantes da realidade da 

unidade escolar, a fim de que possa verificar e delinear novos caminhos em busca de 

aprendizagens que demonstrem aplicabilidade nas práticas docentes. 

Ainda é um desafio para coordenação pedagógica criar situações formativas para os 

professores - entendendo a formação como um processo contínuo - e materializar seu plano de 

formação para aquela equipe. Nesse sentido o espaço de coordenação precisa ser entendido 

como um lugar muito maior do que somente para auxiliar os professores a resolverem problemas 

pontuais. É o espaço da coordenação que dá sustentação ao projeto pedagógico da escola por 

meio da formação de docentes. 

O papel do professor, neste contexto também tem sido reconfigurado, como elementos 

privilegiado para troca de experiência e desenvolvimento de ações mediadoras que possibilitam 

o exercício das funções pedagógicas inerentes à dinâmica escolar com melhor qualidade.  

A Escola Classe 13 se propõe que os momentos de coordenações sejam um espaço 

de interação, construção, reflexão e aprendizagens onde os profissionais envolvidos possam 

fortalecer o trabalho coletivo, oportunizando discussões referentes à prática escolar e ao 

funcionamento geral da escola. O professor e demais profissionais da escola são estimulados 

em suas ações e em sua prática pedagógica. Além dos momentos de formação ofertados 

internamente, esta U.E incentiva os profissionais a participarem de todas  as outras formas de 

aprendizagem disponíveis ao seu alcance, além de fomentar a participação nos cursos, 

palestras, seminários ofertados pela EAPE, diretamente pela inscrição nos cursos de formação 

ou quanto a participação por outras formas como nos cursos oferecidos de modo online, vídeos 

de formação disponibilizados no youtube, etc. 

As estratégias de formação continuada aos docentes no âmbito escolar, ocorrem por 

meio de encontros formativos regulares, durante os quais a equipe docente desenvolve os 

hábitos de investigar, discutir e problematizar suas práticas pedagógicas. Esses momentos 

representam oportunidades ricas de transformar os conhecimentos e experiencias em reuniões 

pedagógicas formativas. A coordenação usa estratégias formativas como a devolutiva e registros 

dos acontecimentos pedagógicos envolvendo áreas especificas ou total a escola. Iniciam-se na 

semana pedagógica, na abertura do ano letivo e se expande ao longo de todos os bimestres, 

propiciando diversos momentos de formação e valorização da importância do papel do professor, 

da sua segurança no trabalho, condições de saúde física e mental bem como outros aspectos 

que impactam na atuação dos profissionais.  
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Seguem algumas estratégias adotadas: 

 

• Palestras mediadas por profissionais especialistas em diversas áreas, abordando 

temática de  alta relevância tanto para o fazer pedagógico quanto para questões voltadas para 

assuntos didático-pedagógicos, relacionamento interpessoal, inovações metodológicas, 

recursos didático-pedagógico, entre outros; 

• Planejamentos setorizados, reunindo a equipe organizada por seguimento, visando 

à busca de inovações e conhecimentos e a interdisciplinaridade; 

• Momentos específicos para troca de experiências a fim de que a prática pedagógica 

possa ser repensada a com um novo olhar. 

• Momentos de confraternização para dinamizar melhor a interação do grupo, bem 

como para garantir qualidade nas relações interpessoais e ambientação. 

Podemos, então, entender que a formação continuada privilegia o próprio contexto de 

trabalho do professor, isto é, um modelo formativo que integra as ações práticas dos professores, 

considerando suas necessidades e seus interesses dos quais são partícipes do desenvolvimento 

desse processo formativo no ambiente escolar.  

Plano  para Implementação da Cultura da Paz 

Esta unidade ensino, em consonância com as diretrizes da SEDF, tem igualmente, o objetivo de 

realizar ações para a materialização da Cultura de Paz e a conscientização, prevenção e 

combate a todos os tipos de violência. Assim, entende -se como cultura da paz o conjunto de 

valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida 

e na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da 

paz entre as pessoas, os grupos e as nações (ONU, 1999), podendo assumir-se como estratégia 

politica para transformação da realidade social. 

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, as 

metodologias de ensino, na educação básica devem possibilitar: 

• Construir normas de disciplinas e de organização da escola, com a participação 

direta dos/as estudantes;  

• Discutir questões relacionadas à vida da comunidade, tais como problemas de 

saúde, saneamento básico, educação, moradia, poluição dos rios e defesa do meio ambiente, 

transporte, entre outros; 
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 • Trazer para a sala de aula exemplos de discriminações e preconceitos comuns na 

sociedade, a partir de situação problema e discutir formas de resolvê-las;  

• Tratar as datas comemorativas que permeiam o calendário escolar de forma 

articulada com os conteúdos dos Direitos Humanos de forma transversal, interdisciplinar e 

disciplinar; 

 • Trabalhar os conteúdos curriculares integrando-os aos conteúdos da área de 

Direitos Humanos, por meio das diferentes linguagens; musical, corporal, teatral, literária, 

plástica, poética, entre outras, com metodologias ativa, participativa e problematizadora. 

(BRASIL, 2013, p. 47) 

A cultura de paz faz parte das atividades voltadas para convivência no espaço escolar. 

As atividades compreendem: definir e registrar as estratégias utilizadas pela instituição de ensino 

com vistas à promoção da paz dentro do ambiente escolar, relações interpessoais e convivência 

segura, envolvendo toda a comunidade escolar. 

As ações referentes a implementação da cultura da paz, foram contempladas no plano 

de ações do Serviço de Orientação Educacional – SOE, em anexo. 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

Para a obtenção do êxito dos estudantes foram executados os projetos interventivos 

realizado com o apoio da coordenação e supervisão  pedagógicas visando sanar as dificuldades 

levantadas por meio do diagnóstico inicial em que foram observadas diversas fragilidades 

especialmente nas disciplinas de linguagem e matemática. 

A coordenação pedagógica desenvolveu ações envolvendo atendimento direto aos 

estudantes que demonstraram fragilidades relevantes para o acompanhamento do ano cursado. 

Os docentes tão logo iniciou o ano letivo perceberam a necessidade de iniciar o 

atendimento com aulas de reforço ao estudantes que apresentaram falta de pré-requisitos.  

Foram desenvolvidos  reagrupamentos intra e extra classe ao longo dos bimestres, 

evidenciando ao final avanços significativos no desempenho geral do estudante. 

Plano para recomposição das aprendizagens 
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Para efeito da recomposição das aprendizagens, levando em consideração os levantamentos 

realizados e as fragilidades detectadas  nas avaliações diagnósticas, a  escola percebeu a 

necessidade imediata de iniciar as seguintes ações: 

- Aulas de reforço 

- Projeto interventivos realizados pela coordenação e supervisão pedagógica; 

- Reagrupamento intraclasse e extraclasses; 

- Sequências didáticas; 

- Projeto de leitura; 

- Ações coletivas. 

Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem: Concepções e Práticas 

No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio de 

diagnóstico do processo ensino-aprendizagem quanto instrumento de investigação da prática 

pedagógica. Assim a avaliação assume uma dimensão formadora, uma vez que, o fim desse 

processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, mas também permitir que haja uma reflexão 

sobre a ação da prática pedagógica. 

 A rede pública de ensino do Distrito Federal preconiza que a avaliação, categoria central 

da organização do trabalho pedagógico, faz repercutir suas intencionalidades sociopolíticas, 

comprometidas com a educação pública de qualidade referenciada nos sujeitos sociais, quando 

avalia na perspectiva da promoção da progressão continuada da aprendizagem de todos (as). 

 

Avaliação para as aprendizagens 

 

A avaliação para as aprendizagens promove intervenções enquanto o trabalho 

pedagógico se desenvolve por possibilitar, aos sujeitos, perceber seus avanços e fragilidades e 

buscar se autorregular para aprender mais. Nesse sentido, a observação, devidamente 

planejada, sistematizada e acompanhada do registro das informações coletadas, constitui a 

avaliação formal. 

 A avaliação diagnóstica e a autoavaliação entram neste cenário como potencializadoras 

da avaliação formativa. A primeira porque não se dissocia do fazer e das observações diárias 

que devem ser registradas, a segunda porque autoavaliar-se é a maneira pela qual o estudante 

e demais atores da escola podem se inserir e aprender sobre si enquanto aprendem. 

 Reflexões sobre as necessidades de mudanças e as discussões em torno da avaliação 

dentro da escola nos leva a buscar estratégias que de fato cumpram os objetivos da avaliação 

que se propõe formativa, processual e que garantam o avanço da aprendizagem. 
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 Na Educação Infantil o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - 

RDIC, será elaborado semestralmente, porém sua elaboração deve ser diária, considerando 

cada avanço no desenvolvimento das crianças. Esta avaliação possibilita a observação das suas 

manifestações de aprendizagem e o progresso dos alunos nessa fase peculiar da escolarização, 

bem como mostra caminhos para mudanças no planejamento e nas estratégias de ensino. 

 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Registro de Avaliação devem constar todas 

as informações referentes às aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo 

estudante, bem como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse processo, 

de forma que o professor reconheça as falhas e trace novas metas com foco na aprendizagem 

contínua. 

