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O principal objetivo da educação é desenvolver homens capazes de criar instrumentos 

para o crescimento, não simplesmente o que outras gerações fizeram – homens que sejam 

criadores, inventivos, descobridores. O objetivo da educação é formar mentes que possam 

ser analisadoras e não que aceitam tudo que se lhes dá.  (PIAGET)” 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 
Este é um documento norteador de planejamento, avaliação, acompanhamento e 

realizaçõs das atividades da E.C.13 de Sobradinho, o qual foi elaborado com a efetiva 

participação dos profissionais de todos os segmentos da escola, além das valorosas 

contribuições dos estudantes e das famílias. 

Por meio dele estruturou-se objetivos e metas, indicando a direção que toda a escola 

deverá seguir para oferecer educação de qualidade, fazendo valer o direito de aprendizagem do 

estudante e contribuir para formação de cidadãos conscientes e transformadores do meio, 

capazes de lutarem por uma sociedade mais justa. 

Esse PPP é um parâmetro para as ações dentro da escola, porém não é engessado, 

inflexível. Poderá ser ajustado de acordo com necessidades pontuais que por ventura surgirem 

ao longo do ano. 

1.1 - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

 
No período de 02 a 04 de Fevereiro de 2022, durante a Semana Pedagógica, o coletivo da escola 

analisou e avaliou os projetos e o trabalho realizado no ano 2021, com vistas o aperfeiçoamento Das 

ações e determinação dos objetivos gerais da escola para 2022,além das competências que devem 

desenvolver nos estudantes e como se pretende fazer isso. 

Foram utilizados alguns instrumentos como subsídios para essas discussões e também 

para estudos coletivos: 

• LDB – Lei n° 9394/96; 

 
• Orientação Pedagógica –PPP e Coordenação nas Escolas SEEDF/2014; 

 
• Currículo em Movimento da Educação Básica SEEDF/2018; 

 
• Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo; 

 
• BNCC – Base Nacional Comum Curricular; 

 
• Constituição Federal do Brasil – 1988; 

 
• Currículo em Movimento de Educação Básica – Ensino Especial. 
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No dia 19 de apresentação da proposta, apreciação e sugestões, pois esse documento é 

uma construção coletiva que deve levar em consideração a realidade social, cultural e econômica 

do local onde estáinserida. Desse modo, o projeto deve servir para atender às especificidades de cada 

Os primeiros escritos da deste Projeto Político Pedagógico, com a atuação da equipe 

gestora da época, foram iniciados em 2009 e posteriormente no ano de 2013, com a ação de 

umrepresentante da comissão organizadora da proposta que apresentou, em reunião de pais do 

ano de 2019, a versão do PPP para apreciação da comunidade escolar. Eles tiveram 

oportunidade de acrescentar e tirar projetos, ações, opiniões e darem sugestões para que se 

finalizasse a construção. Assim este PPP é fruto de opinião de toda a comunidade escolar e de 

responsabilidade destes. 

O documento foi analisado e revisado pela comissão e entregue a CRESo no primeiro 

semestre de 2014. Foram realizadas as correções solicitadas. 

No primeiro semestre de 2015, a comissão viabilizou as alterações necessárias para o 

ano letivo e foram inseridos novos projetos pedagógicos no documento o qual foi devidamente 

atualizado. No início do segundo semestre de 2015 foi apresentado a toda comunidade escolar 

e após aprovação desta foi realizada a divulgação para todo o coletivo da escola no mesmo mês. 

Após avaliação devido a alguns pequenos ajustes, o PPP não pôde ser publicizada no sítio da 

SEEDF. Retornou então para correção junto à comissão organizadora. 

No primeiro semestre de 2016, reuniu-se mais uma vez a comissão organizadora para 

avaliar e redirecionar os trabalhos e projetos para serem acrescidos ou retirados do documento. 

Após anuência de todos os segmentos, foi encaminhada em mídia e impressa para a CRESo/ 

UNIEB para avaliação. No segundo semestre de 2016 retornou a avaliação e as correções que 

precisavam ser feitas para a publicização do PPP no sítio da SEEDF. 

Em 2017, após  avaliação e correções da comissão organizadora, torna-se então o 

documento norteador para o triênio 2017-2018-2019 para as práticas pedagógicas da escola. A 

dinâmica das vivências pedagógicas ligada às diretrizes do Currículo em Movimento exige que 

a Proposta Pedagógica seja sempre revista e atualizada. Assim, servirá de referência a produção 

de aprendizagens significativas e a formação critico-reflexiva a que se propõem todos os 

educadores que participaram de sua elaboração comprometidos com a execução de seu 

conteúdo. Cabe a toda comunidade escolar cuidar e exigir que as diretrizes apresentadas no PPP 

sejam aplicadas no cotidiano escolar como expressão real do esforço de toda comunidade em 

tornar público o compromisso social da Escola Classe 13 de produzir educação de qualidade e 
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em permanente atualização. 

Nas primeiras reuniões do ano  de 2018, mais uma vez, o PPP  foi validado pela  

comunidade escolar. Devido às necessidades levantadas no ano de 2017, relativas às questões 

disciplinares, fez-se necessária a formulação de um projeto específico para a disciplina. 

Pensando nisso a direção juntamente com a supervisão pedagógica, a coordenação e professores 

estruturou um projeto voltado para a disciplina e o melhor acompanhamento do recreio para ser 

iniciado em 2018 e efetivado em 2019. 

Em 2019, o PPP foi novamente colocada para a apreciação durante a semana pedagógica 

e o projeto disciplina estruturado no final de 2018 foi novamente avaliado e novasações 

implementadas, dentre elas o Projeto Escola para Pais, onde questões voltadas à disciplina, 

redução de violência e participação da comunidade na vida escolar serão trabalhadas,visando 

sanar os pontos negativos. Ainda foram desenvolvidas ações para incentivar a participação dos 

alunos na contribuição da APM, realizando atividades de orientação, formaçãoe premiação. 

A proposta foi colocada para apreciação da comunidade escolar na primeira reunião de 

planejamento com a comunidade, estabelecido no calendário escolar. 

 

Em diferentes lugares do mundo, discute-se cada vez mais o papel essencial da educação no 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade. A busca de uma no ambiente em que se 

encontra o outro mais imediato, na comunidade mais próxima e na própria nação,surge 

como necessidade para chegar à integração da humanidade como um todo. (MORIN 

2001) 

 

 

 

A necessidade de que a educação desenvolva a formação ética dos alunos está cada vez 

mais emergente e evidente. A escola deve assumir-se como um espaço de vivência e de 

discussão sobre a dignidade do ser humano, igualdade de direitos, recusa de formas de 

discriminação, importância da solidariedade e observância e cumprimento das leis. 

Dentre as funções da escola, pode-se reforçar a valorização e o respeito pelas 

experiências de vida de seus educandos e suas famílias, cabendo à instituição o fortalecimento 

da postura humana e dos valores aprendidos, tais como: a criticidade, a sensibilidade, a 

contestação social, a criatividade e a esperança. 

Acredita-se que as políticas educacionais devem ser concebidas de modo que a educação 

não seja um fator de exclusão social, mas possibilite que cada indivíduo possa tirar ao longo da 

vida o melhor proveito de um ambiente educativo em constante transformação. Nesse contexto, 

“a educação deve promover a capacidade de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 
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viver com os outros e aprender a ser, expressando opiniões e assumindo as responsabilidades 

pessoais, tão imprescindíveis no interior da escola”. (UNESCO, 2000) 

É através deste projeto que a Escola Classe 13 de Sobradinho se apropria das formas 

humanas de comunicação, buscando por meio de um espaço de socialização do conhecimento 

formal, novas formas de pensamento e comportamento pelo desenvolvimento dos projetos 

propostos 

1.2 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: Escola Classe 13 de Sobradinho 
 

Localização: AR 05 Área Especial 01/02 – Setor Oeste – Sobradinho II 
 

Telefone: (61) 3901-7974 
 

CEP: 73060-500 
 

EMAIL: ec13s@yahoo.com.br 

ec13.sobradinho@edu.se.df.gov.br 
 

EQUIPE GESTORA: 

 

Formada pelo diretor, vice-diretora, supervisora e chefe de secretaria, dá a tônica para as 

relações que se estabelecem no espaço escolar. Convida a comunidade escolar a participar de um 

projeto coletivo, mobiliza as pessoas e as articula a construir colaborativamente as normativas, a 

função social e os processos da escola. 

A equipe é formada pelos seguintes membros: 

 
• Diretor: Walter José da Silveira 

 

• Vice-Diretora: Ana Paula Barbosa Pereira Souza 
 

• Supervisora: Daniela Gomes de Oliveira 

 

A equipe conta também com duas servidoras dagentes de conservação e limpeza que atuam como apoio de 

direção auxiliando dentro das necessidades cotidianas

mailto:ec13s@yahoo.com.br
mailto:ec13.sobradinho@edu.se.df.gov.br
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          EQUIPE DE SECRETARIA: 

 
 

Composta apenas pela secretária escolar, cujas responsabilidades referem-se às funções 

destinadas a manter os registros, os arquivos de documentação dos alunos e dos funcionários, além 

de comunicados e expedições para apoiar odesenvolvimento do processo escolar, dando valor legal a 

toda a documentação expedida juntamente com a direção da escola. Geralmente é o primeiro contato 

da comunidade com a instituição. 

• Secretária: Valdenice dos Santos Firmino 

 

 
EQUIPE DE APOIO PEDAGÓGICO: 

Composta por uma pedagoga e uma orientadora educacional integra-se ao trabalho 

pedagógico da instituição educacional e da comunidade escolar na identificação, prevenção e 

superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. Ação que defende os 

pressupostos do respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, a orientação, a opinião, a democracia 

da participação e a valorização do aluno como um ser integral. 

• Orientadora Educacional: Verônica Fátima Melo de Oliveira 
 

• Pedagoga Institucional: Nadja Rejane Cirqueira Rejis Dias 

 

 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

 
 

Composta por duas professoras,escolhidas pelo grupo de professores como Coordenadoras 

Pedagógicas que atuam como articuladoras, oferecendo condições para que os professores regentes desenvolvam 

coletivamente as propostas curriculares e executem os projetos pedagógicos, 

Atuam como facilitadoras da formação continuada dos professores, promovendo reflexões críticas do 

processo ensino aprendizagem. As coordenadoras eleitas para o ano 2022 são: 

• Lana Paula Souto Durães - Coordenadora 
 

• Marlene da Silva Couto dos Santos 
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EQUIPE DE DOCENTES: 

 
Composta por vinte e dois professores, atuando na identificação das expectativas necessidades 

de desenvolvimento dos seus alunos, propondo e articulando oportunidades educativas capazes de 

atendê-las. A equipe é formada pelos seguintes membros: 

 
• Magna Alves pereira Silva – 1º ano “A” (Contrato Temporário) 

 

• Shirley Maria Pereira da Costa – 1º ano “B” 
 

• Denise Rodrigues da Silva– 2º ano “A” 
 

• Bagda Cristina da Silva– 2º ano “B” 
 

• Anaísa Pinto Barbosa Santos – 2º ano “C” 
 

• Camila Viana de Carvalho – 2º Ano “D” 
 

• Cibele Barbosa Rodrigues – 3º ano “A” 
 

• Priscilla Araújo Aguiar – 3º ano “B” 
 

• Flávia de Lima Borges– 3º ano “C” 
 

• Raquel Neves Medina– 3ºano “D” 
 

• Vivian Soares Lourenço– 4º ano “A” 
 

• Maria de Fátima Oliveira Pinheiro – 4º ano “B” 
 

• Bárbara Marylia de Oliveira Soares – 4º ano “C” (Contrato Temporário) 

 
• Karina Santos Martins Feitosa – 4º ano “D” 

 

• Vanusa da Costa Coelho Lemos- 5º ano “A” (Contrato Temporário) 

 
• Enilda dos Santos Silva– 5º ano “C” (Contrato Temporário) 

 

• Lílian de Alencar – 5º ano “D” 
 

• Irene Chaves de Araújo Marques 5º ano “E” 
 

• Lisa Celestina Lopes Alves Silva – 5º ano “F” 
 

• Katielen Borges de Souza– profª readaptada 

http://educacaointegral.org.br/glossario/estudante/
http://educacaointegral.org.br/glossario/estudante/
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• Audenice Alves Lopes – profª readaptada 

 
• Débora Lima Barbosa – 5º ano “B” (Contrato Temporário 

 

 

 
EQUIPE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: 

 
Formada por oito profissionais terceirizados da empresa Juiz de Fora. Suas 

atribuições referem-se a zelar pela conservação e limpeza da escola em todas as suas 

dependências, móveis, utensílios e equipamentos; propiciando um ambiente limpo e 

agradável a todos. 

A equipe é formada pelos seguintes membros: 

 

• Andreia Ferreira de Paiva Pacheco Azevedo 

 

• Elisângela Pereira Alves 

 

• Filipe André da Silva Pereira Barbosa 
 

• Marenilde Guedes dos Santos 
 

• Orilene Gomes do Nascimento 

 

• Priscila Ferreira de Araújo 
 

• Suzana Brandespim 
 

• Wagner Maciel da Silva 

 

 

 

 

MECANOGRAFIA: 

 
Uma servidora merendeira readaptada, Urande Ribeiro de Carvalho, é responsávelpor 

reproduzir as cópias de atividades para os professores e distribuição de materiais de 

escritório e papelaria; empréstimo de mapas e globo; materiais para recreação erecreio, etc. 

 
 

EQUIPE COPA E COZINHA: 

Formada por três profissionais terceirizados da empresa G & E, cujas funções são o 

preparo da merenda escolar, além do zelo, a limpeza e organização da cozinha, a conservação 
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e higiene de todos osutensílios e refeições com base nas instruções de nutricionistas da SEDF, 

propiciando ao educando uma alimentaçãosaudável e saborosa. 

 

 
A equipe é formada pelos seguintes membros: 

 
• Edina Pereira Cardoso dos Santos 

 

• Josefa Maria da Silva 
 

• Rônia Salviano da Silva 
 

 

 

EQUIPE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS: 

 
Formada por 03 (três) servidores de conservação e limpeza que atuam na portaria com a 

atribuição de controlar a entrada e saída de estudantes, profissionais e comunidade no ambiente 

escolar. A equipe é formada pelos seguintes servidores: 

• Edvaldo Romel de Alencar 
 

• Helena Vitalina da Silva 
 

• Maria da Glória Oliveira do Nascimento 

 

 

 
EQUIPE DE VIGILÂNCIA: 

 
A partir do dia 17/04/2020 o serviço de vigilância passoua ser terceirizado pela empresa 

Global segurança LTDA. A equipe é formada por quatro profissionais, cujas atribuições são de 

zelar pela segurança do ambiente e dos estudantes nos horários de aula e fora deles, devendo 

registrar todas as ocorrências. A equipe é formada pelosseguintes profissionais: 

• Bruno de Jesus Macedo 
 

• Felipe Bernardo de Oliveira 
 

• José Pereira de Oliveira 
 

• Ricardo da Silva Rosa 
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: 

Atuam no laboratório duas servidoras, uma da carreira apoio administrativo com carga horária de 30h. 

semanais, atende os estudantes do turno matutino (4º e 5º anos) e outra professora de informática que 

atende os alunos do turno vespertino ( 1º, 2º e 3º anos). A principal função é o suporte tecnológico no 

ambiente para as atividades pedagógicas realizadas, onde o computador é usado de forma inteligente 

na tentativa de provocar mudanças na abordagem pedagógica previamente planejadas pelos 

professores . 

