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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico da escola foi elaborado e pautado sobre reflexões e ações acerca das 

finalidades da escola, o seu papel social, a definição de caminhos e ações, sua implementação e 

constante avaliação, que serão executadas por toda a comunidade escolar. 

Este Projeto Político Pedagógico valida-se pelas ações construídas no coletivo da 

comunidade escolar e é reforçado, ainda, pela força consensual, que se constrói na busca pela 

superação de conflitos e pelos princípios norteadores que são definidos como eixos estruturadores 

de ações. O projeto é resultado da reflexão e pensar crítico do grupo e expressa a voz e a vez de 

cada participante do universo escolar. 

A construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da escola é uma das condições 

básicas para o exercício pleno da cidadania, democratização dos processos educativos escolares e 

expressa a própria escola em movimento. É neste movimento pedagógico coletivo que esta escola 

busca construir sua autonomia e afirmar sua identidade junto à sociedade na qual está inserida, 

entendendo ser de sua responsabilidade, enquanto instituição educadora, procurar assegurar 

aperfeiçoamento, funcionalidade e significado social num processo constante de autoavaliação. 

Em cumprimento aos preceitos legais e considerando as particularidades locais de se 

estabelecerem parâmetros para a definição das ações educativas na escola deu-se início a uma série 

de encontros, análises, discussões, troca de experiências, envolvendo professores, servidores, 

alunos e comunidade escolar em geral, cujo resultado final é o documento que agora apresentamos: 

O PPP - “O caminho se faz ao caminhar no mediar e aprender”, cujo título reflete a intencionalidade 

de favorecer o processo de aprendizagem dos estudantes e/ou professor pela mediação. 

Essencialmente, a escolha da temática permitiu ampliar e fortalecer o trabalho pedagógico 

articulado entre a equipe docente, integrando todos os segmentos e se abrindo para comunidade 

escolar como alternativa para valorizar as aprendizagens articulando  o processor de aprendizagem 

dos estudantes e currículo. 

Este PPP envolve aspectos constantes nos vários documentos que institucionalizam e 

direcionam o fazer pedagógico, como o Planos de Ação e de Coordenação, dentre outros, visando 

auxiliar no enfrentamento dos desafios do cotidiano escolar, de forma sistematizada, consciente, 

científica e participativa. 

A finalidade do PPP é assegurar e fundamentar todo o funcionamento da escola, a manutenção 

e melhoria constante de sua estrutura física, pedagógica e administrativa, assim como dar garantia 



 

 

e legitimidade para que, de acordo com Veiga (1996), a escola seja palco de inovações, 

investigações e grandes ações fundamentadas num referencial teórico/metodológico que permita a 

construção de sua identidade e exerça seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à 

solidariedade e à participação. 

Mais do que um caminho para a prática pedagógica da escola, o PPP é o facilitador da 

integração das áreas de abrangência da instituição, que compreendem o desenvolvimento global do 

educando em seus aspectos socioculturais e afetivos, entendendo o aluno como sujeito ativo do 

processo de conhecimento. 

A construção de uma proposta pedagógica, alicerçada no compromisso com a aprendizagem 

dos estudantes, são os objetivos maiores deste projeto, que pautará as ações pedagógicas, na 

identidade escolar e contribuir, decisivamente, para a melhoria da qualidade de atendimento a nossa 

clientela. 

Nessa dinâmica, a compreensão da realidade imediata da escola, uma vez que atende alunos 

com grandes diferenças socioeconômicas e com comprometimentos cognitivos, no caso dos 

ENEE’s, foi mais facilmente tratada. 

Os momentos destinados a essa retomada concentraram-se especialmente nas coordenações 

coletivas, mas também se valeram dos dias de coordenação setorizada, nos dias previstos para a 

reunião de pais e em momentos específicos como encontros para escuta dos professores regentes. 