 Muitas são as possibilidades de avaliação, sendo a prova escrita apenas mais uma 

estratégia para medir o avanço da aprendizagem e verificar o que não foi atingido dentro do 

planejamento para providenciar as intervenções necessárias. 

 É importante também que os processos avaliativos para os alunos com necessidades 

especiais considerem as especificidades de cada um garantindo-lhes o direito à educação e 

ampliando as possibilidades de aprendizagem. Nesse sentido a escola visa cada vez mais o 

conhecimento do corpo docente do que se refere à elaboração e execução da adequação 

curricular para aqueles alunos que requerem a mesma, tornando o currículo acessível a todos e 

promovendo assim a inclusão de fato. 

 Outro desafio da escola é incluir a família nos processos avaliativos. É preciso a 

compreensão de que uma gestão que se diz realmente democrática deve criar mecanismos que 

incentivem a participação familiar, promovendo o entendimento de que a parceria escola-família 

é fundamental para o progresso da aprendizagem.  

 As famílias devem ser conhecedoras do fazer pedagógico da escola, pois somente com o 

entendimento dos procedimentos adotados a sua participação se dará de forma efetiva. A escola 

tende a ganhar com esse envolvimento, pois terá uma aliada e o sucesso escolar poderá ser 

alcançado por todos.  

No que tange às práticas avaliativas na escola é necessário observar os seguintes pontos:  

➢ É importante a compreensão de que uma atividade de avaliação se situa entre a intenção 

e o resultado e que não se diferencia da atividade de ensino, porque ambas têm o intuito 

de ensinar; 

➢ O Docente, ao definir os conteúdos específicos trabalhados naquele período, já define os 

critérios, estratégias e instrumentos de avaliação, para que professor e alunos conheçam 

os avanços e as dificuldades, tendo em vista a reorganização do trabalho; 
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➢ Os critérios de avaliação devem ser definidos pela intenção que orienta o ensino e 

explicitar os propósitos e a dimensão do que se avalia. Assim, os critérios são um 

elemento de grande importância no processo avaliativo, pois articulam todas as etapas da 

ação pedagógica;  

➢ Os enunciados de atividades avaliativas devem ser claros e objetivos. Uma resposta 

insatisfatória, em muitos casos, não revela, em princípio, que o estudante não aprendeu 

o conteúdo, mas simplesmente que ele não entendeu o que lhe foi perguntado. Nesta 

circunstância, o difícil não é desempenhar a tarefa solicitada, mas sim compreender o que 

se pede; 

➢ Os instrumentos de avaliação devem ser pensados e definidos de acordo com as 

possibilidades teórico-metodológicas que se oferece para avaliar os critérios 

estabelecidos. Por exemplo, para avaliar a capacidade e a qualidade argumentativa, a 

realização de um debate ou a produção de um texto serão mais adequados do que uma 

prova objetiva;  

➢ A utilização repetida e exclusiva de um mesmo tipo de instrumento de avaliação reduz a 

possibilidade de observar os diversos processos cognitivos dos alunos, tais como: 

memorização, observação, percepção, descrição, argumentação, análise crítica, 

interpretação, criatividade, formulação de hipóteses, entre outros; 

➢ Uma atividade avaliativa representa, tão somente, um determinado momento e não todo 

processo de ensino-aprendizagem; 

➢ A recuperação de estudos deve acontecer a partir de uma lógica simples: os conteúdos 

selecionados para o ensino são importantes para a formação do aluno, então, é preciso 

investir em todas as estratégias e recursos possíveis para que ele aprenda. A recuperação 

é justamente isso: o esforço de retomar, de voltar ao conteúdo, de modificar os 

encaminhamentos metodológicos, para assegurar a possibilidade de aprendizagem. 

Nesse sentido, a recuperação da nota é simples decorrência da recuperação de conteúdo. 

Assim, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, entendida como questão 

metodológica, de responsabilidade do professor, é determinada pela perspectiva de investigar 

para intervir. A seleção de conteúdos, os encaminhamentos metodológicos e a clareza dos 

critérios de avaliação elucidam a intencionalidade do ensino, enquanto a diversidade de 

instrumentos e técnicas de avaliação possibilita aos estudantes variadas oportunidades e 

maneiras de expressar seu conhecimento. Ao professor, cabe acompanhar a aprendizagem dos 

seus alunos e o desenvolvimento dos processos cognitivos.  
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Por fim, destaca-se que a discussão sobre a avaliação deve envolver o coletivo da escola, 

para que todos (direção, equipe pedagógica, pais, alunos) assumam seus papéis e se concretize 

um trabalho pedagógico relevante para a formação dos alunos. 

Desse modo, não é possível falar de avaliação sem necessariamente mencionar o papel 

do conselho de classe, conforme a seguir mencionamos esta importante instancia e seu papel 

dentro da avaliação. 

 

Conselho de Classe 

Quando se discute o Conselho de Classe, discutem-se as concepções de avaliação 

escolar presentes nas práticas educativas dos professores. Neste sentido, a importância dos 

Conselhos de Classe e dos processos avaliativos da escola está nas possibilidades e 

capacidades de leitura coletiva da prática, bem como diante do reconhecimento compartilhado 

das necessidades pedagógicas, de modo a mobilizar esse coletivo no sentido de alterar as 

relações nos diversos espaços da instituição. 

Nesta perspectiva de Gestão Democrática, o Conselho de Classe, enquanto instância 

colegiada é um espaço de avaliação coletiva do trabalho escolar; pois entre os órgãos colegiados 

que fazem parte da Gestão Democrática (Associação de Pais, Mestres e funcionários – APMF, 

Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e Conselho de Classe). O Conselho de Classe é um espaço 

privilegiado, no qual se tem possibilidade de discutir coletivamente (direção, equipe pedagógica, 

professores, pais e alunos), assegurando a democratização das relações que acontecem na 

escola. 

Os processos de desenvolvimento da aprendizagem deve ser objeto de rigorosa 

verificação e análise pelo conselho de classe, soberano em suas decisões, obrigatório a cada 

bimestre letivo, composto por professores, direção, coordenação pedagógica, serviços de apoio, 

e dos demais agentes educativos que se fizer necessário. 

Deste modo, as reuniões para o Conselho de Classe e Reunião de Pais e Mestres seguem 

as diretrizes de avaliação da SEDF.  

A escola dinamiza a organização dos conselhos de modo que os mesmos aconteçam 

bimestralmente, e quando necessário, são realizados pré-conselhos para fins de coletar, 

antecipadamente, informações acerca do desempenho dos estudantes em tempo de serem 

adotadas intervenções pedagógicas ao longo do bimestre, que possam modificar 

qualitativamente os dados obtidos quanto ao rendimento escolar dos estudantes ao final do 

período letivo. 
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Os dados são organizados por tema e os professores vão apresentado os dados sobre 

seus alunos de modo intercalado: Apresentação dos dados estatísticos gerais da escola: 

alfabetização, acesso, uso de atividades; Alunos infrequentes para a busca ativa; Alunos 

atendidos pela Equipe de Apoio; Alunos com dificuldades de aprendizagens; Avaliação de 

estratégias do bimestre e definição de estratégias para o bimestre seguinte. Após o término do 

conselho é gerado um documento com os dados necessários para a atuação de cada setor 

envolvido no Pedagógico. Permitindo que haja o registro do fazer pedagógico de modo integrado. 

Assim, em decorrência da atuação do conselho de classe,  de natureza democrática, o 

compromisso com a aprendizagem do estudante não é individual, mas sim, assumido por todos 

e, não simplesmente por uma pessoa, no caso, o professor. Consequentemente, tanto pais, 

como profissionais, se motivam a assumir sua responsabilidade no processo educativo, pois 

percebem que os aspectos discutidos e as direções anunciadas vão ao encontro de suas 

necessidades. 

O Conselho de Classe Deve assumir um espaço educativo gerador de ideias, que deverá 

dar conta de importantes questões didático-pedagógicas, possibilitando assim, aprendizagem 

efetiva a todos os alunos e ao professor uma reflexão da sua própria prática, tendo também como 

atribuição, estabelecer planos, projetos, estratégias pedagógicas viáveis de recuperação dos 

estudantes que apresentarem baixo desempenho. 

 

Avaliação Institucional da Unidade Escolar 

 

A avaliação institucional constitui-se como um processo sistemático de discussão 

permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, intrínseco à construção da sua autonomia, 

já que fornece subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da qualidade do seu trabalho. Essa 

autonomia não desvincula a escola das demais instâncias do sistema, uma vez que a avaliação 

institucional articula as avaliações, possibilitando uma leitura da totalidade das instituições e do 

sistema (Oliveira et al., 2004, p. 21). 

Dessa forma, a avaliação institucional torna-se um instrumento de reorientação do 

trabalho educativo, com base na construção coletiva de uma concepção de avaliação 

democrática e formativa, capaz de intervir efetivamente na realidade educacional, no sentido de 

contrapor-se à crescente exclusão e ao aprofundamento das desigualdades sociais. 

Para fins de propiciar a ampla participação de toda a comunidade escolar, utilizamos os 

seguintes instrumentos; reuniões envolvendo a equipe escolar para discussão de ações de 

natureza pedagógica, administrativa e financeira.  de modo que todos possam não so conhecer 

mas contribuir na tomada de decisões em todos os aspectos; reuniões com os pais responsáveis,  
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onde promovemos um espaço aberto para discussões, questionamentos e sugestões que visem 

a melhoria do ambiente escolar em termos de estruturação, aspectos pedagógicos, relação 

escola-comunidade. 