• Janaína de M. Palhares Rosa (Técnico apoio administrativo) 
 

• Viviane Neves Nogueira (Professora) 

 
  

 

SALA DE RECURSOS: 

 
A escola possui o ambiente, porém não há profissional para atender devido à pouca 

quantidade de estudantes que tem direito ao atendimento. 

 

SALA DE LEITURA: 

Duas professoras readaptadas são responsáveis pelas atividades realizadas no espaço 

de leitura, planejando, organizando e fazendo empréstimos de livros para os estudantes, 

assim como atendendo as turmas com os professores para leitra no local. 

Responsáveis pelo espaço: 
 

• Audenice Alves Lopes 
 

• Katiellen Borgesde Souza 

 

 

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS: 
 

Profissionais encaminhados pela CRE,através de Processo seletivo, para auxílio aos 

ANEEs com alimentação, higiene etc. 

 
• Durval Neves de Melo - vespertino 

 

• Eliene Medrado de Oliveira - matutino 
 

• Laysa Batista e Silva – matutino 
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• Regina Marcia de Assis Santos - vespertino 
 

• Yasmim Silva Sousa 

 

 

PROGRAMAS FINANCEIROS: 

 
A escola conta com instituições escolares cuja função é apoiar a realização dos projetos 

escolares e dar suporte às questões administrativas, pedagógicas e financeiras. Esta UE é 

beneficiada por dois programas financeiros denominados: PDDE (Programa Dinheiro Direto 

na Escola),   cujo   repasse   é   feito   pelo   governo   federal   e   PDAF   (Programa   de 

 
Descentralização Administrativa e Financeira), repassado pelo governo do Distrito Federal, além das verbas 

parlamentares repassadas o qual tem sidoutilizadas na aquisição de bens como um refrigerador, bebedouro elétrico para 

os estudantes, impressora multifuncional para a secretaria e também melhoria do espaço físico. 

 
 

CAIXA ESCOLAR: 

É composta por: 
 

Diretoria: 
 

Presidente: Walter José da Silveira 
 

Vice-Presidente: Ana Paula Barbosa Pereira de 

Souza 

 

Tesoureiro: Marlene da Silva Couto dos Santos 

 

Secretário: Shirley Maria Pereira da Costa 

 

 

CONSELHO FISCAL: 

 

Membros Efetivos: 

 

Valdenice Maria dos Santos 

Firmino;Anaísa Pinto Barbosa 

Santos; Daniela Gomes de 

Oliveira. 

Membros Suplentes: 
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Janaina de Mattos Palhares 

Rosa;Flávia de Lima Borges; 

Nadja Rejane C. Rejis Dias 

 

 CONSELHO ESCOLAR 

 

Membro Nato: Walter José da Silveira 

 

Como qualquer instituição, a escola, , funciona como um organismo para que tudo 

funcione e os objetivos sejam atingidos. Cada parte precisa executar bem as respectivas 

funções, visando sempre o bem estar geral, o respeito mútuo, a boa convivência, a 

solidariedade e a plena prestação do serviço público de qualidade. A escola aguarda 

publicaçãoda eleição para eleger a nova equipe do Conselho Escolar. 

 

 

1.3 – SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

Conforme mencionado anteriormente, esse documento é resultado de uma 

construção envolvendo toda comunidade escolar. Após colher as contribuições durante a 

semana pedagógica com a apresentação do PPP do ano anterior com avaliação e adaptação 

da proposta, uma comissão é responsável por estruturar o documento dentro dos padrões 

exigidos pela SEDF. e disponibilizar para que fique acessível a todos os envolvidos e 

interessados. 

 
                 COMISSÃO ORGANIZADORA DO PPP: 

 
• Walter José da Silveira – Diretor 

 

• Ana Paula Barbosa – Vice diretora 
 

• Daniela Gomes de Oliveira – Supervisora 
 

• Verônica de Fátima Melo de – Orientadora Educacional 
 

• Nadja Rejane C. Rejis Dias- Pedagoga Institucional 
 

• Lana Paula Souto Durães - Coordenadora 
 

• Marlene da Silva Couto dos Santos 
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1.4 - INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS QUE PROMOVERAM A 

PARTICIPAÇÃODA COMUNIDADE ESCOLAR: 

 

 
Para garantir o sucesso dos projetos educacionais é fundamental que haja sintonia entre 

gestão com a counidade. Essa parceria é fundamentalimportante para o processo de 

democratização da escola. Nesse sentido utilizamos de alguns instrumentos para atrair a 

comunidade para participar nas tomadas de decisões, como reuniões de pais oferecendo lanche, 

promovendo sorteios, dinamicas e bricadeiras,Além envio de questionários, participação de 

enquetes e concursos internos, dentre outros. Essas estratégias são utilizadas com as famílias 

e com os funcionários. 

A participação na construção do PPP pelos familiares acontece constatemente tanto de 

forma direta com encontros intencionais como também de forma indireta, pois todas as vezes 

que ouvimos as sugestões, críticas serve como pârametros para aperfeiçoamento das nossas 

páticas. 
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2 . HISTÓRICO 

 

A Escola Classe 13 de Sobradinho iniciou suas atividades aos vinte e cinco dias do mês 

de fevereiro de 1991, no então CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO RURAL – 

COER, com a finalidade de atender as crianças e jovens do recém-criado assentamento, 

denominado Sobradinho II, sendo transferida para as instalações definitivas, localizada na AR 

05 Área Especial 01/02 – Setor Oeste, em agosto do mesmo ano. À época era dirigida pela 

professora Maria Sílvia Pereira, que permaneceu no cargo até o término do ano letivo de 1994. 

No início de 1993 a instituição passou a funcionar nos turnos diurno: com turmas de pré-escolar, CBA (Ciclo 

Básico de Alfabetização) e 3ª e 4ª séries, totalizando 20 (vinte) turma s e no noturno com turmas de 5ª e 6ª séries 

e supletivo (fases I e II), totalizando no geral 1.052 alunos. De 1995 a 1999, a instituição foi dirigida pela 

professora Elizene Lima Fernandes. No ano 2000 a instituição passou a oferecer no turno diurno turmas de 1ª a 

4ª séries do Ensino Fundamental e turmas de aceleração da aprendizagem e no turno noturno – Educação de 

Jovens e Adultos (EJA – 1º segmento), sendo dirigida à época pela professora Francis Jane Alves Mariano. 

No período de 2001 a 2003 a escola teve como diretora a professora Ana Paula Patrício 
 

Flores. 

Em 2004, o professor Francisco de Assis Neto assumiu a direção da instituição, 

permanecendo no cargo até o término do ano letivo de 2007. Neste período, algumas mudanças 

educacionais a nível de Secretaria de Educação, retirou das escolas classes as turmas de EJA e 

então, esta unidade passou a funcionar com 20 (vinte) turmas somente no turno diurno. 

No ano de 2008, com a implantação da Gestão Compartilhada nas Escolas Públicas, pelo 

então governo local, após processo seletivo, passaram a atuar como gestoras da instituiçãoa 

professora Cilene dos Santos Alves e a professora Divina Helena Garcia, permanecendo no 

cargo até 31 de dezembro de 2019. 

Em 2013, o modelo de gestão passou a ser denominado Gestão Democrática nas Escolas 

Públicas, passando novamente por um processo, agora eleitoral, a então equipe gestora manteve-

se no cargo. Neste mesmo ano, a Instituição que já atuava no sistema de ciclos, com o 1º bloco 

(BIA – 1º, 2º e 3º ano das séries iniciais) passou a atuar também com o 2º bloco que compreende 

as turmas de 4º e 5º ano. 
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O Ciclo de Aprendizagem é uma organização do tempo e espaço escolar que visa o 

atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do 

processo, possibilitando uma inserção com melhor adequação pedagógica entre eles. Ao 

organizar o 2º ciclo de aprendizagem é importante considerar que a proposta de trabalho se 

mantém pautada nos eixos integradores da alfabetização, letramento e ludicidade. As estratégias 

que fundamentarão o fazer didático-pedagógico no cotidiano da escola serão: Avaliação 

Formativa, Diagnóstica e Processual; Trabalho Diversificado; Reagrupamento intraclasse e 

interclasse; Projeto Interventivo; Formação Continuada e Coordenação Coletiva de Trabalho 

Pedagógico, conforme as Diretrizes Pedagógicas para Organização do 2º Ciclo, entre outras 

ações didáticas e pedagógicas pensadas pelos profissionais da escola, com a finalidade de 

assegurar as aprendizagens de todos. 

Em 2016, a instituição contava com aproximadamente 515 alunos distribuídos entre 

turmas formadoras do 2º ciclo do Ensino Fundamental, sendo também uma escola inclusiva. 

No ano de 2017, com 480 alunos, a escola era composta por 20 turmas, que atendiam as 

turmas de BIA (1º, 2º e 3º anos) e 4º e 5º ano. 

No turno matutino eram 10 turmas sendo 5 (cinco) de 4º ANO e 5 (cinco) de 5º ANO. 

No período vespertino eram 10 turmas sendo 2 (duas) turmas de 1º ANO, 3(três) turmas de 2º 

ANO e 5(cinco) turmas de 3º ANO. 

No ano de 2018 permaneceu com turmas de 1º ao 5º anos, dispostas em 2(duas) turmas 

de 1º Ano, 3(três) turmas de 2º ano, 5 (cinco) turmas de 3º ano, 4 (quatro) turmas de 4º ano e 6 

(seis) turmas de 5º ano, perfazendo um total de 546 alunos sendo que 225 eram do turno 

matutino e 321 do turno vespertino. 

Em 2019, contou com um total de 441 alunos dispostos em 229 no turno vespertino e 

212 no turno matutino, com 02 (duas) turmas de 1º ano, 03(três) turmas de 2º ano, 05 (cinco) 

turmas de 3º ano, 05(cinco) turmas de 4º ano e 05 (cinco) turmas de 5º ano. Dessas 20 turmas, 

05 delas são de Integração Inversa com número de alunos variando entre 15 a 18. Dispõe 

também uma Sala de Recursos ativa para atender uma demanda de 13 (treze) estudantes que 

apresentam Necessidade Educacional com diagnósticos variados. 

No dia 02 de janeiro de 2020, assumiram a gestão da escola, Walter José da Silveira e Ana 

Paula Barbosa Pereira Souza, respectivamente diretor e vice diretora, eleitos pela comunidade 

escolar através do Processo Eleitoral. 
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Iniciou o ano letivo com 448 alunos nos turnos matutino e vespertino divididos em 2 

turmas de 1º ano, 3 turmas de 2º ano, 5 turmas de 3º ano, 4 turmas de 4º ano e 6 turmas de 5º 

ano. Nove turmas de Integração Inversa. 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia causada polo COVID 19. No dia 12 de março 

foi decretado o fim das aulas presenciais como prevenção a propagação do vírus. A escola 

começou a adequar-se com atividades remotas como aulas via Meet, atendimento via WhatsApp 

e entrega de kits de atividades impressas. 

Diante da gravidade estabelecida pelo coronavírus, as aulas presenciais ficaram 

suspensas até o final do primeiro semestre de 2021. No segundo semestre de 2021 retornou-se 

com as aulas no modelo híbrido e em 3 de novembro do mesmo ano, as aulas voltaram 100% 

presencial. 

Considerando o avanço da vacinação, o ano letivo de 2022 iniciou de forma 100% 

presencial, mas ainda seguindo os protocolos de proteção contra o Corona Vírus. Essa é 

retomada é bastante desafiadora, pois além de exigir ações pedagógicas para recuperação da 

aprendizagem, lidamos com muitas questões emocionais como medo, perdas e readaptação às 

rotinas escolares. 

Os desafios enfrentados para garantir educação de qualidade são muitos, e ainda mais 

nesse contexto pós pandemia torna mais latente a necessidade de adotar novos caminhos que 

para oferecer assegurar que as aprendizagens aconteçam, assim como oferecer oportunidades 

de avanços para todos. 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA: 

 

 
• Salas de aula: 10 (dez) – utilizadas no turno matutino pelas turmas de 4º e 5º anos e no 

turno vespertino pelas turmas de 1º, 2º e 3º anos. Todas são equipadas com aparelhos de tv e 

dvd, facilitando e promovendo o desenvolvimento de projetos. 

• Secretaria: 01 (uma) – o espaço precisou ser dividido em 2009, para acomodar um novo 

depósito no ambiente. 

 

• Direção: 01(uma) – espaço comum utilizado por diretor, vice-diretora e Supervisora. 

• Sala da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem: 01(uma) 

 

• Sala de Recursos: 01 (uma) 
 

• Sala dos Professores com cozinha: 01 (uma) 

 
• Mecanografia: 01 (uma) – funciona como sala de reprografia e depósito para material 

de expediente. 

• Sala de leitura: 01 (uma), sendo que o espaço foi dividido para montagem de um 

laboratório de informática. 

• Laboratório de Informática: 01(um) – espaço compartilhado com a sala de leitura 

• Sala dos auxiliares de educação: 01(uma) 

 
• Cozinha com depósito para alimentos: 01(uma) 

• Banheiros de Alunos: 

Um Masculino: 04 boxes e 01 para ANEE 

Um Feminino: 04 boxes e 01 para ANEE 

• Banheiros de Professores: 01 masculino (02 boxes) e 01 feminino (2 boxes) 

 

• Banheiro de Servidores: 01 feminino e 01 masculino (este transformado em depósito). 

• Depósito de materiais: 01(um) 

• Pátio coberto para festas e recreações: 01(um) 

• Quadra esportiva sem cobertura: 01(uma) 

A escola conta com diversos profissionais, atuando em áreas distintas e complementares, 

cujas atribuições visam sempre o bem-estar e a formação integral dos estudantes como 

cidadãos conscientese tranformadores do meio. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
A Escola Classe 13 de Sobradinho exerce suas atividades há mais de 20 (vinte) anos na 

comunidade de Sobradinho II. Atende alunos com faixa etária entre 06 e 12 anos, distribuídos 

em turmas do ensino fundamental – anos iniciais – 2º ciclo. 

Está inserida numa comunidade proveniente de assentamento, cujas famílias, em sua 

maioria, possuíam baixo poder aquisitivo e pouco ou nenhum grau de instrução escolar, sendo 

este o maior desafio a ser enfrentado pelos profissionais que atuavam na instituição. 