Agora, nesse momento de reavaliação do PPP para a formalização de sua edição 2022, o 

processo ocorre na busca de ouvir, refletir e atuar frente a todos os profissionais e comunidade que 

constituem a Escola Classe 16 de Taguatinga, dando a todos a oportunidade de contribuírem para 

sua elaboração. 

Para alicerçar a construção desse PPP, foram retomados, além de todos os documentos e 

informações citadas e PPPs anteriores, os seguintes documentos de 2021: relatórios dos últimos 

Conselhos de Classe, os relatos dos professores das reuniões de pais, formulários de avaliação do 

trabalho pedagógico, formulários institucional e outras informações colhidas nas coordenações 

pedagógicas coletivas e por grupos. 

É importante ressaltar que este PPP não é um documento definitivo, ao contrário, tem 

caráter dinâmico, o que possibilita mudanças que estejam sempre de acordo com os interesses e 

necessidades da comunidade escolar de maneira justa e igualitária. 

 



 

 

 

2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 
2.1 Identificação 

a) Coordenação Regional de Ensino: Taguatinga 

b) Nome: Escola Classe 16 de Taguatinga 

c) Endereço: EQNG 06/07 ÁREA ESPECIAL Nº 15 

d) Telefone: (61) 3901-6737 

e) CEP: 72.605-030 

 
 

2.2 Historicidade 

 
 

A Escola Classe 16 de Taguatinga foi inaugurada aos 10 dias do mês de junho do ano de 

1964. Suas atividades foram iniciadas aos dois dias do mês de outubro, no mesmo ano, tendo por 

diretora a professora Luiza Vilela Rodrigues. 

Criada pelo Decreto “N”- nº 481 do Governo do Distrito Federal, no dia 14 de janeiro de 

1966, essa instituição era conhecida inicialmente por Escola Classe nº 16. Entretanto, por meio da 

Resolução nº 95 – CD, de 21 de outubro de 1976, foi feita a alteração de sua denominação, passando 

a se chamar Escola Classe 16 de Taguatinga, conforme DODF nº 30 de 11 de fevereiro de 1977 

(Suplemento e A. N. da FEDF – vol. III). 

O processo de vinculação da instituição ocorreu segundo a descrição abaixo: 

a) Inst. nº 09 – Dec. de 23/8/77 (1) (DODF nº 169, de 2/9/77 e A. N. da FEDF – vol. 

III). Vinculada ao Complexo Escolar “D” de Taguatinga. 

b) Inst. nº 03 – Dec., de 22/3/78 (1) (DODF nº 61, de 31/3/78 e A. N. da FEDF – vol. 

III). Vinculada ao Complexo Escolar “D” de Taguatinga. 

c) Inst. nº 40 – Dec., de 24/10/79 (2) (A. N. da FEDF – vol. III). Vinculada ao 

Complexo Escolar “D” de Taguatinga. 

d) Inst. nº 66 – Dec., de 29/01/80 (A. N. da FEDF – vol. III). Vinculada ao Complexo 

Escolar “C” de Taguatinga. 

Finalmente, por meio da Portaria nº 17 – SEC, de 7/7/80 (DODF nº 129, de 10/7/80 e A. 

N. da FEDF – vol. I), deu-se o reconhecimento da Escola Classe 16 de Taguatinga que está situada 

à EQNG 6/7 – Área Especial nº 15 (CEP 72.130-060). 



 

 

Com base em relatos de funcionários que chegaram à escola no ano de 1989, a instituição 

sempre funcionou em dois turnos (matutino e vespertino). Já atendeu a alunos da Educação Infantil, 

das Séries Iniciais e, excepcionalmente no ano de 2000, estendeu esse atendimento para alunos da 

5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental de 8 anos. Hoje, atende somente aos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental de 9 anos, sendo: Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), que contempla do 1º ao 3º 

ano, e 4º e 5º anos. 