Conselho Escolar 

Com representantes por todos os segmentos da comunidade escolar, é uma entidade de 

natureza consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, 

administrativas e financeiras. 

O artigo segundo do Decreto 29.207/08 estabelece que a composição do Conselho Escolar 

é de um membro nato (Diretor da escola) e de, no máximo, 15 representantes eleitos dos 

segmentos da comunidade escolar, para mandato de dois anos. Os participantes são: 

a) Até três representante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupantes do 

cargo de Professor, em exercício na instituição educacional há pelo menos um ano; 

b) Um representante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupante do cargo 

de Especialista de Educação, em exercício na instituição educacional há pelo menos um 

ano; 

c) Até dois representantes da Carreira Assistência à Educação, em exercício na instituição 

educacional há pelo menos um ano; 

d) Até três representantes dos discentes da instituição educacional, com idade igual ou 

superior a dezesseis anos, sendo, preferencialmente, um de cada turno; 

e) Até seis representantes dos pais ou responsáveis legais de alunos da instituição 

educacional. 

 

Observamos que o Conselho Escolar desta unidade encontra-se com prazo de validade 

vencido e foi substituído por uma AGE – Ata Geral Escolar. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Escola Classe 13 de Ceilândia busca através desta Proposta Pedagógica, realizar um 

trabalho que esteja em consonância com o Currículo em Movimento adotado pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal que considera que a ação didática e pedagógica deve 

ser sustentada pelos eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, bem como buscar a 

articulação entre tais eixos e os eixos integradores do currículo com vistas a interdisciplinaridade 

e a uma reflexão da prática pedagógica para além da sala de aula 

A efetivação do Currículo só se dará na medida em que ele possa ser vivenciado e 

construído no cotidiano escolar com a utilização de estratégias desafiadoras, de um ambiente 

educativo rico em recursos e de profissionais preparados e motivados que ensinem na 

perspectiva de instigar, provocar o desejo de aprender e que estabeleça relações entre os 

conteúdos e a realidade dos estudantes. 

A escola Classe 13 em consonância com as demais escolas distritais  de mesma natureza, 

são organizada em ciclos, conforme explanado detalhadamente  no item “Organização do 

Trabalho Pedagógico da Escola”. 

A educação básica é organizada em etapas e modalidades conforme preconiza a Lei nº 

9.394/96 em seu art. 21. As etapas da educação básica são:  

A educação infantil, como etapa primeira da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus diferentes aspectos 

(LDB, art. 29). Destina-se às crianças de zero a cinco anos e é ofertada em creches, de zero a 

três anos, e pré-escola, de quatro e cinco anos.  

Com relação à Educação Infantil a LDB traz que sua finalidade é “o desenvolvimento integral 

da criança até os 05 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando 

a ação da família e comunidade”. No Distrito Federal a Secretaria de Educação tem como eixo 

integrador do Currículo a junção de elementos como: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. 

Seguindo a proposta do Currículo em Movimento do Distrito Federal – 2ª Edição – 2018, a 

SEEDF propôs o Replanejamento Curricular 2022, relacionando os objetivos de aprendizagem 

e os conteúdos previstos para o ano letivo de 2022 com os do ano letivo de 20204.  

 

 
4 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Guia De Orientações Para O Ensino Fundamental: 

Anos Iniciais E Anos Finais Organização Escolar Em Ciclos Para AS Aprendizagens No Contexto Do Ensino Remoto. 

Pág. 09. Brasília; 2021 
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Na Escola Classe 13 as ações direcionadas para a Educação Infantil considera os 

eixos do currículo em movimento, Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, em conformidade com o 

eixo geral da educação básica, diversidade, sustentabilidade humana, cidadania e 

aprendizagens. As particularidades dessa fase escolar, promovendo o conhecimento de si e o 

respeito pelo outro, bem como pelo diferente, possibilitando diversas experiências que levem à 

aprendizagem, sempre primando pela autonomia, e bem-estar. Tem-se também a preocupação 

de promover a preservação do meio ambiente, estimulando vivências de contato com a natureza, 

bem como a curiosidade, o encantamento com o mundo, tendo como objetivos: 

 

⮚ Estabelecer relações comparativas (mais que, menos que, tanto quanto, igual, 

diferente, maior que, menor que etc.);  

⮚ Desenvolver atitudes de preservação e cuidado com o meio ambiente, com o outro, 

com os animais, com a vida;  

⮚ Manipular, explorar e conhecer diferentes portadores de texto;  

⮚ Participar ativamente de práticas de letramento;  

⮚ Desenhar, de forma livre e dirigida, com diversos materiais e suportes, situações 

do cotidiano, que representam sua leitura de mundo;  

⮚ Exercitar a leitura e a escrita espontâneas;  

⮚ Participar de atividades que envolvam noções matemáticas, tais como a 

manipulação de diversas quantidades de objetos e materiais, brincadeiras de contagem, 

realização de estimativas, notações numéricas em diferentes contextos etc.; • trabalhar com 

símbolos e signos;  

⮚ Contar, recontar, criar, encenar histórias, récitas, roteiros etc.;  

⮚ Apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, danças 

etc.; • estabelecer relações lógicas cada vez mais complexas;  

⮚ Organizar-se e trabalhar de forma colaborativa em grupos;  

⮚ Observar, realizar e registrar experimentos;  

⮚ Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças, ginásticas 

(atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes implementos – cordas, arcos, 

bastões, cones, brinquedos etc.) e brincadeiras; • manifestar-se através do jogo simbólico 

(situações problema cotidianas) e outros. 

O ensino fundamental é a segunda etapa, com matrícula obrigatória para crianças a 

partir dos seis anos de idade; gratuito na escola pública e com duração de nove anos 

subdivididos em anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano). 



 

52 

 

O ensino fundamental destina-se à formação da criança, objetivando o 

desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização e exercício 

consciente da cidadania plena. Não se pode deixar de considerar que é durante os primeiros 

anos de escolarização que o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências significativas 

de aprendizagem 

A ampliação para 9 anos trouxe também a necessidade de reorganização escolar que 

garantisse o ingresso, o aprendizado e a permanência de todos no ambiente escolar, utilizando-

se de instrumentos e procedimentos diversos. 

Nessa etapa da escolarização os alunos devem assumir-se com sujeitos na 

construção do seu conhecimento, busca-se o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a 

compreensão do mundo e a capacidade de perceber-se como parte dele, construindo sua 

autonomia e sua própria identidade.  

Em suma a preocupação não está só nos conteúdos a serem ministrados, mas em 

como organizar tais conteúdos de modo a dar sentido à aprendizagem com vistas a uma 

organização do trabalho pedagógico que provoque, que instigue o aluno a buscar conhecimento, 

que ofereça suporte para o seu avanço e que o prepare para a fase seguinte. 

A LDB, no art. 32, afirma que o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 09 

anos, gratuito na instituição educacional pública, iniciando-se aos 06 anos de idade, tendo como 

objetivo a formação básica: 

I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV – O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. 

V – As disciplinas oferecidas estão em conformidade com matriz curricular aprovada; 
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
 
 

 Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão 

Pedagógica  

⮚ Garantir o 

desenvolvimento do 

Currículo em 

Movimento – 

Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 

(1º ao 5º Ano) e dos 

Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais; 

⮚ Criar 

momentos de 

coletividade que 

traduzam o 

compromisso com a 

qualidade do ensino e 

aprendizagem de 

todos. 

⮚ Promover a 

permanência do 

estudante na escola 

através da BUSCA 

ATIVA constante. 

⮚ Promover o 

desenvolvimento de 

habilidades 

importantes para os 

anos iniciais 

⮚ Diminuir o 

índice de reprovação e 

da evasão escolar 

através de um 

compromisso com a 

BUSCA ATIVA dos 

estudantes que se 

afastarem do 

processo. 

⮚ Promover e 

garantir a educação 

⮚ Diminuir 
em 60% os 
índices de 
infrequência, 
retenção e 
evasão escolar; 

⮚ Elevar 

os índices 

obtidos nas 

avaliações 

externas visando 

alcançar as meta 

projetada; 

⮚ Ter 

90% de 

estudantes 

alfabetizados ao 

final do 2º Ano; 

 

 

⮚ Manter contato 

com os pais para detectar a 

razão das faltas por meio 

de telefonemas periódicos. 

⮚ Estabelecer 

parceria com o conselho 

tutelar. 

⮚ Promover 

encontros com os 

responsáveis, para discutir 

e orientar sobre a 

importância da frequência 

escolar. 

⮚ Promover, nas 

coordenações 

pedagógicas, a integração 

entre os professores, 

oportunizando momentos 

de diálogos enfrentamento 

das dificuldades dentro da 

escola. 

⮚ Planejar e 

executar coletivamente as 

avaliações para 

acompanhar o 

desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos, 

conscientizando os 

docentes sobre a 

importância da avaliação 

como parâmetro para uma 

intervenção necessária. 