Talvez devido ao pouco grau de instrução, a maioria dos pais dos alunos não 

demonstravam interesse em acompanhar a vida escolar dos filhos e reconhecerem a importância 

em construir uma parceria entre a família e a escola. 

Um dos maiores problemas enfrentados diariamente era a violência no âmbito escolar e 

na comunidade. Muitos estudantes não possuíam referencial do que é certo e errado segundo as 

normas de condutas a seguir fora da escola, onde violência só leva à violência. Muitos não 

tinham o referencial de família estruturada, muitos pais e mães encontravam-se em presídios 

cumprindo pena por cometerem delitos. 

Alguns pontos dessa realidade descrita mudaram. Algumas famílias melhoraram o poder 

aquisitivo, a cidade está mais estruturada, a realidade de assentamento não mais faz parte do 

perfil da comunidade. Porém, permanece grande parte das familias assistida por programas 

assistenciais oferecidos pelo governo. Isso reflete no pouco ou nenhum interesse em ajudar a 

escola em suas necessidades. As famílias sempre esperam muito da escola, mas contribuem 

pouco para que a mesma tenha o mínimo de estrutura para funcionar, A participação na APM 

(Associação de Pais e Mestres) tem contribuição baixíssima. Isso gera dificuldades para reparos 

mínimos de estrutura como: troca de lâmpadas, torneiras, canos, etc. 

Quanto as questões de violência, e observa-se um crescente aumento nos casos 

envolvendo a comunidade, inclusive familiares dos alunos. Embora a escola tenha regras claras, 

estabelecidas por meio de regimentos, grande parte dos estudantes demostram resistência em 

respeitá-las, além de não se intimidarem com as sanções. Os pais quando chamados à escola, 

muitas vezes não comparecem. Para esta situação foi criado o projeto (IN) Disciplina que foi 

elaborado e colocado em execução em 2019 em conjunto com o Projeto Escola para Pais, que 
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teve início no mês de maio de 2019, na Festa da Família e mais dois outros encontros ao longo 

do ano, percebeu-se maior envolvimento dos pais como parte atuante na missão de educar seus 

filhos. Como Instituição de Ensino é importante reforçar a imagem de educadores dispostos a 

prepará-los para a vida juntamente com a participação efetiva das famílias. 

O índice de evasão escolar nesse período foi praticamente nulo e o de reprovação ainda 

abaixo da média. Os profissionais que atuavam no local estavam sempre em sintonia e em busca 

de projetos para melhorar e reverter as situações consideradas não favoráveis. 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB a escola teve 

histórico de bons resultados até 2011. Contudo, conforme gráficos apresentados a escola teve 

queda de 2 pontos percentuais em 2013. 

Baseados nas necessidades apontadas em 2017 e 2018, e observando os efeitos dos 

projetos desenvolvidos, ainda foi possível identificar necessidade de trazer de forma mais 

concreta a presença dos pais para escola e também elaborar projetos que atendam os estudantes 

nos quesitos de indisciplina, aprendizagem significativa e boas relações entre aluno-aluno e 

aluno- professor. Assim, foi desenvolvido em 2019, além dos projetos do ano anterior nas áreas 

de aprendizagem de linguagem e matemática, foram implementados o projeto do Recreio em 

Ilhas, onde são definidos espaços para jogos, dança, pular corda, brincar de bonecas, etc.; o 

projeto disciplina e os projetos interventivo e reagrupamento. Objetivou-se, com essas ações e 

outras que se tornarem necessárias, poder atender de maneira eficiente e eficaz aos alunos em 

suas necessidades educacionais, sociais e comportamentais. 

Em 2018, permanecendo em vigor, a Direção da Escola Classe 13, juntamente com a 

Coordenação, professores e amparados pelo Projeto Gestão na Escola oferecido pelo INEP, 

foram instituídas algumas práticas oferecidas pelo projeto e dentre elas foi adotada a Avaliação 

Interna Institucional. Criou-se então a AVIN – Avaliação Interna da Escola Classe 13. Esta 

avaliação acontece no início do ano letivo, com caráter diagnóstico, e após o final do primeiro 

e segundo semestres. As provas são elaboradas e corrigidas pela Direção e coordenação. Com 

os resultados em mãos, as coordenadoras e a Supervisora Pedagógica reúnem-se por ano e 

avaliam os descritores da avaliação e os gráficos comparativos. A partir disto, os trabalhos 

pedagógicos são redirecionados e ajustados as necessidades apontadas na avaliação. A partir da 

avaliação diagnóstica, foi organizado reagrupamento interclasse do 2º ao 5º ano duas vezes por 

semana e reagrupamento intraclasse para o 1º ano até o final do primeiro semestre. Aqueles 

estudantes que foram diagnosticado déficit idade série foram inseridos no projeto interventivo, 
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onde os alunos são tirados de sala e participam de atividades lúdicas com jogos e atividades 

voltadas a necessidade individual. Para esse trabalho contou com a ajuda de duas professoras 

readaptadas. 

Os alunos do 5º ano foram avaliados pelo SAEB ao final do ano de 2019 apesar de 

algumas estratégias preparatórias ao longo do ano, como utilização de atividades com questões 

baseadas nas questões das avaliações externas, Boa parte estudantes ainda demonstraram certa 

dificuldade em interpretar comandos e fazer inferências, sendo uma sinalização para outras 

estratégias. 

Após processo eleitoral em 2019, a nova Equipe Gestora assumiu no dia 01 de janeiro 

de 2020. Após 22 dias letivos as aulas presenciais foram suspensas pelo governo local como 

medida para conter o novo Corona Vírus. Diante desse cenário a escola foi adaptando uma nova 

rotina de ensino com aulas remotas via Google Meet, WhatsApp, atividades impressas, dentre 

outras. Foram muitos os desafios durante esse período de ensino remoto quedurou até agosto de 

2021, quando retornaram de forma hibrida, a metade presencial enquanto aoutra metade com 

atividades impressas em casa, e então em novembro retornou 100% presencial. Com pandemia 

acentuou a diferença entre aqueles estudantes que apresentavam mais dificuldades, além de exigir um 

novo educador, que precisou adaptar-se às novas metodologias. 

O ano letivo de 2022 iniciou de forma 100% presencial com a necessidade latente de 

acolhimento dos profissionais de educação e também dos estudantes que não conseguiram 

aprender adequadamente durante o ensino remoto, por causa da pandemia causada pelo 

COVID19, assim ajudá-los no processo de readaptação ao ambiente escolar, sabendo que muitos 

chegam fragilizados por perdas de familiares. 

O momento é de retomada da aprendizagem o qual exige que a escola estabeleça metas 

diferentes para estudantes com níveis de aprendizado diferentes e garantir a todos o direito à 

aprendizagem. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

 
A E.C. 13 de Sobradinho estabelece como função social promover desenvolvimento 

das potencialidades, cognitivas, físicas e afetivas do indivíduo, capacitando-o na formação 

cidadão participativo em seu meio social, além de garantir a aprendizagem de conhecimento, 

habilidades e valores e ainda propiciar o domínio dos conteúdos culturais básicos da leitura, 

daescrita, da ciência das artes e das letras. A escola como instituição social, assume ainda 

nesse momento pós pandemia a função de acolher e auxiliar no enfrentamento dos problemas 

causados pelo distanciamento social. 
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5. MISSÃO 

 

Considerando a complexidade da educação devido a pandemia do novo Corona Vírus, 

visto que, vários foram osacontecimentos que afetaram fisicamente e psicologicamente, os 

estudantes, familiares, professores e demais funcionários. Sensíveis a esse momento 

assumimos o compromisso de acolher, priorizando o lado afetivo de todos os envolvidos. 

Nossa missão é oferecer ensino e educação de qualidade para o desenvolvimento global 

do educando. Queremos que o nosso ambiente escolar seja um espaço público, no qual grande 

parte de nossas crianças passam seu tempo tenham um convívio saudável e construtivo. 

Entendemos também que a estrutura física da escola, assim como sua organização, 

manutenção e segurança, revelam muito sobre a vida que ali se desenvolve. Escola bonita 

não deve ser apenas um prédio limpo e bem planejado, mas um espaço no qual se intervém 

de maneira a favorecer sempre o aprendizado, fazendo com que as pessoas possam sentir 

confortáveis e consigam reconhecê-lo como um lugar que lhes pertence. 
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6. PRINCÍPIOS 

 
 

6.1 – PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A PRÁTICA EDUCATIVA - LDB 

 

Os atuais princípios e fins da educação brasileira estão definidos no título II – Dos Princípios 

e Fins da Educação Nacional, nos artigos 2º e 3º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei nº. 9.394/96. 

 
O artigo 2º afirma que “a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 
Já, o artigo 3º reafirma o disposto no artigo 206 da CF, estabelecendo que: 

 
 

O ensino será ministrado nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extraescolar; 

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

Princípios do LDB.
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6.2 - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir 

o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, 

social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por alunos, , famílias, 

educadores, gestores e comunidades locais. 

A educação integral visa a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis e 

nessa perspectiva a E.C. 13 desenvolve ações cotidianas alinhadas aos projetos adotados 

procurando reconhecer a singularidade dos sujeitos comprometendo assim com processos 

educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se 

pratica; É importante reconhecer o direito de todos de aprender e acessar oportunidades 

educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, 

recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das 

desigualdades educacionais. A escola se converte em um espaço essencial para assegurar que 

todos e todas tenham garantida uma formação integral. assumindo o papel de articuladora das 

diversas experiências educativas que os estudantes podem viver dentro e fora dela, a partir de 

uma intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o seu 

desenvolvimento integral. 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações de Educação 

Integral são: 

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o 

conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um 

simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir 

da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para 

todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao 

longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de 

práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
https://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/escola/
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esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito 

Federal, ao elaborar seu Projeto Político Pedagógico, repense a formação de seus alunos de 

forma plena, crítica e cidadã. 

Essas ações objetivam assegurar a intersetorialização no âmbito do Governo entre as 

políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma 

de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. Procurando diversificar as formas de 

ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A 

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

Nesse contexto a escola promove momentos de diálogos com a comunidade como: Campeonato 

semestral de futebol e queimada, festa da família, encontro de pais e mestres, dentre outros. De 

acordo com esse princípio de integralidade a educação se estrutura no trabalho em rede, na 

gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário 

enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do território em que essa 

escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local 

com a comunidade, e melhor aproveitamento das possibilidades educativas, rompendo com os 

muros escolares, entendendo a comunidade como um rico laboratório de aprendizagem, afinal, 

a educação não se restringe ao ambiente escolar. 
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6.3 - PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente. É a expressão do 

lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios epistemológicos 

do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. 

Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos 

fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da 

perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores nessa escola são: teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos 

enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em 

articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. Dentro dos 

planejamentos das atividades a serem desenvolvidas, é importante levar em considerações os 

princípios da realidade social em que a nossa comunidade está inserida. 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, 

para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de 

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

favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa 

tentativa de romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-

requisitos e favorecer a adequação à realidade local. 

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco 

elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 

2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos 

comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências construídas 

em espaços sociais diversos. 

Na Escola Classe 13 valoriza-se o trabalho coletivo e democrático. Trabalhar de forma 

descentralizada, organizada e a opinião de todos faz a diferença nos trabalhos. O coletivo é o 

alvo principal e norteia as ações pedagógicas, financeiras e também administrativas. 

Esse trabalho dá autonomia para cumprir as Diretrizes Pedagógicas de maneira que 

possibilite “espaços de reflexão e debate acerca dos desafios a serem enfrentados e das 
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alternativas para sua superação” (SEDF, 2014, p. 20-21). Todas as atividades pedagógicas são 

decididas de forma coletiva, adequadas às necessidades dos estudantes e com estratégias 

definidas a partir de estudos e análises de trabalhos realizados anteriormente. 

A Gestão Democrática pauta as decisões e ações. Todo o fazer pedagógico como também 

os direcionamentos financeiros e administrativos são tomados pela equipe gestora, mas com 

anuência coletiva do grupo de servidores da escola em forma de grupos de discussão para 

tomadas de decisões. Todo o coletivo participa ativamente das atividades, projetos, festas, 

fóruns e outras atividades que permeiam o trabalho da gestão da escola. Toda decisão é 

socializada e posteriormente avaliada. 

O dia a dia pedagógico é estruturado de maneira a aproveitar as experiências do grupo 

de profissionais. Cada qual com sua vivência e história traz para o grupo seus conhecimentos 

que são socializados nas reuniões coletivas e demais atividades. Faz parte da rotina socializar 

os trabalhos com oficinas, formação continuada, dinâmicas, projeções de filmes entre outros 

meios de nos munirmos de conhecimento. 

Outro aspecto importante para os trabalhos é a formação continuada, pois toda mudança 

e melhora do fazer pedagógico depende de novos conhecimentos, e aptidões para novos 

desafios. Assim o incentivo e a busca por formação é uma característica desse grupo de trabalho 

e à medida que os desafios surgem na escola as demandas de capacitação e formações 

continuadas são apresentadas pelos professores e a Equipe Gestora, SEAA, Coordenação e SOE 

se organizam para buscar o preparo necessário. Constantemente são feitos levantamentos das 

necessidades de capacitação. O cronograma de formação é montado coletivamente para atender 

às necessidades da escola e também respeitando os interesses dos professores. A Escola Classe 

13 de Sobradinho prima pela formação continuada de seus docentes, oportunizando lhes a 

participação nos cursos oferecidos pela EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de 

Educação), MEC e outras instituições credenciadas. Estimula ainda, o desejo pessoal do docente 

em relação à progressão profissional através de cursos de aperfeiçoamento e pós- graduação. 

Trabalha-se com uma Escola Inclusiva e baseada em Valores. A inclusão, na perspectiva 

educacional, diz respeito a todos os estudantes s e não somente a alguns deles. Envolve uma 

mudança de cultura e de organização da escola para assegurar acesso, participação e 

oportunidades para todos que a frequentam regularmente e para os alunos incluídos. Segundo 

documento da SEDF. 
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A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”: 

 
“o ensino voltado à inclusão fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à 

dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas especificidades, no 

direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de 

expressar-se e no direito de ser diferente”. Pg.12. 

 

 

 

Nesse contexto, a escola trabalha com projetos específicos e destina coordenações para 

planejamentos de trabalhos exclusivos para a inclusão. Vide anexo com os projetos da Equipe 

Especializada de Apoio a Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional 

O planejamento é orientado pelo Currículo em Movimento e as Leis de Diretrizes e Base. 

Esse planejamento é realizado quinzenalmente com o acompanhamento das coordenadoras, por 

ano de escolaridade. Às quartas-feiras são realizadas reuniões coletivas com a participação de 

todo o grupo. 