⮚ Planejar e 

executar a cada 15 dias 

agrupamentos e 

reagrupamentos  

⮚ Garantir reforço 

escolar para o aluno no 

horário contrário da aula 

 Não se 

aplica 

Bimestral 

Semestral 

Anual  

Direção  

Supervisão 

Coordenação 

Docentes 

Equipe 

Especializada 

SOE 
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inclusiva no ambiente 

escolar, em ambiente 

virtual e presencial, 

quando possível 

⮚ Incentivar a 

comunidade escolar a 

participar das ações 

escolares, sejam em 

ambientes virtuais ou 

quando for possível, 

presencial 

⮚ Apoiar e 

estimular o trabalho e 

as atividades 

desenvolvidas pela 

sala de Recursos, pela 

Equipe de Apoio à 

Aprendizagem e pelo 

Serviço de Orientação 

Educacional visando o 

melhor 

desenvolvimento dos 

estudantes; 

⮚ Incentivar o 

desenvolvimento de 

projetos e estratégias 

para a melhoria da 

qualidade do ensino e 

das aprendizagens em 

ambientes virtuais de 

aprendizagem e 

quando for possível 

presencial 

⮚ Incentivar a 

formação de Leitores; 

⮚ Conscientizar 

os profissionais da 

importância seu 

trabalho; 

⮚ Harmonizar 

as relações de 

trabalho; 

⮚  

 

sempre que necessário. 

⮚ Garantir o 

atendimento ao aluno com 

Projeto Interventivo sempre 

que necessário.  

⮚ Promover a 

contação de histórias com 

o intuito de se trabalhar os 

gêneros textuais de forma 

mais abrangente de acordo 

com cada série/ano e com 

as especificidades de cada 

turma. 

⮚ Promover 

semanalmente por meio de 

envio de livros em PDF o 

momento da leitura 

envolvendo alunos, 

professores e demais 

funcionários por meio da 

leitura compartilhada. 

⮚ Promover 

passeios culturais; 

⮚ Promover 

palestras educativas. 

⮚ Promover circuito 

de brincadeiras e jogos 

buscando a integração dos 

educandos; 

⮚ Promover Hora 

Cívica semanal 

oportunizando aos 

educandos a vivência de 

situações que permitam a 

compreensão do que seja 

civismo, patriotismo, 

convivência saudável e 

harmoniosa.  

⮚ Promover a 

formação continuada dos 

docentes por meio de 

palestras, dinâmicas de 

grupo e oficinas. 

⮚ Incentivar a 

formação continuada. 

⮚ Acompanhamento 
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sistemático do 

desempenho escolar; 

⮚ Promover 

momentos de estudos 

sobre o currículo em 

movimento 

⮚ Promover a 

integração do grupo com 

momentos de 

confraternização. 

⮚ Incentivar a 

participação da 

comunidade com o 

objetivo de 

conscientização de que a 

participação da mesma é 

essencial para a o 

desenvolvimento do 

estudante. 

 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 

⮚ Por meio da observação e dos relatos dos professores quanto a assiduidade dos 

estudantes no cotidiano escolar.  

⮚ Por meio das coordenações pedagógicas e dos conselhos de Classe Bimestrais. 

⮚ Reuniões semanais com a Equipe Gestora 

⮚ Encontros semanais com professores, coordenadores e equipe gestora para discussão e 

intervenções pontuais. 

⮚ Reuniões bimestrais de pais promovidos pela escola 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
 Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 

 ⮚ Desenvolver 

AÇÕES para que 

haja um bom 

funcionamento da 

escola, garantindo o 

atendimento 

adequando e 

satisfatório aos 

servidores da 

instituição 

FAVORECENDO 

um bom 

desempenho de 

suas funções; 

⮚ Desenvolver 

AÇÕES para que 

haja um bom 

atendimento para a 

comunidade 

escolar. 

 

⮚ Garantir 

a aquisição de 

materiais 

pedagógicos, de 

limpeza e de 

expediente para 

um bom 

funcionamento 

da instituição, 

utilizando 100% 

da verba 

destinada; 

⮚ Atender 

na medida do 

possível todos 

os servidores 

em suas 

necessidades 

administrativas, 

observando os 

critérios legais 

pertinentes a 

cada segmento; 

⮚ Buscar 

parcerias para a 

melhoria da 

estrutura física 

da escola: sala 

dos professores, 

espaço de 

recreação para 

os alunos, 

pintura externa 

da escola, entre 

outros; 

 

 

⮚ Utilizar, 

dentro dos 

limites da lei, 

quando houver 

as verbas 

federais e 

distritais 

destinadas a tais 

fins; 

 

Emendas 

parlamentares 

PDAF 

PDDE 

 

Bimestral 

Anual 

Anual 

 

Gestão  
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AVALIAÇÕES DAS AÇOES: 

As ações deste Plano serão avaliadas ao final de cada bimestre, será feita de maneira 

coletiva com a participação dos segmentos que compõem a comunidade escolar em reuniões 

virtuais ou por meio de formulários. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

 
 Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 

 ⮚ Criar 

mecanismos que 

fortaleçam o 

diálogo, a 

participação e o 

compromisso de 

todos; 

⮚ Promover 

ações que 

envolvam a 

gestão 

democrática 

dentro da escola 

⮚ Priorizar o 

trabalho coletivo 

como base de 

sustentação das 

ações da escola 

 

⮚ Socializar 

com 100% da 

equipe 

pedagógica, 

funcionários, 

professores e pais 

todas as 

Informações 

obtidas: Leis, 

instruções, 

portarias e demais 

documentos 

encaminhas pela 

SEDF; 

⮚ Criar 

espaços e 

mecanismos onde 

pais, professores, 

funcionários e 

alunos possam 

discutir o cotidiano 

escolar; 

⮚ Consolidar 

os órgãos 

colegiados na 

escola tais como: 

Conselho Escolar 

e Conselho de 

Classe. 

 

⮚ Organizar os 

Conselhos de Classe 

no final de cada 

bimestre, observando 

potencialidades e 

fragilidades da 

escola. 

⮚ Fazer 

devolutivas do 

trabalho realizado 

pela gestão em 

reuniões oportunas 

com os profissionais 

da escola e com a 

comunidade. 

⮚ Criar 

formulários de 

Avaliação 

Institucional para que 

toda comunidade 

escolar possa avaliar 

e sugerir ações da 

gestão. 

⮚ Organizar 

momentos de reflexão 

sobre atuação de 

cada profissional e 

sua importância no 

sucesso da EC 13. 

⮚ Proporcionar 

momentos de escuta 

ativa de cada 

segmento para 
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buscar melhorias  

⮚ Buscar meios 

para um ambiente de 

trabalho prazeroso e 

seguro para cada um 

dos servidores e toda 

comunidade.  

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 

 

As ações deste Plano serão avaliadas no final de cada bimestre por meio de reuniões 

envolvendo cada responsável pelas ações para fins de apresentar as devolutivas dos resultados 

alcançados e/ou reprogramá-las caso haja necessidade.  
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GESTÃO DE PESSOAS 
 
 

 Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão 

de 

pessoas   

⮚ Criar 

momentos de 

coletividade que 

traduzam o 

compromisso com a 

qualidade do ensino 

e aprendizagem de 

todos. 

⮚ Incentivar a 

comunidade escolar 

a participar das 

ações escolares, 

sejam em 

ambientes virtuais 

ou quando for 

possível, presencial 

⮚ Conscientizar 

os 

profissionais 

da 

importância 

seu trabalho; 

⮚ Harmonizar 

as relações 

de trabalho; 

 

 

Realizarção 

de reuniões 

periodicas 

com equipe 

escolar 

 

Estabeler  

parceria 

com 

conselho 

tutelar; 

 

Promoção  

de reuniões 

periodicas 

com a 

comunidae 

escolar 

 

Integração 

dos 

terceirizado

s nas 

açoes da 

escola; 

 

Envolver 

ESV, 

monitores e 

servidores 

readaptado

s nas 

ações da 

escola 

 

 

 

⮚ Estabelecer 

parceria com o 

conselho tutelar. 

⮚ Promover 

encontros com os 

responsáveis,  

⮚ Promover, 

nas coordenações 

pedagógicas, a 

integração entre os 

professores, 

oportunizando 

momentos de 

diálogos 

enfrentamento das 

dificuldades dentro 

da escola. 

⮚ Promover a 

formação continuada 

dos docentes por 

meio de palestras, 

dinâmicas de grupo e 

oficinas. 

⮚ Incentivar a 

formação 

continuada. 

⮚ Promover a 

integração do grupo 

com momentos de 

confraternização. 

 

 Não se 

aplica 

Bimestral 

Semestral 

Anual  

Direção  

Supervisão 

Coordenação 

Docentes 

Equipe 

Especializada 

SOE 

Pais / 

responsaveis; 

Conselho 

tutelar; 

etc 
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AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 

⮚ Por meio da interação, da participação, durante os encontros promovidos;  

⮚ Por meio das reuniões; confraternizações e demais encontros; 

⮚ Reuniões e interação com os órgãos externos; 

⮚ Reuniões bimestrais de pais promovidos pela escola 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de planejamento das 

ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de cada ano letivo deve se elaborar 

um Plano de ação, definindo as ações a serem executadas no referido ano letivo. 

Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola a responsabilidade de articular 

e proporcionar   momentos para reflexão e implementação do PP, seja nos encontros específicos 

com professores ou nos momentos que exigem a participação de toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola.  No início de cada ano 

letivo devem acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a comunidade 

escolar, reorganização do Projeto Político Pedagógico no ano em curso. 

Uma Avaliação Institucional preliminar foi feita junto ao grupo docente para avaliar as 

estratégias adotadas pela Gestão, durante o ensino remoto e para uma autoavaliação da Equipe 

Pedagógica, apresentando os seguintes resultados: 

 

 

Gráfico 16: Dados do Conselho de Classe: Atuação docente – autoavaliação. Sendo (0) insatisfeito e (10) Muito 

satisfeito. 
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Gráfico 17: Dados do Conselho de Classe: Atuação docente – autoavaliação. Sendo (0) Pouco participativo e (10) 

Participativo. 

 

 

 
Gráfico 18: Dados do Conselho de Classe: Atuação da Gestão – autoavaliação. Sendo (0) Pouco eficiente e (10) 

Eficiente. 
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PROJETOS  ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

O MUNDO HOJE PASSA POR UMA MUDANÇA  

 

 

O mundo contemporâneo exige cada vez mais que o indivíduo seja um ser completo para 

atuar no mundo do trabalho e na sociedade. Este ser necessita, para isso, de conhecimento - 

visto aqui como as descobertas construídas ao longo da história humana - e de incorporar valores 

que irão permear suas atitudes de convivência saudável nas suas relações interpessoais. 

Diante dessas aspirações, anseios e necessidades dos indivíduos e das exigências do 

mundo atual, a escola, enquanto instituição de educação tem um papel importante: promover 

uma educação que considere o educando em sua totalidade, vendo-o não só como aluno, mas 

como pessoa. 

Nesse contexto tivemos que romper paradigmas, repensar e revisitar nosso ensino de 

modo que atendam as expectativas da sociedade atual.  

Para isso, é necessária uma nova abordagem na prática educativa que contemplem a 

aquisição não só do conhecimento formalizado, mas também, de atitudes favoráveis como o 

respeito, a responsabilidade, a autonomia, a cooperação, enfim, valores éticos tão necessários 

no mundo de hoje. 

Assim, concluímos que o trabalho com projetos é um instrumento importante para uma 

construção significativa e compartilhada do conhecimento, contribuindo para uma educação 

transformadora, mostrando-se como um meio capaz de devolver à escola seu papel de espaço 

educativo e de transformação social. 

Trabalhar com projetos auxilia na formação integral dos indivíduos, já que cria diversas 

oportunidades de aprendizagem conceitual, atitudinal, procedimental para os mesmos. 

As fontes de pesquisa são as mais diversas: livros, material impresso, vídeos, relatos de 

exposições culturais, músicas, experimentos, exposições, etc. 

Na Escola Classe 13 buscamos a cada ano um trabalho mais significativo para o professor 

e principalmente para o aluno, demonstrando que a aprendizagem pode ser muito mais 

prazerosa e os resultados mais positivos onde todos contribuem para um melhor 

desenvolvimento das atividades propostas. A seguir alguns projetos desenvolvidos na escola: 

 



 

64 

 

1 - PLENARINHA  
 

Justificativa: 

         A compreensão sobre a condição humana nos faz entender que precisamos cuidar do 

mundo e de tudo o que dele faz parte. Precisamos deixar a nossa morada um lugar mais 

acolhedor, mais leve e amigável. Mas, como cuidar do mundo? A resposta está nos detalhes e, 

um destes detalhes, talvez o mais importante, é olhar para a infância. 

Cuidar do mundo significa cuidar das crianças e, acima de tudo, escutar o que elas nos 

têm a dizer, pois na infância está o início da vida, e mais: é na infância que mora o futuro. 

Por isso, precisamos ouvir as crianças; elas têm muito a nos dizer e a nos ensinar. Seus 

desejos, questionamentos, curiosidades e sonhos compõe um conhecimento que os adultos 

pouco dominam. Escutar uma criança significa reconhecê-la como ser autônomo capaz de falar 

por si e sobre si. 

Este ano, desenvolver o projeto PLENARINHA na escola tornou-se ainda mais importante 

e um grande desafio, uma vez que as crianças encontram -se distantes do ambiente escolar, 

perdendo a interação com os colegas e o professor, algo que é de fundamental importância para 

essa fase do desenvolvimento. Foi necessário ressignificar as ações, levando-as para os 

ambientes virtuais, onde se fez necessário um envolvimento das famílias nas atividades.  

Seguimos com o desafio de realizar o projeto de forma virtual com a temática da X PLENARINHA 

– CRIANÇA ARTEIRA: FAÇO ARTE, FAÇO PARTE. 

 
Objetivo Geral: 

O projeto “Plenarinha” tem como objetivo a escuta sensível e atenta às crianças, ao fim 
de considerar as suas percepções sobre as situações que vivenciam na escola e na cidade, 
traduzindo-se em contribuições relevantes para uma melhor compreensão de suas 
aprendizagens e do desenvolvimento infantil, de forma lúdica. 
 

Ações: 

➢ As atividades desenvolvidas nesse projeto, por meio das quais conseguimos a 

captação das vozes das crianças, Serão: rodas de conversas, oficinas lúdicas, 

entrevistas, desenhos, brincadeiras, contação de história, escuta de histórias, 

confecção de livros coletivos, registros fotográficos, entre outros. 
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2 - REAGRUPAMENTO INTRACLASSE 

 

Justificativa: 
 

Em todas as turmas, há alunos que apresentam níveis diferenciados na leitura, escrita. 

Em cada turma é possível encontrar alunos alfabetizados e alunos que se encontram em níveis 

ainda muito rudimentares do processo de alfabetização. São diversos grupos de alunos que 

necessitam de intervenções dentro de campos conceituais distintos com condições para que 

avancem nas suas hipóteses e no seu desenvolvimento linguístico.  

Diante das fragilidades detectadas nas avaliações iniciais verificou-se a necessidade 

imediata de iniciar os reagrupamento tanto intra quanto extraclasse, a fim de minimizar as os 

impactos da falta de pré-requisitos  ao longo dos bimestres seguintes. 

 

Objetivo geral:  

Promover a aprendizagem significativa dentro do nível esperado para cada ano escolar 

em que a criança está inserida e os avanços dos que tiveram algum prejuízo pedagógico no ano 

letivo de 2022,  repensando práticas pedagógicas para atender os alunos em favor das suas 

aprendizagens enturmando-os por nível da psicogênese para atendê-los com atividades afins; 

 

Ações: 

➢ Atendimento em grupos de acordo com o nível de escrita de cada aluno, após 

testes individuais realizados pelos professores em salas de aula, de forma lúdica, 

utilizando de jogos e materiais de apoio que serão entregues nos kits de materiais 

impressos.   

 

3 – PROJETO LITERÁRIO: LER É BOM... EXPERIMENTE! 

 

 
Justificativa: 

Ler e escutar histórias é apoderar-se de um bem, e uma vez adquirido, jamais será 

perdido: o conhecimento. Mas, o que se faz necessário para que um indivíduo venha a se tornar 

um leitor ativo e apaixonado pelos livros? Não existe uma fórmula, mas certamente há caminhos 

que levam a tais fins, e sem dúvidas o principal caminho é a prática da leitura na infância. Com 

o devido apoio, da família e da escola, é o pontapé inicial para o sucesso dos alunos em toda a 

sua vida escolar. 

A leitura abre portas de mundos desconhecidos. Um bom leitor tem mais facilidade para 

se desenvolver nas demais áreas do conhecimento. Mas, nosso intuito não é somente ler para 
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aprender algum conteúdo do currículo, mas e ensinar a ler por prazer e para os que ainda não 

leem, se encantar pelos livros através de histórias contados por um ledor. 

Nossa escola é localizada numa região administrativa periférica, onde muitas vezes as 

crianças só possuem acesso aos livros quando proporcionado pelo professor em sala de aula 

com as aulas virtuais, as crianças estudando em casa, nossa missão de tornar alunos leitores 

passou a ser um grande desafio e nossa responsabilidade se tornou ainda maior: fazer com que 

o livro chegue até as famílias e quem sabe ainda sensibilizá-las a se tornarem também leitores 

apaixonados. 

Consideramos a importância de apresentar escritores importantes e conhecidos no munda 

da leitura com forma de incentivar e motivar nossos estudantes. Por esta razão escolhemos 

homenagear o famoso escritor JONAS RIBEIRO, visto que trata de escritor de uma diversidade 

de obras que abordam diversos temas relevantes e interessantes no mundo infanto-juventil. 

 
Objetivo geral:  

⮚ Despertar crianças para o prazer e a importância de ler e ouvir histórias, tanto para sua 

aprendizagem escolar como para a prática de leitura por diversão e entretenimento, ampliando 

sua visão de mundo, seu vocabulário e suas emoções.  

⮚ Apresentar ao estudantes um escritor de renome para que os mesmos tenham o contato 

tanto com as obras quanto com o processo de criação das obras trabalhadas podendo entrevista-

lo pessoalmente. 