Para que e para quem ensinar? para a vida, para atingir a formação ampla. Para 

desenvolver e alcançar objetivos relativos aos conhecimentos, valores e atitudes, tendo em vista 

a formação do aluno como um todo cognitivo, afetivo, ético e social. Buscando alcançar e atingir 

os alunos em suas necessidades sejam elas educativas, pedagógicas, motoras, sociais, enfim, 

independentemente de suas condições físicas ou psíquicas garantir que o seu potencial seja 

desenvolvido e bem direcionado. 

O que se ensina? saberes e conhecimentos científicos e culturais disponíveis na 

humanidade nas várias áreas do conhecimento, oportunizando a construção de novos 

conhecimentos. É imprescindível que a Escola desenvolva temas de relevância social, que 

respeite a Diversidade a fim de garantir ao aluno o exercício da cidadania. 

Como se ensina e como se aprende? Ensino e Aprendizagem, situação indissociável. É 

necessário que estejam presentes aspectos sociais e humanos de perspectiva comunitária. É 

preciso definir os papéis assumidos pelos sujeitos envolvidos, a metodologia adequada, os 

conceitos e os conteúdos a serem trabalhados. O professor deve acompanhar o processo de 

construção do conhecimento de cada aluno. A Escola deve sistematizar os conhecimentos 

científicos, não permanecer na superficialidade dos conteúdos mínimos. Buscar a unidade na 
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pluralidade em que se expressam os planos cultural, político, social, regional e local. 

Como se avalia? através da Avaliação Formativa de maneira processual e contínua. A 

escola cumpre a determinação contida nas Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem 

institucional e em larga escola da SEDF (2014) a qual aponta que avaliação diagnóstica é 

imprescindível que os instrumentos precisam apontar para a análise qualitativa que deve 

sobrepor a quantitativa sob a ótica e olhar interventivo. Assim é necessário fazer uso de 

diferentes formas de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de 

todos os estudantes (VILAS BOAS, 2008 apud SEDF, 2014 p. 12). A mesma autora ressalta a 

necessidade de atrelar a avaliação diagnóstica a auto avaliação como fatores que potencializam 

a avaliação formativa. As citadas diretrizes para avaliação educacional na concepção formativa 

exigem continuado estudo e formação contínua em avaliação e outras temáticas a ela 

relacionadas (SEDF, 2014). Acompanhando o processo de construção do conhecimento de cada 

aluno e suas interações com o grupo é evidente que deve estar presente a integração 

PROFESSOR-ALUNO-OBJETO DE CONHECIMENTO, para então concluir se o ensino e o 

aprendizado atingiram seu objetivo. 
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7 - OBJETIVOS 
 

 

7.1 - OBJETIVOS GERAIS: 

 
➢ Promover acolhimento aos estudantes, ajudá-los a lidar com os próprios sentimentos, 

essencialmente no retorno às atividades presenciais; 

➢ Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, buscando uma interação entre 

escola, comunidade e Estado, cultivando o respeito às diferenças, tratando-as como 

elementos que enriquecem o rabalho pedagógico; 

 
➢ Contribuir para a formação integral do educando, buscando desenvolver as competências 

básicas de falar, escrever e interpretar; 

 
➢ Desenvolver a capacidade de usar a matemática para analisar e resolver situações 

problemáticas, para raciocinar e comunicar na prática codidiana; 

 
➢ Possibilitar o desenvolvimento de capacidades científicas e tecnológicas e formação 

de cidadãos críticos, criativos com valores morais e éticos; 

➢ Promover reconhecimento de características fundamentais do Brasil nas dimensões 

sociais, culturaiscomo meio para construir a noção de identidade nacional e pessoal; 

➢ Reconhecer o educando como indivíduo, respeitando seu ritmo de aprendizagem, suas 

diferenças individuais, suas culturas e costumes, proporcionando-lhe novos 

conhecimentos e valores que fazem parte da composição da sociedade vigente; 

➢ Sensibilizar e envolver a família no processo educacional de seus filhos. 
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7.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

➢ Criar de momentos de escuta individual e coletiva, através de histórias músicas, 

teatro, desenhos e outras formas de representação nesse cenário de retorno às 

atividades presenciais; 

 

 
➢ Tornar conhecido o Regimento da Escola e sua importância como regra de 

convivência no ambiente escolar e a sua relação com a sociedade em que vive. 

 
 

➢ Mostrar à comunidade local o papel da escola, enquanto ambiente de ensino 

aprendizagem, buscando mais motivação e aceitação da entidade por parte de todos, 

bem comoa valorização e zelo pelo patrimônio escolar através de festas, mostra 

Pedagógica, mutirões. 

➢ Estimular o corpo docente à formação continuada na busca de estratégias 

pedagógicas, que estimulem no estudante o desejo pelo conhecimento e de 

protagonista no processo de aprendizagem; 

 
➢ Preparar o estudante para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes 

permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio. 

➢ Articular todos os segmentos que compõem a comunidade escolar para participação 

efetiva nas atividades pedagógicas da escola, bem como a contribuição e participação 

em projetos desde sua elaboração. 

 
 

➢  Articular atividades de leitura e produção de textos coesos e coerentes, de acordo 

com os gêneros textuais, ajustados a objetivos farmando leitores determinados, de 

acordo com as intenções e situações comunicativas. 

➢ Proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos, habilidades e 

competências, partindo das experiências já adquiridas;
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

 
8.1 - CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

 
“Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios 

para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos 

e as formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que 

compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo 

propriamente dito.” (VEIGA, 2002, p.7) 

O currículo escolar funciona como um guia que orienta todo o processo educacional. Nele, 

estão organizados os conteúdos que serão estudados, bem como as atividades e competências a 

serem desenvolvidas. 

A SEDF criou como referência para as redes de ensino no Distrito Federal, o Currículo em 

Movimento, resultante de estudos e debates entre profissionais da educação, o qual sugere constante 

avaliação e adaptação, às situaçoes e realidades diferentes. 

O trabalho fundamentado no Currículo em Movimento do DF, objetiva ampliar tempos, 

espaços e oportunidades educacionais. A escola é um lugar de instrução e socialização, de 

expectativas e contradições, de chegadas e partidas, de encontros e desencontros ou seja, um ambiente 

onde as diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas. Dessa forma o ser em formação é 

multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único 

especial e singular, na inteireza de sua essência na inefável complexidade de sua presença. E a 

educação é uma prática social que uneos homens entre si em torno do direito de aprender e a conquista 

da cidadania. Esse currículo abre espaço para grandes temáticas do interesse social que produzem 

convergência de diferentes áreas do conhecimento como sustentabilidade ambiental, direitos 

humanos, respeito mútuo, valorização das diferenças e complexidade das relações entre escola e 

sociedade. 

A valorização dos conhecimentos trazidos pelos alunos tem grande importância nos rumos 

do trabalho, uma vez que a relação professor X aluno é de respeito mútuo onde o professor age como 

articulador nesse processo ensino aprendizagem. 

https://educacao.imaginie.com.br/competencias-socioemocionais-bncc/
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8.2 - AVALIAÇÃO 

 

 
A avaliação não se resume em instrumentos pontuais, periódicos e quantitativos, mas 

como construção contínua e formativa. Dessa forma o envolvimento dos estudantes com o 

processo avaliativo é fundamental, pois possibilita-lhe reconhecimento das suas 

potencialidades, conquistas e fragilidades. O estudante atua como parceiro desse processo. A 

avaliação abarca percepções subjetivas do estudante e aspectos do seu desenvolvimento 

cognitivo, psicossocial e afetivo 

Na E.C. 13 utilizamos práticas que embasam a avaliação para as aprendizagens 

(avaliação formativa), tendo como parâmetro instrumentos como: Portfólios, simulados, auto 

avaliação oral e escrita, além de registros diários pelo professor regente, RAV. A avaliação 

interna (AVIN) é bimestral e atende as propostas das avaliações externas. 

É importante compreender a avaliação não como meio, mas como fim, para traçar 

intervenções e ou formas diferenciadas de alcançar objetivos traçados. 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais são avaliados de acordo com a 

adequação curricular pelos professores regentes e professora da sala de recursos. 

No primeiro bimestre a Equipe de apoio especializada juntamente com o SOE e sala de 

recursos realizam análise diagnóstico de toda a escola. Com o principal objetivo de levantar as 

necessidades de aprendizagens das turmas e selecionar os estudantes que necessitam de 

acompanhamento individual ou que sejam atendidos por esses serviços. Esse diagnóstico 

possibilita planejar estratégias pedagógicas diferenciadas. 

O Conselho de Classe é realizado bimestralmente por ano em dias consecutivos, onde 

cada professor contará com seus pares e SEAA, SOE sala de recursos e equipe gestora, além de 

coordenadores auxiliando as análises e proposições para melhor andamento das aprendizagens. 

Após análise por ano e por turma esses resultados são utilizados nos planejamentos sequenciais 

aos Conselhos de Classe. Os procedimentos de análises coletivas conferem poder ao Conselho 

de Classe da escola o Estatuto de Colegiado conforme Lei nº 4.751/2012. O momento do 

Conselho de Classe é muito positivo e permite a troca de experiências e saberes. As dificuldades 

e potencialidades dos educandos são apontadas o que facilita o entendimento que “Escola boa 
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é aquela que a cada ano as dificuldades diminuem e o centro se alarga na aprendizagem” 

(LIMA, 2014). 

Com este pensamento a coordenação, Direção e coletivo de educadores está 

aprimorando esse processo buscando eficiência e elaborando seu fazer pedagógico. 

A utilização do portfólio individual é um instrumento que possibilita 

vislumbrar a evolução cognitiva ao longo do ano. 

 

 

 

8.3 – TEORIA CRÍTICA E PÓS CRÍTICA 

 

Historicamente, o conceito de currículo expressa ideias como conjunto de disciplinas/matérias, 

relação de atividades a serem desenvolvidas pela escola, resultados pretendidos de aprendizagem, 

relação de conteúdos claramente delimitados e separados entre si, com períodos de tempo rigidamente 

fixados e conteúdos selecionados para satisfazer alguns critérios avaliativos. Nessas representações, 

os programas escolares e o trabalho escolar como um todo são tratados sem amplitude, desprovidos de 

significados e as questões relacionadas à função social da escola são deixadas em plano secundário, 

transformando o currículo num objeto que esgota em si mesmo, como algo dado e não como um 

processo de construção social no qual se possa intervir. O resgate desses conceitos se justifica pelo 

esforço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) em conceber e implementar 

o currículo signatário da concepção de educação integral e de criar por meio da educação condições 

para que as crianças, jovens e adultos se humanizem, apropriando-se da cultura, produto do 

desenvolvimento histórico humano. Esta Secretaria propõe o currículo como um instrumento aberto 

em que os conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de 

recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. A elaboração deste Currículo 

envolveu escolhas diversas, sendo a opção teórica fundante para a identificação do projeto de educação 

que se propõe, do cidadão que se pretende formar, da sociedade que se almeja construir. Por que optar 

por teorias de currículo? Porque definem a intencionalidade política e formativa, expressam 

concepções pedagógicas, assumem uma proposta de intervenção refletida e fundamentada, orientada 

para a organização das práticas da e na escola. Ao considerar a relevância da opção teórica, a SEEDF 

elaborou seu Currículo a partir de alguns pressupostos da Teoria Crítica ao questionar o que pode 

parecer natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em 

relação a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de 

uma racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura de um 
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compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social (PUCCI, 1995; 

SILVA, 2003). Para promover as conexões entre currículo e multiculturalismo, sem desconsiderar as 

relações de poder que estão na base da produção das diferenças, alguns pressupostos da Teoria Pós- 

Crítica também fundamentam este Documento. Ao abrir espaço não apenas para ensinar a tolerância 

e o respeito, mas, sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos quais as diferenças são 

produzidas através de relações de assimetria e desigualdade” (SILVA, 2003, p. 89), questionando 

permanentemente essas diferenças, são propostos como eixos transversais: educação para a 

diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e educação para e em direitos 

humanos. Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados na organização curricular conceitos, 

como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de 

produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. A intenção é de que 

o Currículo se converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento, seja ideologicamente 

situado e considere as relações de poder existentes nos múltiplos espaços sociais e educacionais, 

especialmente nos espaços em que há interesses de classes. A discussão coletiva em torno do 

Currículo4 mostrou que este é realmente um campo de disputa, de relações de poder, de tensões e 

conflitos, de defesa de interesses diversos, às vezes antagônicos, descartando qualquer pretensão desta 

Secretaria em apresentar um currículo ideal, enquadrado perfeitamente numa única teoria e 

implementado rigorosamente numa perspectiva científico-racional. Ao mesmo tempo, consideramos 

a necessidade pedagógica e política de definir referenciais curriculares comuns, diretrizes gerais para 

a Rede, tendo em vista que “[...] a não definição de pontos de chegada contribui para a manutenção de 

diferentes patamares de realização, e, portanto, manutenção das desigualdades” (SAVIANI, 2008). No 

entanto, nessa definição não podemos desconsiderar que o currículo na ação diz respeito não somente 

“[...] a saberes e competências, mas também a representações, valores, papéis, costumes, práticas 

compartilhadas, relações de poder, modos de participação e gestão etc.” (idem, 2008) e que a realidade 

de cada grupo, de cada escola seja tomada como ponto de partida para o desenvolvimento deste 

Currículo. Assim como no espaço concreto da sala de aula e da escola, no currículo formal os 

elementos da cultura global da sociedade são conciliáveis, 4 - Avaliação diagnóstica inicial do 

currículo em versão experimental pelos professores a partir de maio de 2011, plenárias regionalizadas 

para discussão do currículo no 2º, 3º e 4º bimestres do ano letivo de 2011, Grupos de Trabalho 

constituídos em outubro de 2012 para sistematizar as discussões das plenárias regionalizadas. Texto 

extraído do Documento: “Educação Integral: ampliando tempos, espaços e oportunidades 

educacionais”, elaborado pela equipe que compôs a Secretaria Extraordinária para a Educação Integral 

do GDF, 2009. 6 - presidente da NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital construía os 

diferentes setores planejados para a nova capital, Juscelino Kubitschek colocava nas mãos de homens 
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competentes seu planejamento urbano como transporte, comunicações, saúde, 

educação e todas as áreas primordiais para o completo funcionamento de uma cidade. A ideia era transformar Brasília em 

realidade e exemplo a ser seguido com a inauguração, em 1960. 7 - As informações sobre as escolas-parque tiveram 

como fonte principal a pesquisa “Educação Básica Pública no Distrito Federal: Origens de um Projeto Inovador - 

1956/1964”, financiada pela FAP-DF, desenvolvida na Faculdade de Educação da UnB, sob a coordenação da Professora 

Eva Waisros Pereira. Recomenda-se a leitura dos trabalhos da referida pesquisa para maior aprofundamento sobre as 

escolas-parque e o próprio Plano Educacional de Brasília. favorecendo uma aproximação entre o conhecimento universal 

e o conhecimento local em torno de temas, questões, problemas que podem ser trabalhados como projetos pedagógicos 

por grupos ou por toda a escola, inseridos nos projetos político-pedagógicos, construídos coletivamente. Nessa 

perspectiva, os conhecimentos se complementam e são significados numa relação dialética que os amplia no diálogo 

entre diferentes saberes. A efetivação dessa aproximação de conhecimentos se dará nas escolas, nas discussões coletivas 

da proposta curricular de cada instituição, tomando como referência este Currículo de Educação Integral. 
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9 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Organização Curricular da Escola Classe 13 tem como base e princípios o Regimento 

Escolar da Rede Pública República de Ensino do Distrito Federal, que em seu Artigo 156 versa 

que: 

“A Organização Curricular abrange todas as atividades educacionais desenvolvidas 

no ambiente escolar propiciando aos estudantes a formação de relações 

democráticas, solidárias, éticas e críticas na perspectiva de uma Educação Integral 

que valorize a diversidade, a sustentabilidade, a cidadania e a garantia dos direitos 

humanos”. 