 

Ações: 

➢ O projeto será realizado com momentos de leitura individual e coletivo em sala de 

aula, envio de livros uma vez por semana, para deleite das crianças e seus 

familiares em algum momento do final de semana. Momentos de contação de 

histórias promovidos pela contadora de histórias Tatiana Ribeiro. Produções de 

diversos portadores de textos e culminando com a exposição dos trabalhos na 

MOSTRA LITERÁRIA que será realizada ao final do ano letivo.  Como sendo um 

projeto principal da escola, suas ações perpassarão por todos os demais projetos, 

sendo sempre criado um momento para exploração da leitura como instrumento de 

aprendizagem e prazer.  

➢ Produção de trabalhos referentes as principais obras do autor; 

➢ Sacola literária 

➢ Contação de histórias do autor pela contadora TATIANA RIBEIRO; 

➢ Caixa de leitura 

➢ Momento de leitura em sala de aula 

➢ Momento de leitura na sala de leitura 
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➢ Biografia do autor homenageado 

➢ Mostra literária: exposição de materiais, livros confeccionados ao longo do projeto 

em salas temáticas e apresentações. 

 

 

4 - TODOS PELA INCLUSÃO  

 

Justificativa: 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda 
por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, 
podem ser ensinadas a amar”.  

Nelson Mandela 
 

O presente projeto foi pensado com o intuito de incentivar e promover ações e reflexões 

dentro da escola que valorizem a diversidade e o respeito às diferenças abrangendo todos os 

envolvidos no processo educacional (alunos, professores, pais). A abordagem desse tema será 

de extrema relevância a partir do momento que a nossa escola vem buscando a cada ano 

desenvolver um ensino que procure atender a diversidade existente, com atitudes de aceitação 

e respeito. 

Nessa perspectiva precisamos construir contextos pedagógicos em que os envolvidos 

possam vivenciar experiências de respeito e serem respeitados, de serem solidários e receberem 

solidariedade, de terem acesso ao conhecimento que alimentem a sua compreensão e 

analisarem criticamente situações concretas dentro e fora da escola. 

O respeito deve deixar de ser apenas uma atitude baseada nas empatias das relações 

pessoais, para tornar-se um princípio que norteia todas as condutas, inclusive as que envolvem 

contextos esporádicos entre pessoas na escola e em locais públicos. 

Através deste tema, o educador trabalha a conscientização da criança, com 

responsabilidade, possibilitando a compreensão do que é verdadeiramente o convívio com 

respeito na escola. As diferentes formas de se mostrar o respeito correspondente às diferentes 

esferas de sociabilidade, é através do convívio: relações pessoais, formais e indiretas. 

Reconhecer os limites e possibilidades alheias, a identificação e repúdio de situações de 

desrespeito. 

O projeto é pensando para o trabalho sobre o respeito de forma geral, mas também com 

um foco especial na inclusão de crianças especiais, por abranger o período da Semana Distrital 

de Conscientização e promoção da Educação Inclusiva (Lei Distrital nº 5.714/2016) Segundo 

Vygotsky (2012b), o desenvolvimento incompleto da pessoa com deficiência se deve ao fato, não 
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da sua deficiência, mas à exclusão da coletividade. O curriculum da Educação Infantil diz que 

“Educação Especial, como modalidade que perpassa a Educação Infantil entre as demais etapas 

da Educação Básica, requer discussões e ações conjuntas, essenciais para delinear um caminho 

mais adequado à diversidade existente entre nossas crianças”  

       A atitude de indignação é a resposta que se espera das pessoas quando desrespeitadas na 

vida cotidiana. Reconhecer que situações de preconceito e desrespeito acontecem nas relações 

interpessoais, cotidianamente, e que não só as crianças passam por isso, é muito importante 

para pensar em formas de intervenção nessas situações. Assumir que elas existem, provoca a 

busca de respostas e a conhecer melhor aqueles com quem se convivência.  

 

Objetivo Geral: 

     Reconhecer e valorizar a diversidade humana, dentro de uma realidade de inclusão, 

combatendo situações de preconceito e discriminação seja ela motivada por qualquer diferença 

existente, com o intuito de resgatar e fomentar atitudes individuais e coletivas de respeito. 

 

Ações: 

➢ O projeto será realizado por meio de Contação de histórias pelo professor e pela 

equipe gestora. Palestras para os alunos, professores e pais, rodas  de conversa 

em sala de aula. Visita de escritores de livros de literatura infantil , sobre o tema. 

Vídeos do Youtube e produzido pelos professores e equipe pedagógica para 

sensibilização sobre o tema. Dinâmicas e brincadeiras para fomentar o debate.  

  

5 – RESGATANDO TRADIÇÕES - FESTA JUNINA E FOLCLORE 

 

Justificativa: 

O Brasil é um país realmente fantástico. Nele há uma abundância de território, água, 

espécies animais, vegetais e de cultura.   É inegável a imensa variedade social, regional e cultural 

que o Brasil possui. Sua extensão é de 8.514.877 km², dividido em 26 Estados e o Distrito Federal 

e cinco regiões. 

Cada Estado tem uma diversidade cultural imensurável que agrupados em regiões são 

responsáveis pela riqueza que possuímos. Conhecer essas riquezas traz um significado ímpar 

ao trabalho pedagógico e contempla o currículo da Secretaria de Educação. Este documento 

descreve a “importância de identificar a presença e a diversidade de culturas como a afro-

brasileira, as indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, das comunidades do campo, das 
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florestas, de migrantes, de imigrantes, bem como de outros grupos sociais são importante para 

compreender, valorizar e respeitar os indivíduos, suas características socioculturais e suas 

territorialidades. A escola reivindica o papel de promover aos estudantes a oportunidade de 

problematizar as diferentes formas de atribuir sentido ao mundo”.   

Seguindo as orientações curriculares vamos propor aos nossos alunos um mergulho em 

nossa cultura, conhecendo melhor nosso País, as pessoas, e tudo que nele há.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Objetivo Geral: 

      Proporcionar aos nossos alunos um conhecimento mais amplo sobre o País em que vivem, 

sua cultura, natureza, pessoas, meio ambiente. 

 

Ações: 

➢ Filmes e músicas regionais para embasar rodas de conversa em sala de aula. Ouvir 

relatos de pessoas de outros estados sobre experiências vividas. Propor para as 

famílias receitas regionais para serem feitas em casa. Contação. De Histórias. 

Produção de atividades artísticas regionais. Releitura de obras artísticas regionais. 

Danças regionais; 

 

06 – PROJETO O BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS  

A Semana do Brincar foi instituída com fundamento na Lei n° 13.257 de 8 de março de 

2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, e que em seu art. 5°, traz 

o brincar como uma das áreas prioritárias para as crianças de 0 a 6 anos de idade (BRASIL, 

2016a). 

O brincar é uma atividade essencial para as crianças. O respeito incondicional à 

brincadeira é uma das mais importantes funções da Educação Infantil, não somente por ser no 

tempo das infâncias que essa atividade social se apresenta com mais intensidade, mas, 

justamente, por ela ser a experiência inaugural de perceber, sentir e experimentar o mundo. Na 

brincadeira, as crianças se percebem, aprendem, imaginam e criam linguagens por meio do 

brincar e da liberdade que essa atividade pode proporcionar. 

Brincar sozinhas ou em grupo, com brinquedos estruturados ou não estruturados, permite 

que as crianças possam, por meio da representação simbólica, criar situações imaginárias que 

podem suscitar elaborações importantes para as suas aprendizagens e desenvolvimento. A 

vivência corporal por meio da brincadeira permite às crianças a percepção a partir do que é 

sentido no movimento, levando à descoberta de potencialidades até então, nem imaginadas. A 

brincadeira contribui para que as crianças desenvolvam a percepção, a memória, a consciência, 

a atenção, a fala, o pensamento, a vontade e a formação de conceitos e de suas emoções.  
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O brincar é uma experiência que promove a imaginação e a criação, uma experiência que 

envolve espaço, tempo e materiais, e também a relação com o outro, configurando uma forma 

essencial de viver das crianças. Sendo assim, é primordial que as e os profissionais da educação 

que atuam na Educação Infantil possam estudar, discutir, pensar, refletir, planejar e envolver as 

famílias e a comunidade local no sentido de oportunizar o brincar para as crianças. 

É imprescindível resgatar que a importância do brincar e dos brinquedos vai muito além 

do mundo tecnológico, para tanto, buscamos estratégias para apresentar de forma lúdica e 

interessante as diversas formas de colocar as crianças em contato com brincadeiras e 

brinquedos tradicionais. 

 

Objetivo Principal: 

 Proporcionar momentos de brincadeiras com as crianças, seus colegas em sala de aula, 

de recreação e ainda momento de aprendizagem com suas famílias. Proporcionar momentos 

lúdicas e prazerosos no processo de ensino. 

 

Ações: 

➢ Resgatar brincadeiras tradicionais.  

➢ Proporcionar momentos de brincadeira em sala de aula.  

➢ Compartilhar brincadeiras entre os colegas; 

➢ Promover momentos de ludicidade mensalmente, trazendo vivências de 

brincadeiras e cantigas tradicionais. 

 

 07 - SEMANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 O calendário da SEDF prevê o DIA DISTRITAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Em nossa 

escola o trabalho será realizado durante uma semana, com a possibilidade de voltarmos nossos 

olhares para o universo infantil. 

 A Semana da Educação Infantil é um momento em que nos dedicamos ainda mais para 

essa fase do desenvolvimento da criança, onde mais importante do que aprender a ler e escrever 

é desenvolver habilidades sociais e motoras que no momento oportuno serão fundamentais ao 

processo de aquisição de leitura e escrita. 

Brincar, dançar, correr, pular, entre outras habilidades são priorizadas nessa semana. 

 

 

 



 

71 

 

Objetivo Principal: 

 Proporcionar aos alunos da Educação Infantil uma semana de jogos e brincadeira 

enfatizando o real valor desses momentos para essa fase em que a criança se encontra. 

 

Ações: 

➢ Promover momentos com jogos, brincadeiras, brincadeiras cantadas, experiências 

com materiais diferentes para confecções de brinquedos. Contação de histórias.  

Noite do pijama. 

  

08 - CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

 “É comemorado em todo território nacional. Esta data foi escolhida por ter sido o dia da 

morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A celebração relembra 

a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-

brasileiros que sucederam a época de escravidão sofreram (e ainda sofrem) diversos níveis de 

preconceito. A criação de um dia comemorativo da Consciência Negra é uma forma de lembrar 

a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. 

No dia 9 de janeiro de 2003, a Lei Federal 10.639 instituiu o "Dia Nacional da Consciência Negra", 

no calendário escolar. Desta maneira, o ensino da cultura Afro-brasileira passou a fazer parte do 

currículo escolar em todo o país”  

Texto retirado da internet 

 

 A escola tem um papel muito importante de reflexão sobre o preconceito racial e também 

de mudança de olhar para essa crueldade que ainda acontece em nosso país de forma velada e 

muitas vezes de forma exposta também. Ninguém nasce adiando, ninguém nasce discriminando 

ninguém. Esses comportamentos são ensinados ao longo da vida e muitas vezes vivenciados 

por alunos em suas casas. A escola possui um papel fundamental de mudança de 

comportamento e correção da desigualdade sofrido pelos negros ao longo de anos da nossa 

história.  

 

Objetivo Geral: 

 Refletir sobre atitudes preconceituosas com o intuito de mudar comportamentos 

discriminatórios entre os colegas e formar multiplicadores  



 

72 

 

 

Ações: 

Pesquisar sobre personalidades negras que se destacaram no Brasil e no Mundo. 

Confecção de cartazes sobre essas personalidades;  

Desfile na Escola; 

Oficina de cuidados com o cabelo; 

Contação de Histórias; 

Vídeos e músicas sobre o assunto 

  

 9 – CANTATA  - A MAGIA DO NATAL 

 

 Este projeto possibilita às crianças o conhecimento das tradições natalinas, de forma interativa e 

descontraída, buscando o reconhecimento dos símbolos natalinos, assim como o estímulo de bons 

hábitos de solidariedade por meio de atividades coletivas e de confraternização.  

 

Objetivo geral: 

 Vivenciar o espírito Natalino entre os pares e encerrar o ano letivo agradecendo às 

conquistas e experiências vivenciadas  

Ações: 

 

Ensaiar com as crianças uma música de Natal o para apresentação; 

Criar artigos de decoração de Natal; 

Contação de história sobre o Natal.  
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica  

 

O espaço da coordenação pedagógica ocorre de terça a quinta-feira, conforme previstos 

nos documentos oficiais que regem a jornada ampliada. Sendo que as terças e quintas-feiras os 

professores coordenam entre seus pares de segmento/ano e às quartas-feiras são destinadas à 

coordenação coletiva, que consiste em um momento de formação continuada conduzida pelos 

coordenadores, equipe de apoio à aprendizagem, equipe gestora ou convidados. 

Os coordenadores atuam como agentes interlocutores entre a equipe gestora e corpo 

docente da escola, além de serem os profissionais responsáveis por desenvolver ações e 

estratégias que visam apoiar o trabalho pedagógico realizado pelos (as) professores (as) em sala 

de aula, em prol das aprendizagens e recomposição das mesmas, considerando o cenário do 

ensino remoto, desenvolvido pela pandemia da COVID-19.  

 

Planos de Ação Específicos da Unidade Escolar 

 

* Coordenação Pedagógica 

 

Ações Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 

Organização 

curricular 

Definir conteúdos 

e objetivos anual. 

Organizar os 

conteúdos por 

bimestre 

Reunião com o 

grupo de 

professores 

para seleção de 

conteúdos e 

objetivos 

Início do ano 

letivo 

Coordenadores 

Planejamento 

coletivo por bloco / 

ano 

Organizar os 

conteúdos, e 

estratégias a 

serem 

desenvolvidas no 

período. 

Preenchimento 

de tabela com 

os conteúdos a 

serem 

desenvolvidos 

em cada 

semana, bem 

como a 

previsão de 

projetos, 

reagrupamento

s e outras 

ações. 

Mensalmente. Coordenadores. 

Formação 

continuada 

Contribuir para 

formação 

Palestras. 

Oficinas. 

Mediante as 

necessidades e 

Coordenadores. 

Equipe de apoio. 
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continuada 

docente. 

Fomentar e 

subsidiar a prática 

docente. 

Atualizar 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores. 

Vídeos. 

Lives. 

solicitações da 

equipe 

docente. 

Equipe gestora. 

Convidados. 

Acompanhamento, 

assessoria, e 

suporte pedagógico 

ao trabalho docente 

Orientar e 

coordenar a 

prática 

pedagógica dos 

professores. 

Organização de 

material. 

Troca de ideias 

e experiências. 

Disponibilizaçã

o de recursos 

pedagógicos e 

tecnológicos, 

quando 

necessário. 

Mediante as 

necessidades e 

solicitações da 

equipe 

docente. 

Coordenadores. 

Equipe de apoio. 

Equipe gestora. 

 

Revisão e 

elaboração de 

atividades 

Observar se as 

atividades estão 

de acordo com o 

planejamento 

coletivo realizado. 

Averiguar se as 

atividades 

elaboradas 

favorecem as 

aprendizagens 

dos dicentes. 

Elaborar 

atividades e 

material de apoio 

Avalição e 

análise do 

material 

impresso. 

Semanalmente Coordenadores:

Equipe de apoio. 

Equipe gestora. 

 

 

Aplicação do teste 

da psicogênese 

Averiguar a etapa 

do processo de 

aquisição do SEA 

que o estudante 

se encontra. 

Selecionar 

textos para o 

aplicação, bem 

com as 

palavras e 

frases que 

compõe o 

instrumento. 

Início e termíno 

de bimestre 

e/ou 

mensalmente. 

Coordenadores 

elaboram o 

material e 

professores 

aplicam. 

Reagrupamento 

interclasse 

Agrupar os 

estudantes em 

grupos de acordo 

com os nível de 

Atividades 

diferenciadas e 

diversificadas. 

Jogos. 

Mensalmente Coordenadores 

elaboram e 

organizar os 

materiais 
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aquisição do SEA 

em se encontram 

Promover ações 

que permitam aos 

dicentes 

avançarem em 

seu processo de 

alfabetização. 

Promover 

intervenções 

diversificadas e 

diferenciadas. 

Professores 

aplicam. 

Projeto interventivo Sanar dificuldades 

e fragilidades 

pontuais dos 

estudantes. 

Jogos. 

Atividades 

impressas. 

Atividades 

lúdicas. 

Mediante as 

necessidades e 

solicitações da 

equipe 

docentes, a 

partir das 

demandas dos 

estudantes. 

Coordenadores. 

Professores. 

Projetos diversos 

ofertados em 

parceria com outras 

instituições 

públicas. 

Desenvolver 

projetos a partir 

dos temas 

transversais 

educação: para a 

diversidade; para 

a cidadania; para 

sustentabilidade; 

para e em direitos 

humanos. 

Coordenar a 

execução de tais 

projetos. 

A partir das 

propostas das 

instituições 

públicas 

parceiras. 

De acordo com 

os projetos das 

instituições 

públicas 

parceiras. 

Coordenadores. 

Revisão de 

relatórios de 

aprendizagem dos 

estudantes e atas 

de Conselho de 

Classe 

Averiguar se os 

documentos foram 

redigidos em 

conformidade aos 

normativas 

institucionais da 

SEDF 

Avalição e 

análise dos 

documentos 

elaborados 

pelos 

professores 

impresso. 

Bimestral Coordenadores 

Participação nos 

conselhos de 

classe de todas as 

turmas da U.E 

Verificar, avaliar e 

tomar decisões 

relativa ao 

processo de 

ensino e 

Realizar 

registros  

Fazer 

proposições de 

intervenções 

Bimestral  Docentes,Coord

enadores:Equipe 

de 

apoio,SOE,AEE, 

Equipe gestora 
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aprendizagem de 

todas as turmas 

da escola 

pedagógicas 

Avaliar as 

estratégias 

adotadas no 

bimestre 

Identficar as 

fragilidades e 

potencialidades 

tanto dos 

estudantse 

quanto dos 

docentes 
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PLANO DE AÇÃO – SOE 
 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Emília Santos do Nascimento Ferreira Matrícula: 212227-8 
Turno: Diurno 
(40hs) 

A educação escolar faz parte do processo de socialização ao qual a grande maioria dos indivíduos se inserem, como forma de compreender 

os processos sistematizados de acordo com os currículos oficiais. A convivência entre as pessoas que habitam o ambiente escolar requer o 

reconhecimento e compreensão que perpassam as relações sociais. 