Essa Organização Curricular é fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nas Orientações Curriculares Nacionais, nas Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, no 

Currículo da Educação Básica e nas demais normas vigentes aprovadas pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal - CEDF. 

As atividades pedagógicas são elaboradas pelos os docentes, sob a coordenação das 

Coordenadoras Pedagógicas e equipe gestora e da unidade escolar. Procurando sempre 

embasar-se no Currículo de Educação Básica. 

Em seu Art. 158, o Regimento Escolar da Rede Pública do DF coloca o Ensino Religioso 

como componente curricular do Ensino Fundamental e tem como princípios a laicidade do 

Estado, a pluralidade religiosa e a alteridade, sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

Sendo assim Ensino Religioso parte integrante da formação básica do cidadão, é ofertada pela 

unidade escolar, porém com a participação facultativa para o estudante. Esse componente é 

desenvolvido dentro das atividades pedagógicas, pois o mesmo está em sintonia como nossas 

propostas de trabalho voltadas para Valores, Ética e Cidadania. 

Os temas transversais (Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação 

Sexual e Temas Locais) previstos na legislação vigente, de forma coerente com a realidade, e 

os interesses do estudante, da família e da comunidade. 

O trabalho é desenvolvido de forma que nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a 

organização curricular enfatize a construção de conceitos, procedimentos e atitudes a partir das 

mediações feitas pelos estudantes e, principalmente pelo professor, possibilitando ao estudante 

ampliar sua capacidade de aprender. A Organização Curricular é constituída, obrigatoriamente 
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pela Base Nacional Comum e pela Parte Diversificada em todas as etapas da Educação Básica 

organicamente integrada por meio da interdisciplinaridade e da contextualização. A Base Nacional 

Comum abrange as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza eCiências Humanas. 

A Parte Diversificada contempla os Projetos Interdisciplinares, de escolhada unidade escolar e 

definidos pela comunidade escolar, que estão previstos neste Projeto Proposta Pedagógica, 

prevendo o aprofundamento dos conhecimentos desenvolvidos noscomponentes curriculares da 

Base Nacional Comum. 

A Organização Curricular da Educação Especial segue a Orientação Pedagógica e o 

Currículo da Educação Básica – Educação Especial, sendo estruturada de forma a atender aos 

estudantes com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades/Superdotação, observando: 

• A modificação metodológica dos procedimentos e da organização didática; 
 

• A temporalidade, com a flexibilização do tempo para realizar as atividades e o 

desenvolvimento de conteúdo; 

• A avaliação e a promoção com critérios diferenciados, de acordo com as adequações e 

em consonância com o Projeto Político Pedagógico - PPP da nossa Unidade Escolar, 

respeitadaa frequência obrigatória; 

• A introdução ou a eliminação de conteúdo, considerando a condição individual do 

estudante. 

Essas ações viabilizam a integração do estudante da educação especial ao meio social etem 

o objetivo de desenvolver habilidades básicas que proporcionem autonomia na prática de ações 

cotidianas. 

Os planejamentos pedagógicos são organizados de forma a articular as propostas e projetos 

pedagógicos com os espaços escolares tais como biblioteca, informática, pátio, salas 

de apoio e atendimento especializado como Sala de Recursos e SEAA/SOE. Os projetos são idealizados 

pensando-se na ocupação desses diferentes espaços físicos da escola. Para cada momento didático na 

execução dos projetos são articuladas possibilidades para otimização deles, tais como: visitas e 

exploração da biblioteca, exposições de trabalhos no pátio, murais ecorredores, apresentações culturais 

nos horários de entrada, recreio. Exposições, feiras, gincanas, apresentações teatrais, festas 

comemorativas. O objetivo maior é que o ambiente escolar seja repleto de atividades que estimulem os 

estudantes de maneira que a participação do aluno ocorra de forma saudável, possibilitando o 

desenvolvimento cognitivo-social eafetivo. Outras atividades curriculares como passeios ecológicos, 

culturais são organizados tendo por objetivo a articulação dos conteúdos tratados em sala às 
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experiências práticas que permitam aoaluno acessar recursos históricos, pictóricos, artísticos (públicos 

ou particulares) disponíveis noDistrito Federal. 

Além do Currículo em Movimento, trabalhados também com os marcos legais que 

embasam a BNCC. A Constituição Federal de 1985, em seu Artigo 205, que reconhece a 

educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade ao 

determinar que a educação, direito de todose dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade,visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seupreparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, 

no Artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam “fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). 

Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de seu Artigo 9º, 

afirmaque cabe à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum (BRASIL, 1996; ênfase adicionada). 

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadaniae sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
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10 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 

A Escola Classe 13 de Sobradinho atua com o Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 1ºe 2º 

blocos do 2º ciclo, definido na estratégia de matricula para 2022 da seguinte forma: 

 

 

 

 

Segmento Quantidade Turno 

1º ano 02 turmas Vespertino 

2º ano 04 turmas Vespertino 

3º ano 04 turmas Vespertino 

4º ano 04 turmas Matutino 

5º ano 06 turmas Matutino 

 

 

 

 

A organização curricular no 2º ciclo (1º e 2º blocos) do ensino fundamental enfatiza a 

democratização de saberes e da formação integral rumo à emancipação. Considerando a 

importância da articulação de componentes curriculares de forma interdisciplinar e 

contextualizada. (Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental – 

AnosIniciais – 2018) 

Face à proposta de trabalho com as diferentes áreas do conhecimento, ressalta-se a 

importância da articulação de componentes curriculares de forma interdisciplinar e 

contextualizada, de modo a serem desenvolvidos os eixos integradores: alfabetização – para 

asturmas do 1º, 2º e 3º anos. Letramento e ludicidade para todo o ensino fundamental. 

O período letivo diário é de 05 (cinco) horas, sob a responsabilidade de um único 

professor que cumpre carga horária de 40h, incluída 3 horas de coordenação pedagógica. 

Os Ciclos tem a dimensão positiva de promover a progressão continuada do processo 

de aprendizagem, além de possibilitar a organização de um tempo maior e mais flexível para 
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odesenvolvimento cognitivo que a criança precisa construir. 
 

Com a utilização do Currículo em Movimento, a escola contempla as narrativas 

historicamente negligenciadas, valoriza eixos transversais: Educação para a diversidade, 

idadania, educação para os direitos humanos e educação para sustentabilidade. Ainclusão 

significa a transformação do sistema educacional, de forma a organizar os recursos 

necessáriospara alcançar os objetivos e as metas para uma educação de qualidade pata todos. 

A rotina pedagógica da E. C 13 está organizada da seguinte forma: 

Reunião Pedagógica Coletiva: realizadas todas as quartas-feiras, no horário de 

coordenação de cada turno, com o objetivo de organizar e planejar coletivamente as atividades 

pedagógicas semanais, reagrupamento interclasse, refletir sobre a prática pedagógica, com 

momentos de estudos e oficinas. Os professores participam das reuniões coletivas juntamente 

com a equipe gestora, supervisora, coordenadoras pedagógicas, pedagoga, orientadora 

educacional. 

Formações: Dentro da coordenação coletiva oportunizando momentos de formação 

realizados pela equipe pedagógica da escola e/ou convidados. Os temas abordados são 

sugeridos pelos próprios professores regentes e também pela necessidade pedagógica apontada 

nas avalições; 

 

 

 
Conselho de Classe: Ao final de cada bimestre realiza-se o Conselho de Classe, 

momento com Professores, Coordenadores, Supervisora, Pedagoga, Orientadora 

Educacional, Secretária e Direção se reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e 

indicar alternativasque busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem 

dos estudantes. 

Reagrupamento Intraclasse: Estratégia pedagógica proposta nas Diretrizes para 

Organização Escolar em Ciclos, que consiste em agrupar estudantes da mesma turma de 
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acordocom as dificuldades de aprendizagem, onde o professor faz a mediação combinando 

metodologias variadas e assegurar que tenham acesso às tarefas que atendam o nível de 

dificuldade. Esse trabalho é planejado e desenvolvido pelos professores do 3º e 5º ano duas 

vezpor semana com duração de duas horas. 

Reagrupamento Interclasse: 

 
Esta é outra estratégia pedagógica que diferencia da anterior por separar professores 

e estudantes em grupos considerando as potencialidades e fragilidades de forma que 

contemplemos objetivos coletivos e individuais. 

A equipe de professores e coordenadores realiza o planejamento das atividades a 

seremrealizadas em cada nível de aprendizagem e o rodízio acontece duas vezes na semana nas 

turmasde 3º, 4º e 5º anos no de aula com duração de 2horas.O registro no Diário de Classe é 

feito obedecendo as orientações da Secretaria de Educação. 

Projeto Interventivo: Em uma citação de Villas Boas nas Diretrizes Pedagógicas para 

 

Organização Escolar do 2º Ciclo, pg.45, diz: “O PI consiste no atendimento imediato aos 

estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas 

aulas, ainda evidenciem dificuldades de aprendizagem.” Assim, após várias ações 

comestudantes, ainda evidenciados casos com dificuldade de aprendizagem e lançamos mão 

do PI.Neste Projeto estarão envolvidos: coordenadoras e professora de informática, vice 

diretora, quejuntamente com a equipe pedagógica elaboraram estratégias diferenciadas para 

alcançar esses estudantes com mais dificuldades. Entre as estratégias utilizadas estão: jogos, 

reestruturação detextos, materiais concretos, fichas, vídeos, programas de computador, entre 

outras. São atendidos os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos. 

Atendimento do Serviço de Orientação Educacional (SOE) e Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (Pedagogo): O serviço de Orientação Educacional 

representado pela orientadora educacional Verônica atende aos estudantes, pais e professores 

numa agenda pré-determinada de atendimentos salvo alguma situação emergencial. EEA 

representada pela Pedagoga Nadja que acompanha estudantes com dificuldades de 

aprendizagem orientando e sugerindo estratégias que favoreçam o processo ensino 

aprendizagem, além de atender famíliasvisando reforçar o vínculo com a escola. Estes dois 

serviços são fundamentais para o andamentodas ações pedagógicas no ambiente escolar. 

Planejamentos: Com o objetivo de acompanhar o trabalho realizado nas turmas, as 

coordenadoras pedagógicas reúnem-se quinzenalmente com os professores separados por 

anopara um planejamento unificado do processo pedagógico respeitando a individualidade e 
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variação das metodologias utilizadas por cada professor. Utilizando como referência o 

Currículo em movimento do Distrito Federal em sintonia com a BNCC de forma que 

garanta os direitos de aprendizagem dos estudantes. 

Recreio dirigido: Dividido em dois períodos de 15 minutos para 5 turmas em cada 

período tantono turno matutino quanto no turno vespertino. Professores, ESVs e serventes 

auxiliam voluntariamente com brincadeiras dirigidas como futebol, queimada, pula corda e 

outras. Alémdisso cada turma tem um horário de 1 hora por semana destinada a recreação 

livre acompanhada pelo professor regente. 

 

 

 

 
Psicomotricidade: A psicomotricidade tem sido introduzida na rotina escolar para 

auxiliar o desenvolvimento dos estudantes. No planejamento quinzenal são apresentadas 

sugestões atividades a serem realizadas pelo professor regente de forma integrar o lúdico 

com o pedagógico com o desenvolvimento motor, psicológico, social, cultural e afetivo. 

Adequação Curricular: Documento elaborado pelos professores regentes 

juntamenteatender às necessidades curriculares dos estudantes especiais e também daqueles 

estudantes que estão em defasagem idade série ou que estão com falta de pré-requisito para 

o ano que estão cursando. 

Estudo de Caso: esta é uma ação da Estratégia de Matrícula que normalmente é 

realizada por volta do mês de setembro. São ações direcionadas para estudo e avaliação de 

casos de todos os estudantes diagnosticados ou em processo de diagnóstico. Participam desses 

Estudos: um representante da equipe gestora, supervisora, coordenadora pedagógica do 

segmento dos estudantes, chefe de secretaria, pedagoga, orientadora educacional, professor 

regente e da sala de recursos, além dos responsáveis pela criança. Em casos necessários 

realizamos esses estudos fora desse período para atender demandas que surgem 
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durante o ano letivo. 

Avaliação Interna: (AVIN): São avaliações periódicas para diagnóstico e 

acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Acontecem pelo menos três vezes ao 

ano,tendo como objetivo avaliar os estudantes do 1º ao 5º ano. Esta ação permite observar e 

gerar dados para avaliar o desenvolvimento do potencial dos estudantes e suas fragilidades 

na aprendizagem. Esse processo permite que sejam avaliados também o trabalho dos docentes 

assim como traçar novas estratégias, ações e metas a serem alcançadas. Todos os resultados 

sãotabulados e feita uma devolutiva aos professores nas coordenações coletivas; 

Laboratório de Informática: espaço destinado ao uso de computadores para 

desenvolvimento de projetos que complementem as atividades de sala e abram também a 

possibilidade de acesso à Rede de Internet para pesquisas. O espaço funciona com jogos 

educativos para reforçar alguns conteúdos trabalhados em sala de aula. Neste local trabalha 

uma profissional da área administrativa 30 horas semanais e uma professora de informática. 

Oprojeto específico para este espaço que está anexo a este documento; 

Mostra Pedagógica e Cultural: Culminância dos trabalhos desenvolvidos durante o 

ano letivo por nossos estudantes e que são expostos para as famílias e visitantes. Acontecem 

também apresentações de música, teatro, experiências e exposição dos trabalhos manuais. 

Geralmente acontece no mês de outubro ou novembro e é aberta à toda comunidade. 

Biblioteca Escolar: Espaço para visita, estudos, empréstimos de livros e pequenas 

encenações de histórias infantis para turmas dentro de um cronograma com horários pré 

definidos com uma hora semanal por turma. devido ao ambiente ser pequeno e restrito. 