Nesse sentido, embora organizada por regras sociais e rotina como metodologia e visando o cumprimento, tanto da função social da escola, 

quanto para o alcance dos objetivos propostos para cada ano letivo. No universo educativo escolar transitam docentes, direção, supervisores, 

secretários, servidores em geral, assim como o Pedagogo-Orientador Educacional. 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional (2019) de o/a Pedagogo/a - Orientador/a Educacional trabalha, de forma 

integrada, à equipe pedagógica da Instituição de Ensino, incorporando em todas as ações do processo educativo global, sempre na direção e 

na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, com vistas à aprendizagem e ao 

desenvolvimento integral do estudante.  

Por sua vez, o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no seu disposto no Art. 127 preconiza a atuação do Pedagogo-

Orientador Educacional a partir do princípio das ações coletivas, de forma contextualizada e sempre integrada ao Projeto Pedagógico (PP), em 

função da aprendizagem e desenvolvimento de maneira integral do estudante, incentivando-o a se tornar autônomo, com senso crítico, sendo 

participativo, criativo e como protagonista, capaz de interagir no meio social no qual circula, incluindo a escola, certo de exercer sua cidadania 

com responsabilidade. 
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A cultura de paz faz parte das atividades voltadas para convivência no espaço escolar. As atividades compreendem: definir e registrar as 

estratégias utilizadas pela instituição de ensino com vistas à promoção da paz dentro do ambiente escolar, relações interpessoais e convivência 

segura, envolvendo toda a comunidade escolar. 

O presente Plano de Ação será operacionalizado em parceria com a  Sala de Recursos. 

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

METAS: 

  As metas de atividades previstas no Plano de Ação do SOE para 2022 são: 

1. Participar ativamente da Semana Pedagógica, contribuindo com as ações da Unidade Escolar no início do ano letivo, bem como, 

do Planejamento Coletivo da Unidade de Ensino com vistas a colaborar com a construção do Projeto Pedagógico. 

2. Proceder o acolhimento aos estudantes no início do ano letivo, em conjunto com toda a Equipe Escolar. 

3. Participar do Encontro de Articulação Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional semanalmente ou quando convocado. 

4. Trabalhar anualmente, a partir dos temas transversais e outras temáticas, de acordo com o currículo escolar estipulado pelo 

Ministério da Educação e, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como em consonância com as necessidades 

do público-alvo atendido pela instituição de ensino, tais como: respeito às diferenças, competências socioemocionais, valorização 

da vida, meio ambiente, sexualidade, pluralidade, diversidade e cultura, direitos da criança e do adolescente, cultura de paz, 

comunicação não violenta, transição escolar, combate ao bulliyng, cyberbulliyng valores, entre outros. 

5. Trabalhar com toda a unidade escolar os Dias Letivos Temáticos. 

6. Potencializar as ações em redes de proteção social a crianças e adolescentes, a partir de parcerias diversas: governamentais, não 

governamentais e profissionais de áreas distintas. 
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TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR   
  

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

  

  
EIXO DE AÇÃO 

  
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

  

Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversid. 

Ed. 
Sustent. 

1 – Semana 
Pedagógica e 
Planejamento 
Participativo 

 
X 

 
X 

 Reunião com a Equipe 
Pedagógica: direção, 

docentes, profissionais do 
ensino especial. 

 

 
Ação junto aos 

estudantes e familiares. 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

 

2 –
Acolhimento 
Institucional 

aos 
Estudantes. 

 
X 

 
X 

  
Através de videoaula, 

exibição de vídeos e bate 
papo com estudantes e 

familiares, rodas de 
conversa, cartazes, faixas, 

palestras. 

 
Ação junto aos 

estudantes e familiares. 

 
Anualmente. 

   

 
 

3 – Encontro 
de Articulação 
Pedagógica 

 
X 

 
X 

 Organizado pelo 
Coordenador Intermediário, 

o EAP acontece 
semanalmente, com a 
presença dos OE da 

 
 

Ação junto aos pares da 
Orientação Educacional 

e  

 
Anualmente. 
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    CREC. As estratégias são 
definidas em grupo. 

4 – Temas 
transversais e 

outras 
temáticas 

 
X 

 
X 

 Os dias temáticos serão 
trabalhados 

por meio de vídeos, bate 
papos, livros e cartilhas 

paradidáticos, oficinas de 
judô, gincanas. 

Ação junto a 
estudantes. 

 
Ao longo do ano 

Letivo. 

5 - Apoio 
pedagógico 

aos 
estudantes e 

docentes 

 
X 

 
X 

 O apoio pedagógico ao 
estudante é 

feito tanto individualmente 
quanto coletivamente. 

Promover a busca ativa de 
estudantes ausentes. 

Ação junto aos 
docentes, estudantes e 

famílias. 

Ao longo do ano 
letivo. 

6 – Ações em 
rede 

 
X 

 
X 

 Através de parcerias com 
os órgãos de 

Defesa das crianças e 
adolescentes 

quanto com outras 
organizações 

não-governamentais e 
profissionais 

de outras áreas do 
conhecimento. 

Equipe Escolar, 
MPDFT, Conselho 

Tutelar, ONGs, 
profissionais de áreas 

diversas. 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 A avaliação no ambiente escolar é considerada uma ação preponderante a ser aplicada de forma sistemática e constante em todas 

as atividades realizadas ao longo do ano letivo. Nesse sentido, toda a equipe escolar faz parte do processo, bem como os estudantes 

e seus responsáveis, quais sejam: pais, mães e outras pessoas envolvidas diretamente com a educação familiar.  

A avalição das atividades realizadas pelo SOE é um processo contínuo e sistemático, que ocorre em todos os momentos, no trabalho 

realizado no dia a dia do ambiente escolar, através de instrumentos, tais como: pergunta direita oral, depoimentos dos envolvidos, 

desenho e também, quando as metas previstas são adequadas para o alcance das mesmas, ou seja, quando as ações indicam mudança 

de paradigmas, comportamentos, entre outros. O SOE está sempre aberto às sugestões que permitam o alcance das metas 

preconizadas em conjunto com a Equipe Escolar e demais pessoas envolvidas, dentro e fora do ambiente escolar, através das redes de 

parceria. 

 Brasília-DF, 02 de junho de 2022. 
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Plano do SEAA 

Ressaltamos a ausência do referido plano visto que o Serviço de Apoio e Aprendizagem desta U.E está sem profissional alocado para o 

exercício das funções pertinentes 

Biblioteca Escolar 

Esta U.E não dispõe de uma biblioteca, porem possuímos uma sala de leitura.  Este espaço é utilizado para o desenvolvimento de projetos de 

leitura, empréstimo de livros, visitação dos alunos para pesquisa e leitura. Atualmente é coordenado por uma professora readaptada recém 

alocada nesta escola. 

 

Servidores Readaptados 

A escola iniciou o ano letivo com três servidores readaptadas, sendo duas professoras, uma profissional da carreira Assistência. 

Uma professora é designada para exercer função na sala de leitura. Porem foi aposentada maio do corrente ano .  

Uma professora lotada neste ano letivo na escola, encontra-se em gozo de LG e férias retornando as atividades em agosto de 2022. A 

servidora da carreira de assistência que desempenha suas funções na portaria da escola. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

 

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de 

planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de 

cada ano letivo deve se elaborar um Plano de ação, definindo as ações a serem 

executadas no referido ano letivo. 

Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola a responsabilidade 

de articular e proporcionar   momentos para reflexão e implementação do PP, seja nos 

encontros específicos com professores ou nos momentos que exigem a participação 

de toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola.  No início de 

cada ano letivo devem acontecer uma avaliação sistemática com a participação de 

toda a comunidade escolar, reorganização do Projeto Político Pedagógico no ano em 

curso. 

Uma Avaliação Institucional preliminar foi feita junto ao grupo docente para 

avaliar as estratégias adotadas pela Gestão, durante o ensino remoto e para uma 

autoavaliação da Equipe Pedagógica, apresentando os seguintes resultados: 

 

 

Gráfico 16: Dados do Conselho de Classe: Atuação docente – autoavaliação. Sendo (0) insatisfeito e 

(10) Muito satisfeito. 
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Gráfico 17: Dados do Conselho de Classe: Atuação docente – autoavaliação. Sendo (0) Pouco 

participativo e (10) Participativo. 

 

 

 
Gráfico 18: Dados do Conselho de Classe: Atuação da Gestão – autoavaliação. Sendo (0) Pouco 

eficiente e (10) Eficiente. 
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REFERENCIAS: 

 

 

I. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

II. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – ANOS FINAIS 

III. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

IV. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS 

V. CADERNO DO ORIENTADOR : CONVIVENCIA E CULTURA DE PAZ 

VI. CADERNO: TRANSIÇÃO ESCOLAR: TRAJETÓRIAS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL 

VII. CADERNO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

VIII. BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA SUGESTÃO DE USO: 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LIVRO: PENSAR, APRENDER, 

FAZER 
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http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/07/ENSINO_FUNDAMENTAL__Diagnostico_Inicial_2022.pdf
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