O 

trabalho é desenvolvido por uma professora readaptada em acordo com a coordenação 

pedagógica para o funcionamento desse espaço tão importante para a escola. 

Profissionais Readaptados: A escola conta com o trabalho de alguns funcionários 

queforam readaptados e realocados. Os quais desempenham papéis de extrema importância 

para toda a escola. Esses profissionais estão inseridos nos trabalhos da biblioteca, 

mecanografia e portaria e secretaria. Eles desempenham funções de acordo com suas 

habilidades e restrições laborais, buscando suas valorizações de forma que se sintam acolhidos 

e inseridos no fazer pedagógico. 

Passeios Pedagógicos: A cada semestre a escola oportuniza um passeio pedagógico 

cultural para os estudantes para os estudantes visando complementar seu desenvolvimento 
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global. São passeios para teatro, zoológico, turismo e monumentos, museus, cinemas e 

outros.No final do ano letivo também é realizado um passeio à pizzaria com estudantes do 5º 

anos para despedida do segundo bloco e da escola. 

 
 

Passeio do 5º ano 2021 à pizzaria 

 

 

 

Educador Social Voluntário: A escola conta com quatro ESVs, dois no turno 

matutinoe dois no vespertino. Eles atuam como suporte para os estudantes TEA, auxiliando 

no exercício de locomoção, alimentação, higienização, na organização dos materiais, 

acompanhar durante as atividades em sala de aula ou extra classe sempre sob a orientação do 

professor regente. 



51  

 

11 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

 
A avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa, necessária e diz respeito 

a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de práticas que podem ser inclusivas ou de 

exclusão. A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende que a função 

formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e 

emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica compõe a avaliação formativa, 

devendo ser comum aos demais níveis da avaliação. A função formativa, independentemente do 

instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos 

aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os níveis: da aprendizagem, institucional 

(autoavaliação da escola) e de redes ou de larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao 

invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação. 

A SEEDF adota o termo Avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012) 

porque nos situa no campo da educação com a intenção de avaliar para garantir algo e não apenas 

para coletar dados sem comprometimento com o processo. A avaliação da aprendizagem se sustenta 

no paradigma positivista e, portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”. 

Enquanto isso, a Avaliação para as aprendizagens se compromete com o processo e não somente com 

o produto da avaliação. Embora os documentos oficiais da SEEDF e escolas explicitem, do ponto de 

vista conceitual, a avaliação formativa, ainda é comum o uso da função somativa, centralizada no 

produto, presente especialmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. 

Geralmente neste caso o rito e a práxis docente convergem para avaliar a aprendizagem e não para a 

aprendizagem. 

A intenção é de possibilitar, por meio de formação continuada dos profissionais da 

educação, a modificação dessa ótica e dessas práticas. Geralmente, a concepção de avaliação baseada 

no modelo classificatório da aprendizagem do aluno gera competição e estimula o individualismo na 

escola, produzindo entendimentos da educação como mérito, restrita ao privilégio de poucos e 

inviabilizando a democratização do saber. Villas Boas (2012) adverte sobre o mito de que o medo da 

reprovação é o que leva o aprendiz a estudar, quando na verdade os obriga a adentrar o jogo avaliativo 

para alcançar notas ou pontos que nem sempre desvelam aprendizagens. Um processo educacional 

que busca contribuir para a formação de sujeitos autônomos não pode ser conduzido dessa forma, sob 

pena de produzir um ensino voltado à preparação exclusiva para a realização de provas e exames. O 

mito da reprovação como garantia de melhor desempenho dos 
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estudantes é ainda reforçado pela tendência em acreditar que a não reprovação dispensa avaliações e 

camufla a baixa qualidade do ensino. Contrária a esses pressupostos, a progressão continuada das 

aprendizagens dos estudantes demanda acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio 

de avaliação realizada permanentemente. É esse processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz 

professores e equipe pedagógica da escola a repensarem o trabalho desenvolvido, buscando caminhos 

que possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos 

estudantes. 

A progressão continuada consiste na construção de um processo educativo ininterrupto, 

capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos os estudantes, rompendo com avaliação 

classificatória, fragmentada e permeada pela reprovação anual (JACOMINI, 2009). A progressão 

continuada não permite que os estudantes avancem sem terem garantidas as suas aprendizagens. “É 

um recurso pedagógico que, associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de 

modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo” (VILLAS BOAS, 

PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). Fundamenta-se na “[...] ideia de que o estudante não deve repetir o 

que já sabe; e não deve prosseguir os estudos tendo lacunas em suas aprendizagens”. Isso significa 

que os estudantes progridem nos anos escolares sem obstáculos ou percalços que venham interromper 

a evolução de seu desenvolvimento escolar. É este o principal aspecto que caracteriza uma 

organização escolar em ciclos e difere a progressão continuada da promoção automática, na qual o 

estudante é promovido independentemente de ter aprendido. Neste último caso, valem as notas 

obtidas e não a aprendizagem por parte de todos(as). A progressão continuada pode ser praticada por 

meio de mecanismos como: reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em conta 

suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes professores e 

colegas; avanço dos estudantes de um período a outro, durante o ano letivo, se os resultados da 

avaliação assim indicarem. 

A escola poderá acrescentar outros mecanismos e estratégias pedagógicas após análise 

realizada pelo Conselho de Classe, entre os quais o desenvolvimento de projetos interventivos, 

autoavaliação, feedback ou retorno, avaliação por pares ou colegas, etc. É essencial que do 

planejamento e desenvolvimento das práticas avaliativas participem a equipe gestora e de apoio 

(SEAA, SOE, Sala de Recursos), coordenadores pedagógicos, professores, estudantes numa relação 

dialógica e recíproca. 

O Conselho de Classe, é uma das mais relevantes instâncias avaliativas da escola. 

Acontece ao final de cada bimestre, com o objetivo de analisar de forma ética aspectos referentes à 

aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, intervenções realizadas, avanços alcançados 

no processo ensino-aprendizagem, além de estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos 

interventivos e reagrupamentos. Os registros do Conselho de Classe, relatando progressos 
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evidenciados e ações pedagógicas necessárias para a continuidade das aprendizagens do estudante, 

devem ser detalhados e disponibilizados dentro da escola, registrados no formulário RAV. 

(Pressupostos Teóricos do Currículo em movimento da Educação Básica SEDF- 2018 pag. 71 a 73) 

 

 

11.1- AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 
 

A SEEDF promoveu no início do ano letivo, o Diagnóstico Inicial 2022, como instrumento para 

aferir as fragilidades e potencialidades apresentadas pelos estudantes e, dialogando com a perspectiva 

formativa, dará subsídios aos docentes e demais envolvidos na ação educativa, fornecendo informações 

prévias sobre as aprendizagens das crianças e estudantes para fins de início da organização do trabalho 

pedagógico e assim traçar estratégias para superar os efeitos negativos causados pela pandemia. Esse foi 

um instrumento que ajudou a nortear as intervenções pedagógicas locais. Os resultados foram 

trabalhados nas coordenações pedagógicas, não de forma classificatória, mas com a função formativa 

para garantir aos estudantes o direitos às aprendizagens. 

Os itens de Língua Portuguesa e Matemática dos cadernos de questões foram cedidos pelo Centro 

de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), lembrando que as habilidades requisitadas estão 

de acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal e referem-se às aprendizagens esperadas 

para os anos/séries/etapa anteriores 

A seguir os gráficos demonstrativos com os resultados obtidos com essa avaliação que foram 

aplicadas nos dias 15 e 16 de março para o 2º, 3º, 4º e 5º ano. 

 
2º Ano 

Habilidades 
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Português 2º Ano 
 

 

 

 

Matemática 2º Ano 
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Habilidades 
 
 

 

 

 
Português 3º ano 
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Matemática 3º ano 
 

 

 

 

4º Ano 

Habilidades 
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Português 4º ano 
 

 

 

 
 

 

 
Matemática 4º ano 
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5º Ano 

Habilidades 

 

 
Português 5º ano 
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Matemática 5º ano 
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12- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

 
Os momentos coletivos realizados na escola, como espaço da coordenação pedagógica, 

conselhos de classe, reuniões coletivas, dias letivos temáticos, reunião de pais, dentre outros 

serão utilizados para avaliação da PP. Os resultados alcançados pelos projetos e ações da escola 

para redirecionamento dos trabalhos de forma que alcance as necessidades dos estudantes. 

No início do ano letivo, durante a semana pedagógica, segundo previsão do calendário 

anual da SEEDF, como uma das ações da OTP, assim o coletivo da EC 13 reuniu- se para 

juntosavaliar, recriar e reestruturar o PPP, para decisões de forma coletivas, prevendo uma 

construção unificada, fortalecendo e legitimando os registros constantes no documento 

prevendo que todossigam em uma única direção visando o sucesso do nosso bem maior, os 

estudantes, alinhado aobom funcionamento e desenvolvimento de todas as ações individuais 

ou de todo grupo.) 

Ao final do ano letivo pretende-se realizar uma avaliação dos projetos desenvolvidos 

elencando os que ficarão para o próximo ano, os que deverão ser reavaliado e possíveis 

implementações de novos projetos. 

A avaliação do Projeto Político Pedagógico acontece de forma contínua e progressiva 

a medidaque se fizer necessário e será realizado levantamento de sugestões e feitas adequações 

conformeas demandas dos alunos e da comunidade. 
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13 - PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO INCLUSÃO 

 
 

A inclusão, na perspectiva educacional, diz respeito a todos os alunos. Ela envolve uma 

mudança de cultura e de organização da escola para assegurar acesso e participação para todos 

os alunos que a frequentam regularmente independente da deficiência. 

O projeto “Inclusão” foi elaborado baseado nas orientações do currículo em movimento 

da educação básica – Educação Especial da SEEDF. 

Conforme orientação do documento “A Educação Especial, na perspectiva da educação 

inclusiva, fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à dignidade humana, na 

educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam 

apresentar em decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de oportunidades 

educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se, e no direito de ser diferente” pg. 12. 

Para que a Educação desempenhe seu papel de inclusão, destaca-se a necessidade da 

Instituição de Ensino desenvolver ações que contemplem as peculiaridades dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e 

transtornos funcionais. 

Parceria entre os profissionais que atuam na Sala de Recursos, Orientação Educacionale 

Equipe de Apoio, pretende-se desenvolver, ao longo do ano letivo, atividades de sensibilização 

e conscientização sobre a cultura inclusiva. Proporcionar meios de assessoramento pedagógico, 

formação continuada e acompanhamento do processo de ensino eaprendizagem fortalecendo a 

educação para a diversidade. 

 
Objetivos: 

Geral: Reconhecer o direito à diversidade, inclusão e participação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, altas habilidades, superdotação e com transtornos 

funcionais. 

- Específicos: Sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar diante das 

diversas expressões de inclusão que cotidianamente se apresentam na Instituição Educacional; 

- Aprofundar temas transversais como: respeito mútuo, solidariedade, justiça, 

diálogo, igualdade de direitos, inclusão de pessoas com deficiência e respeito às diferenças; 
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- Promover o assessoramento pedagógico e o acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem na perspectiva inclusiva. e promover educação para todos. 

- Público alvo: 

 

⚫ Alunos; 
 

⚫ Professores; 
 

⚫ Coordenação; 
 

⚫ Equipe gestora; 
 

⚫ Servidores; 
 

⚫ Monitores; 
 

⚫ Família/Responsável; 
 

⚫ Serviço de orientação educacional; 
 

⚫ Sala de recursos; 
 

⚫ Equipe de apoio à aprendizagem; 

 

 

 
Justificativa: 

 

O projeto Inclusão foi elaborado por meio do reconhecimento das diferenças e 

individualidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e dos que possuem transtornos funcionais. Por 

esta razão, há necessidade da instituição de ensino promover ações que possibilitem 

conscientizar, sensibilizar e oferecer apoio pedagógico no acompanhamento dessa clientela. 

As mudanças e adaptações sugeridas das práticas educativas são fundamentais para o bom 

desenvolvimento do trabalho com os alunos, bem como a ressignificação da atuação de cada 

profissional, métodos de ensino e meios de avaliação da aprendizagem. Além disso, é fator 

essencial para se alcançar educação de qualidade, admitir a diferença e oferecer igualdade de 

oportunidades. 

 

Bibliografia: 

Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial - SEED 
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Profissionais responsáveis pelo projeto: 

 
Equipe de apoio à aprendizagem: Pedagoga: Nadja Rejane Cirqueira Rejis Dias 

 
Orientação educacional: Orientadora: Verônica de Fátima Melo de Oliveir 

 

 
 

Desenvolvimento das atividades 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 

Reunião com os professores regentes promovida pelo SEAA, S.R, SOE para mapeamento 

das turmas, triagem para avaliação, orientações sobre os alunos atendidos e acompanhados por esses 

profissionais. Levantamento do perfil profissional dos professores iniciantes na IE. 

 

 

 
X 

   

Acompanhamento dos monitores: orientações, entrevistas einformações gerais sobre os 

alunos e atuação desses profissionais. 

 

 

 
X 

   

Reuniões coletivas com palestras ou estudos de caso com os professores, coordenadores, 

supervisores e equipe gestora com temas voltados para a inclusão. O cronograma deverá ser agendado 

no início do ano letivo e os temas sugeridos pelos professores ou equipegestora. Será 

oferecido 1 por bimestre e com o apoio dacoordenação. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

Reunião semestral com os servidores com temas sobre ainclusão. Serão oferecidas 2 

no ano. 

  

 

 
X 

  

 

 
X 

Estudos de caso para fins de estratégia de matrícula com a presença dos professores, 

coordenadores e equipe gestora. Eventuais estudos fora desse cronograma poderão ser marcados de 

acordo com a do necessidade caso. 

   

 

 
X 

 

As avaliações dos alunos diagnosticados com deficiência/transtornos funcionais deverão 

seguir critérios estabelecidos pelo currículo de educação especial e conforme estabelecido na 

adequação curricular de educação especial e conforme estabelecido na adequação curricular 

individual de cada aluno. As adaptações nos testesserão acompanhadas pelas professoras da sala de 

recursos. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Reunião com os pais dos alunos diagnosticados com deficiência/transtornos funcionais ao 

final do ano para orientação e assinatura de relatórios/adequação curricular e informações sobre a 

transição de escola. 

    
X 
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GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 
 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
GÊNEROS 

TEXTUAIS 

• Compreender a leituracomo 

uma prática emancipadora. 

• Despertar o gosto pela 

leitura. 

• Oportunizar aosestudantes o 

contato com diversos gêneros 

textuais. 

• Identificar e utilizar no 

cotidiano os gêneros textuais 

com propriedade. 

• Produzir textos de 

diferentes gêneros, 

percebendo sua importância 

eutilidade no dia-a-dia. 

• Apresentação do 

• Gênero Textual para os professores 

com sensibilização nas coletivas. 
• Apresentar o 

• Gênero Textual para os alunos com 

contação de história e proposta de 

trabalho coletivo no pátio. 
• Leitura semanal; 

• Produção coletiva e 

individual; 

• Reestruturação coletiva e 

individual 

• Divulgação dos textos em 

murais. 

• Todos os professores 

regentes e Coordenação 

Pedagógica. 

• Através de conversas diáriasem 

sala. 

• Observação do professor e 

acompanhamento pedagógico 

sistematizado nos momentos de 

produções e reestruturações de 

textos. 

• Em reunião pedagógica com 

professores, coordenação, 

direção e Equipe de Apoio 

Pedagógico. 

• Apreciação de materiais 

produzidos pelos alunos e 

relatos dos professores; 

• Portfólio. 
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
 
 

 
PROJETO 

 
OBJETIVOS 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

 
RESPONSÁVEL 

 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL 

• Desenvolver atitudes de 

respeito e tolerância ao 

próximo. 

 

• Conhecer as emoções e as 

ações que são tomadas 

como resposta aos 

estímulos. 

 

• Desenvolver habilidades 

que vão auxiliar as 

crianças a lidarem melhor 

com situações de conflito, 

contribuindo para um 

ambiente saudável e 

acolhedor. 

• A partir da leitura de 

diversos textos, filmes, audição 

de músicas, meditações, 

dinâmicas e atividades que 

discutam temas relevantes 

como ansiedade, preconceito, 

honestidade, autoestima. 

• Estimular diariamente o 

debate e a autorreflexão. 

• Culminância mensal na hora 

cívica com apresentações 

teatrais, musicais, poesias, 

etc. 

• Montagem de murais com os 

trabalhos das crianças. 

 
• Toda a escola 

• Através de reflexões diárias 

em sala. 

• Autoavaliação e observação 

do ambiente 

• Em reuniões coletivas com o 

grupo de professores, 

coordenação, direção e 

Equipe de Apoio 

Pedagógico. 

• Apreciação de materiais 

produzidos pelos alunos e 

relatos dos professores; 

• Portfólio. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

 
PROJETO 

 
OBJETIVOS 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

 
RESPONSÁVEL 

 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

• Compreender as melhores 

ações que devem ser 

tomadas para alcançar 

segurança e qualidade de 

vida no futuro. 

• Desenvolver as 

habilidades de autonomia do 

raciocínio lógico. 

• Agilizar o cálculo mental. 

• Criar estratégias para 

resolver situações 

problemas. 

• Reflexões a cerca do 

uso consciente do 

dinheiro. 

• Campeonato de 

desafios matemáticos 

semestral. 

• Estudo do sistema 

monetário por meio de 

atividades diversificadas 

(mercadinho, atividades 

em folha, roda de 

conversa, manuseio do 

dinheirinho). 

• Todos os 

professores e 

coordenação 

• Em reuniões coletivas com o 

grupo de professores, 

coordenadoras, direção e Equipe 

de Apoio para apreciação de 

materiais produzidos e relatos 

pelos professores. 

• Portfólio. 
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SALA DE LEITURA 
 

 
 

 
PROJETO 

 
OBJETIVOS 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

 
RESPONSÁVEL 

 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

(SALA DE 

LEITURA) 

• Incentivar o gosto pela 

Leitura. 

 

• Ampliar o conhecimento dos 

gêneros literários e diferentes 

autores; 

 

• Identificar a sala de 

leitura em um local significativo. 

• Aprender como se comportar 

em ambientes de leitura. 

• Visitas quinzenais à 

Biblioteca. 

 

• Empréstimos de livros. 

 

• Trabalhar com 

ficha literária. 

 

• Dramatizações de 

histórias infantis. 

• Professor regente. 

• Coordenadores. 

• Professor da sala de leitura. 

• Fichas Literárias. 

• Recontos orais e escritos . 

• Reuniões bimestrais para 

avaliação. 
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PROJETO INTERVENTIVO 
 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTIVO 

• Promover aprendizagem 

deforma 

individual ainda 

nãoalcançada; 

• Desenvolver estratégias 

pedagógicas lúdicas e 

diferenciadas para 

alcançar aAprendizagem 

de forma eficaz. 

• Adequar atividades 

às dificuldades de 

aprendizagemdetectadas; 

• Adequação curricular 

para os alunos que 

apresentemnecessidades 

especiais de aprendizagem; 

• Corrigir 

déficitidade/série. 

 

• Formação de 

professores. 

• Diagnóstico 

dosestudantes. 

• Estabelecimento 

deobjetivos. 

• Planejamento das 

atividades 

diversificadasfora de 

sala com 

utilização de jogos, 

oficinas, etc. 

• Cronograma de 

atendimento aos 

estudantesque serão 

atendidos pelo projeto. 

• Todos os professores, 

coordenação pedagógica, 

supervisão e 

professorasreadaptadas. 

• Através de atividades orais e 

escritas;e jogos interativos. 

• Em reuniões 

coletivas econselhos de 

classe. 
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INFORMÁTICA 
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

 

 

 

 

 
LABORATÓRIO 

DE 

INFORMÁTICA 

• Incitar o maior número 

possívelde 

professores a utilizarem os 

recursos de informática 

comomecanismo de 

trabalho. 

• Integrar 

• a informática educativa 

emprojetos 

educacionais 

• possibilitando a 

• interdisciplinaridade 

,oportunizando 

aos 

• alunos a fixação dos 

conteúdosministrados em 

sala de aula. 
• Utilizar as tecnologias 

• como aliadas do 
ensino 

aprendizagem. 

• As atividades 

desenvolvidas no laboratório 

pelos alunos, sãoplanejadas 

pela coordenação 

pedagógica e professores 

quinzenalmente, de acordo 

como currículo. 

• O laboratório 

seleciona,mediante 

pesquisas, os sites e jogos 

relativos às atividades 

definidas. 

• Janaína de 

MattosPalhares 

Rosa 

• Prof. VivianeNaves 

Nogueira 

• Professore 

sRegentes 

• Coordenação Pedagógica 

 
• É realizada pela equipe de 

coordenação pedagógica, 

professoresregentes e direção 

durante as coordenações 

coletivas. 
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PROJETO DE VIDA (disciplina) 
 

 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 
Projeto de vida 

• Reduzir a violência/agressividade 

entre os alunos. 

• Compreender conceitos de valores como meio 

para uma boa convivência na escola e na 

sociedade – direitos e deveres; 

• Resgatar a autoestima e valorização da sua 

história. 

• Despertar aptidões 

artísticas nos alunos. 

• Identificar o regimento escolar 

comolei a ser cumprida no ambiente 

escolar; 

• Reconhecer que atitudes de 

indisciplinainterferem no processo ensino 
aprendizagem; 

• Desenvolver a prática do diálogo em 

situaçõesde conflitos. 

• Promover momentos fora de sala de 

aula com os alunos mais 

indisciplinados. 

• Proporcionar atividades de 

relaxamento e meditação. 

• Rodas de conversas sobre temas 

diversos. 
• Realizar dinâmicas 

de autoconhecimento, 

autoavaliação de 

suas atitudes. 

• Apresentar o regimento escolar 

para que todos os alunos possam ter 

conhecimento das regras da escola; 

• Oferecer opções de atividades 

como teatro, música, esportes, 

artesanatos paraque os alunos possam 

se identificar. 

• Envolver a família nas 

atividades desenvolvidas na escola 

com palestras eformações; 

• Premiar os alunos que 

melhorarem ocomportamento. 

• Coordenação 

Pedagógica. 

• Orientadora 

Educacional. 

• Pedagoga da 

SEAA. 
• Direção. 

• Janaina 

(Informática). 

• Daniela 

supervisora. 

• Serão aplicados 

instrumentos de 

avaliaçãoapós encontro 

ou palestraoferecidos 

aos pais. 

• Conversa com as 

professoras sobre o 

desenvolvimento de 

cada estudante 

atendido 

• Autoavaliação 

durante os 

atendimentos. 



71 
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14 - PLANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA – 2020 a 2022 
 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVE IS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

PRAZOS 

➢ Elevar a 

qualidade do 

ensino oferecido 

e 

consequentement 

e os índices de 

promoção 

escolar; 

➢ garantir o 

acesso e a 

permanência do 

estudante à 

Instituição e 

despertando- lhe 

o interesse pelo 

ambiente escolar. 

➢ Reduzir 

problemas 

disciplinares. 

➢ Verificar 

mensalmente o índice de 

frequência dos alunos e 

atribuir à secretaria 

escolar a ação de entrar 

em contato com a 

família (via telefone ou 

agenda) para o 

esclarecimento das 

faltas a 05 (cinco) dias 

por mês. 

➢ Elaborar 

formulários que 

permitam a visualização 

do crescimento 

pedagógico das turmas 

para análise e 

construção de gráficos 

bimestrais que servirão 

para discussões junto a 

equipe 

➢ Monitorar bimestralmente o 

rendimento escolar por meio de 

análises de relatórios individuais dos 

alunos. 

➢ Identificar nos conselhos de 

classe bimestrais, problemas de 

aprendizagem para proceder aos 

encaminhamentos metodológicos. 

➢ Incentivar, através de estudos, 

durante as coordenações 

pedagógicas, discussões, a 

reestruturação e avaliação proposta ; 

➢ Realizar, uma renião por semstre 

comunidade escolar para avaliar a PP; 

➢ Estimular a capacidade de 

reflexão 

e análise dos pais sobre a educação 

dos filhos e fomentar a esperança 

convicção na implantação de valores 

➢ Estudante 

s com defict 

de 

aprendizagem 

e distorção 

idade/série; 

➢ Problemas 

disciplinares 

interferem na 

aprendizagem 

; 

 

➢ Auto 

estima baixa 

interferem no 

rendimento 

➢ Profes 

sores 

➢ Coordenar 

es e Direção. 

➢ Data show 

 

➢ Formação 

Continuada dos 

servidores; 

➢ Durant 

e todo o 

ano letivo; 

➢ Avliaç 

ões 

bimestrais 

durante o 

Conselho 

de Classe 
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➢ Reestruturar 

coletivamente a 

Proposta 

Pedagógica para 

o ano letivo; 

➢ Estimular no 

educando a 

formação de 

bons hábitos 

e atitudes assim 

como exercício 

consciente da 

cidadania; 

➢ Garantir a 

inclusão dos 

alunos 

portadores de 

necessidades 

educacionais 

especiais em 

classes regulares; 

➢ Promover a 

cultura da paz no 

ambiente escolar; 

comunidade escolar. 

➢ Convidar estudantes 

com problemas 

disciplinares ou de 

aprendizagem, bem 

como seus responsáveis, 

para conscientização 

junto à Direção e 

Equipe de Apoio 

quando necessário. 

➢ Incentivar a 

participação dos alunos 

em atividades que 

despertem a criatividade 

e o gosto pela leitura 

(Bienal do Livro, teatro, 

recital, 

soletrando,contação de 

história, etc). 

➢ Resignificar os 

momentos de 

coordenação 

pedagógica. 

e princípios éticos. 

 

➢ Trabalhar aautoestima dos alunos 

para melhorar o comportamento. 

➢ Saber respeitar o próximo em 

seus bens materiais e morais. 

➢ Realizar a semana da inclusão 

com a promoção de gincanas entre 

os estudantes. 

➢ Realizar palestras junto a 

comunidade com temas 

esclarecedores sobre a inclusão 

➢ Fornecer aos pais dos alunos 

ANEEs, atendidos em sala de 

recursos orientação e suporte pela 

Equipe de Apoio e Aprendizagem; 

➢ Promover atividades 

recreativas(campeonatos esportivos 

e outros) 

➢ Promover palestras sobre bullyng 

para alunos, pais, professores e 

demais funcionários. 

➢ Estimular campanha contra 

brincadeiras violentas. 
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 ➢ Através de estudos, 

discussões, 

levantamentos de ideias 

e sugestões para a 

reestruturação da 

Proposta Pedagógica; 

➢ Formular 

questionários, enviá-los 

aos pais em busca 

de sugestões, 

afetividade, a 

valorização 

➢ Elaborar regras de 

conduta específicas ao 

ambiente escolar. 

➢ Promover aulas, 

momentos de estudo e 

coscientização sobre a 

importância de uma 

convivência 

harmoniosa. 

➢ Desenvolver projeto de recreio 

auto-gestional 

➢ Promover atividades 

recreativas(campeonatos esportivos 

e outros) 

➢ Promover palestras sobre 

bullyng para alunos, pais, 

professores e demais funcionários. 

➢ Estimular campanha contra 

brincadeiras violentas. 

➢ Desenvolver projeto de recreio 

auto-gestional 
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GESTÃO PARTICIPATIVA DE PESSOAS 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES 
 

METAS 
INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

1- Garantir o atendimento 

adequado e satisfatório aos 

servidores da unidade escolar 

para o bom desempenho de 

suas funções. 

2- Promover e manter um 

elevado espírito de equipe, a 

partir de uma visão clara dos 

objetivos educacionais, 

missão e valores da escola. 

3- Cumprir e fazer cumprir as 

diretrizes e os preceitos 

estabelecidos na 

Constituição Federal, na 

Lei Orgânica do Distrito 

Federal, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, na 

Proposta Pedagógica da 

SEDF, na política 

educacional do GDF, nas 

Manter os dados funcionais e 

pessoais.atualizados; 

Orientar quanto a 

férias,recessos, abonos, 

requerimentos, etc. 

Promover formação básica 

sobre o uso da plataforma 

SEI; 

Cumprir os prazos para entrega 

de documentos solicitados; 

Convidar palestrantes. 

 
 

Elaborar e realizar dinâmicas, 

jogos e confraternizações; 

Divulgar e incentivar a 

participação em cursos de 

formação continuada 

para os servidores; 

Promover campanha para 

Atender a todos os 

servidores em suas 

necessidades e 

observar critérios 

legais pertinentes a 

cada segmento; 

Receber, informar, 

despachar 

documentos e 

encaminhá-los aos 

órgãos 

competentes 

diariamente. 

Realizar palestras 

mensais de 

motivção junto ao 

grupo de 

Funcionários. 

 
 

Mediar conflitos, 

Algumas falhas no atendimento 

para servidores e comunidade; 

Informações desencontradas ; 

 
 

Falha na comunicação no âmbito 

escolar; 

Algumas falhas em cumprimento 

dos prazos; 

Direção,Cordenação 

Pedagógica, 

Chefe de secretaria e 

Auxiliares 

 

 

 
Durante todo ano 

letivo 
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orientações e legislações 

da 

SEDF e na Lei Complementar 

nº 840. 

4 - Fortalecer a relação 

escola/comunidade 

reduzir o índice de 

vandalismo como pichações, 

portas e torneiras quebradas, 

etc; 

Realizar reuniões em salas de 

aula sempre que necessário 

no decorrer do ano letivo, 

alertando sobre 

a preservação dos bens 

públicos; 

Instalar câmeras de segurança 

nos corredores e pátios; 

funcionários, pais e alunos. 

Realizar avaliações coletivas; 

Elaborar questionários 

funcionários, pais eestudantes; 

Realizar reuniões bimestrais 

para avaliação de ações 

relacionadas aos projetos da 

escola; 

Solicitar parecer do conselho 

escolar na resolução dos 

casos graves de indisciplina e 

visando manter o 

ambiente mais 

saudável e 

harmonioso. 

Executar 

açõescoletivas 

(mutirôes) para 

melhorar a 

qualidade física da 

Escola. 

Estimular a 

participação ativa 

do conselho 

escolar no dia-a- 

dia da Instituição. 

Promover 

bimestralmente, 

palestras 

direcionadas às 

famílias, com 

temas relacionados 

à educação 

e 

outrosassuntos 

   



77 
 

 inadaptação ao ambiente; 

 
 

Realizar ciclo de palestras com 

pessoas da 

Comunidade envolvendo os 

 
 

assuntos: Saúde, segurança, 

trabalho, meio ambiente, 

educação dentre outros; 

Organizar os eventos: Festa da 

Família (Maio), Festa Junina 

(Junho), Mostra Pedagógica 

(Setembro) e Cantata de 

Natal (Dezembro); 

Enviar convites à comunidade; 

 
 

Realizar rodas de conversa, a 

fim de manter contato direto 

e transparente com a 

comunidade e construir um 

relacionamento harmonioso 

de forma que os pais sintam- 

se parte do processo 

educativo. 

pertinentes. 

 
 

Realizar uma 

atividade 

pedagógico- 

cultural por 

bimestre, 

estimulando a 

Participação da 

comunidadenos 

eventos escolares; 

Realizar junto aos 

pais pesquisas de 

opinião sobre a 

metodologia 

utilizada na 

Instituição em 

relação a prática 

pedagógica e 

administrativa. 
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GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1- Otimizar a 

utilização dos recursos 

financeiros com a 

participação da 

comunidade escolar. 

2- Aumentar a contribuição 

para a APM pela 

comunidade escolar 

(Servidores e estudantes); 

 

4- Promover eventos 

paraarrecadar 

recursos; 

Garantir a transparência 

na prestação de 

contas relativasàs 

verbas públicas e/ou 

recursos arrecadados. 

➢ Convocar as 

 

instituições responsáveis 

paradeliberar e 

acompanhar a 

utilização dos 

recursos financeiros. 

➢ Discutir e identificar 

com a comunidade escolar as 

necessidades da 

escola; 

➢ Fazer campanhas 

de conscientizaç ão 

para contribuição  da 

PM; 

➢ Promover bazares, 

 

➢ Atuar com transparência 

emtodas as ações 

financeiras; 

➢ Convocar as instituições 

responsáveis para 

deliberar e 

acompanhar a 

utilização dos 

recursos financeiros. 

➢ Discutir e identificar com a 

comunidade escolar as 

necessidades da escola e 

utilizaçãdos recursos; 

➢ Promover uma vez por 

bimestreum evento para 

arrecadação de fundos 

➢ Expor balancetes com a 

prestaçãode contas da 

utilização dos recursos 

recebidos a todos os 

interessados. 

➢ Desconhecimento dos 

recursos 

recebidos pela IE; 

➢ Ouvir os pais e 

responsáveis e 

todos os 

servidores da 

escola nas 

avaliações 

institucionais e 

aferir o nível de 

satisfaçãodo uso 

dos recursos. 

➢ Falta de recursos 

paradespesas 

cotidianas 

➢ Direção ➢ Durante todo o 

anoletivo 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA – 2020 

OBJETIVOS AÇÕES OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

O trabalho coletivo 

constitui- se em 

estratégia de 

intervenção que 

auxilia a instituição 

educacional na 

conscientização dos 

processos 

educativos, tanto no 

que se refere aos 

avanços, 

compreendidos 

como avanços 

pedagógicos 

bemsucedidos, 

quanto aos desafios 

que podem ser 

superados por meio 

da ação coletiva. 

Acompanhamentodo 

Processo de 
Ensino e 

Aprendizagem 

O acompanhamento 

do processo de ensino 

e aprendizagem dos 

alunos deveacontecer 

concomitante às 

dimensões anteriores 

coletivo 

constitui- se em 

estratégia de 

intervenção que 

Programas de  

transferência de 

renda ou em 

situação de 

vulnerabilidade 

social; 

Apoiar ações de 

enfrentamento á 

discriminação, ao 

preconceito e á 

violência, visando 

ao estabelecimento 

de condições 

adequadas para o 

sucesso 

educacional dos 

educandos com 

deficiência, 

Transtorno Global 

do 

Desenvolvimento 

recursos para a 

mobilização de 

competências, e a 

construçãode 

conhecimentos que 

Atendam as 

especificidades do 

contexto escolar. 

Acompanhamen to 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

Contribuir com a 

consciência por 

parte dos atores da 

instituição 

educacional, a 

cerca desua 

história, sua 

identidade, suas 

potencialidades 

para a atuação; 

Compreender, 

com 

profundidade, 

como trabalham 

os atores da 

instituição 

educacional,o 

que pensam

 

e 

como 

contribuem 

para o sucesso 

escolar; 

Promover a 

manutenção de 

espaçosde 

reflexão, capazes 

defavorecer a 

ressignificação 

das concepções de 

desenvolvimento 

de aprendizagem, 

de ensino, de 

avaliação, dentre 

reflexão intra-equipe, 

com os gestorese o 

corpo docente da 

escola; 

Dar assessoria ao trabalho 

coletivo 

 
Participar da elaboração 

do Projeto Político 

Pedagógico da escola; 

Colaborar com a 

articulação e reflexão 

permanente sobre o 

contexto escolar e seus 

atores; 

Participar  em conjunto 

com os  demais 

profissionais    da 

instituição, dasatividades de

 planejamento, avaliação 

e execução do trabalho 

realizado no decorrer do ano 

letivo: coordenação 

pedagógica, coletivas,  

 semana pedagógica, 

semana de Educação para a 

Vida, conselhos de classe, 

semana da inclusão, 

reuniõesde pais e mestres, 

Avaliação Institucional, 

confraternizações, estudos de

  caso,reuniões 

extraordinárias e outras que 

se Elaborar, participar e 

Professores, 

coordenador 

es e família 

dos alunos 

com queixas 

escolares 

Reuniões 

específicaspara 

levantamento dos 

profissionais e 

suas respectivas 

turmas de 

atuação: Mês de 

Fevereiro. 

Conselho de 

Classe 

(bimestralconfor

m e 

calendárioescolar

); Reunião depais 

e mestres 

(bimestral 

conformecalendá

ri oda escola); No 

acompanhament

o do processo de 

Ensino e 

Aprendizagem: 

Ao longo do 

ano letivo 

e conforme a 

necessidade e 

demandas. Os 

encontros, 

entrevistas e 

avaliações serão 

agendadas 

previamente 

profissionais 

conforme os 

encamin 

. Conselho deClasse 

(bimestralconforme 

Coletivas 

semanais nas quartas 

feiras; Estudo 

(quando houver 

necessidade e no pde 

reavaliação para 

estratégia de 

matrícula.  
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avanços pedagógicos 

bem sucedidos, 

quantoaos desafios 

que podem ser 

superados por meio 

da ação coletiva 

reflexãoe 

conscientização das 

concepções de  de 

ensino 

Desenvolver 

estratégias que 

diminuam as 

queixas escolares e 

outras 

manifestações do 

fracasso escolar. 

Promover, 

juntamentecom os 

demais profissionais 

da instituição, 

outras; 

Contribuir com

 

a formação 

continuada dos 

professores 

viabilizando 

aAquisição de 

conhecimentos 

teóricos, o 

desenvolvimento de 

habilidades 

Colaborar para que  

construa 

alternativas 

metodológicas 

comfocona 

construção de 

habilidades e 

competências 

promover projeto com as 

Contribuir   com   a 

formação continuada dos 

professores por meio de 

vivências e oficinas em 

articulação   com  os 

coordenadores. 

Contribuir com o professor 

para um olhar analítico 

sobre a produção escolar do 

aluno. Desenvolver 

estratégias que favoreçam o 

comprometimento dos 

professores no 

acompanhamento / 

intervenção aosalunos com 

queixas escolares. 

Criar um espaço de escuta 

discurso dos professores 

para conhecer suas 

concepções e suas 

expectativas a respeitodo 

desempenho dos alunos. 

Investigar os recursos 
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PLANO DE AÇÃO / ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIA 

ENVOLVIDA NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

• Explorar alternativas 

de trabalho que possibilite a aplicação do 

PPP; 

• Oportunizar momentos de 

reflexões coletivas sobre a prática 

docente; 

• Facilitar / estimular a integração e 

troca de experiências entre docentes; 

• Coordenar e subsidiar trabalhos 

que atendam necessidades individuais 

das turmas; 

• Apresentar sugestões de trabalho 

para desenvolver a leitura, escrita, o 

raciocínio lógico, além de resgatar 

valores morais e éticos nos alunos. 

• Criar momentos para 

discutir e avaliar a aplicação 

dos projetos; 

• Promover constantemente 

reuniões/estudoscoletivos; 

• Realizar dinâmicas de 

grupo; 

• Sugerir e acompanhar 

intervenções pedagógicas para 

solucionar eventuais 

dificuldades 

de aprendizagem; 

• Desenvolver projetos de 

• gêneros textuais, raciocínio 

lógico e valores; 

•  Projetar de filmes com 

temática pedagógica 

• Contar histórias no pátio 

para os estudantes com 

teática dos generos textuais 

e valores . 

• Coordenação 

 
• Pedagógica, 

professores, sala de 

recursos, SOE, 

EEAA, e 

• Direção. 

• As ações são 

 
• desenvolvidas 

com os 

professores para 

atingir o alvo 

principal que são 

os alunos. 

• Reuniões coletivas 

quinzenais; 

• Planejamento quinzena com 

os professores por ano; 

• Conselho de Classe 

bimestral; 

• Acompanhamento diário 

das ações. 

• Reuniões mensais daequipe 

de trabalho: direção, 

coordenação, supervisão, 

EEAA e SOE. 

• Através do 

 
acompanhamento 

dos trabalhos  

e análise

 dos 

resultados em  

reuniões mensais. 
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Plano de Ação 

Serviço de Orientação Educacional Nível Local – 2020 /2022 

CRE: Sobradinho DF  Unidade Escolar: Escola Classe 13  

                     Orientador (a) Educacional: Verônica Fátima Melo de Oliveira  
 

   Cronograma 

 Eixo Objetivos Ações / Atividades Responsáveis e 

Parcerias 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
b

ri
l 

M
ai

o
 

Ju
n

h
o
 

Ju
lh

o
 

A
g

o
st

o
 

S
et

em
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

v
em

b
ro

 

D
ez

em
b

ro
 

 

 

 

01 

Ações para 

implantação e 

ou 

implementação 

do Serviço de 

Orientação 

Educacional  

 

Geral: organizar e 

sistematizar o 

trabalho a ser 

realizado na 

Instituição 

Educacional. 

Apresentar ao

  corpo 

docente, discente e aos 

pais as 

 diretrizes 

norteadoras da ação da 

orientação 

Educacional; Criar e 

manter arquivos para 

registro de atendimento 

a  ser 

realizado junto ao 

aluno e outros de 

acordo com  a demanda 

escolar. 

Pedagogo - O. E 

Pedagogo: SEAA 

Professores da Sala 

de Recursos 

 x x x        

           

           

           

           

           

 

 

02 

Ações no  

âmbito 

institucional. 

Conhecer a 

clientela e 

identificar a 

demanda escolar

 a

 ser 

acompanhada

 

pelo S.O.E. 

Elaboração e aplicação 

de instrumentos para a 

caracterização da 

clientela e análise dos 

dados coletados. 

Pedagogo-O.E; 

Professoras: Sala 

de Recursos; 

Pedagogo: SEAA 

Secretaria da 

Escola. 

 x x x        
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03 

Ações junto ao 

corpo docente 
Integrar as ações do 

S.O.E às do 

professor, 

colaborando no 

processo de ensino-

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando. 

Participações

 

nas coordenações 

coletivas semanais, 

Conselhos de Classes 

bimestrais, 

Estudo de

 caso, 

Adequações 

Curriculares e outros, 

quando necessários. 

Pedagogo- O.E; 

Pedagogo: 

SEAA. 

Professoras: Sala 

de Recursos; 

Direção, coord. 

professores da EC 

13 

 x x x x x x x x x x 

           

           

           

 

 

 

04 

Ações junto ao 

corpo discente 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

integral do 

educando 

ampliando suas 

possibilidades de 

interagir no meio 

escolar e social. 

Atender, encaminhar e 

acompanhar alunos em 

situação 

de 

vulnerabilidade no 

meio escolar e familiar. 

Auxiliar na escolha e 

acompanhamento dos 

representantes de turma 

e na mediação de 

conflitos interpessoais. 

  x x x x x x x x x x 

           

  x x x x x x x x x 

           

           

 

 

 

05 

Ações junto à 

família 

Participar do 

processo de 

integração 

 famíl

ia/ 

escola/comunidade 

realizando

 açõe

s que 

envolvam os pais e 

os responsáveis no 

processo educativo. 

Participar do 

Planejamento e 

realização de oficinas, 

palestras, encontros e 

reunião de pais para 

discussão de temas de 

interesses da família e 

comunidade escolar. 

Pedagogo- O.E; 

Pedagogo: 

SEAA. 

Professoras: Sala 

de Recursos; 

Direção, coord. e 

professores da 

EC 13. 

  x x x x x x x x x 

           

           

           



84  

 

 

 

 

06 

Ações junto à 

rede social 

Integrar ações da 

orientação 

educacional com 

outros profissionais 

das áreas de saúde e 

redes sociais. 

Estabelecer parcerias 

com as redes sociais nas 

diversas áreas de 

atuação para 

encaminhamento de 

casos. 

Pedagogo- O.E; 

Pedagogo: 

SEAA P.S.E/   

C.S.   03  / 
clínica  da 

Família 

/ 

Conselho Tutelar 

de Sob. I e Sob. 

II COSE/PAV 

Clínicas sociais 

UNIAE / 

oftalmo 

COMPP/ CAPSI 

Adolescentro 

  x x x x x x x x x 

           

           

           

           

           

 

 

 

07 

Projetos 

Pedagógicos 

para 2018/2020 

. 

Assessoria coletiva • Projeto com 

Família: Escola e 

Família de Mãos 

Dadas. 

• Projeto: 

Mediação 

de Conflitos. 

• Projeto: 

Inclusão 

• Projeto: Sucesso 

Escolar 

Parcerias Sala de 

Recursos; Equipe 

de Apoio à 

Aprendizagem; 

Coordenação 

Pedagógica; 

Serviçode 

Orientação 

Educacional 

 

  x x x x x x x x x 
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