Também foi relatado de memória, por funcionários, que, no ano de 2002, tendo em vista as 

condições precárias do prédio escolar, o atendimento aos alunos foi reduzido para oito turmas, 

atendidas em único turno. Por isso, no ano de 2003, ao final do período letivo, a escola passou por 

um processo de reforma e ampliação do prédio. Todo o corpo de funcionários e os alunos foram 

alocados nas dependências da Escola Classe 21 de Taguatinga, até aproximadamente o mês de 

outubro do ano de 2004, quando voltaram para o prédio já reformado e ampliado. 

Após a reforma, a escola passou a atender, no ano de 2005, alunos com necessidades 

educacionais especiais, oferecendo ainda a Educação Infantil. Tendo em vista a inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais, aos funcionários foi oferecida formação continuada em 

serviço, a fim de se adaptar a essa nova realidade. 

No ano de 2006, podem ser citados os seguintes relevantes eventos: 

a) Implantação do Ensino Fundamental de 09 anos, tendo como estratégia pedagógica 

o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA – conforme Lei n° 3.483, de 25 de novembro de 2004, 

DODF n° 225, Decreto 25.619 de 01 de março de 2005 e Portaria n° 283/05 (in PP/SEEDF, 2008, 

p. 30); 

b) Montagem do laboratório de informática; 

c) Desenvolvimento de diversos projetos pedagógico tais como: “Leitura do mundo, 

mundo da leitura”; projeto “Horta Pedagógica”, “Conhecendo e vivendo valores”; em parceria com 

a ONG Mão na Terra. 

d) Valorização do espaço da coordenação para a realização de estudos; 

e) Realização da Feira Cultural “Os Brasis do Brasil: Folclore o ano inteiro”. 

Recomeçar em 2007 foi uma experiência diferente, pois foi marcado, sobretudo pela 

proposta de Gestão Compartilhada da Secretaria de Estado de Educação do DF (Lei n° 4.36 de 25 

de outubro de 2007). A escola se preparou para ter maior autonomia financeira, administrativa e 

pedagógica e escolheu sua equipe gestora (diretor e vice-diretor) por meio da eleição direta. 



 

 

O ano de 2008 começou com algumas inovações propostas pela Secretaria de Estado de 

Educação. A escola implantou, gradualmente, a educação em tempo integral e recebeu alunos 

universitários bolsistas para auxiliar no desenvolvimento de diferentes atividades. A parceria com 

o Centro Administrativo proporcionou aos alunos aulas de natação com professores de Educação 

Física cedidos pela Secretaria de Esportes. A parceria com o Lyons Clube, através da banda de 

música formada pelos alunos da Educação Integral, trouxe a estes a oportunidade de ter contato 

com instrumentos musicais, partituras, melodias e a reconhecer e apreciar a música como 

formadora de habilidades, despertando a sensibilidade artística e desenvolvendo-os culturalmente. 

O projeto Ciência em foco marcou o ano de 2008 por suas inovações na forma do estudo 

de ciências, dando a oportunidade, tanto ao professor quanto ao aluno, de observar, investigar, 

experimentar e executar experiências com um material rico e uma parte teórica fundamentada e 

muito significativa. 

Neste ano foi construído o estacionamento externo, sendo inaugurado na culminância dos 

trabalhos pedagógicos na “Feira Cultural”, contando com a presença de diversas autoridades locais, 

representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Governo, Secretaria da Educação 

Integral e Parceiros da Escola. 

Nesta mesma ocasião o secretário de governo, juntamente com o secretário da Educação 

Integral, prometeu a construção, para o ano de 2009, da quadra coberta bem como um refeitório 

para atendimento aos alunos da Educação Integral. 

Nos últimos anos, como repasse de verbas parlamentares via PDAF, a estrutura física da 

escola recebeu melhorias em muitos espaços, como a reforma da biblioteca, da cantina, dos 

banheiros dos estudantes (masculino e feminino), entre outros. Somente ao final do ano letivo de 

2019 e início do de 2020, concluiu-se a tão sonhada quadra esportiva, resultado de muitas 

solicitações e junção de verbas advindas de gabinetes de vários parlamentares. Entretanto, devido 

as limitações de ações e circulação de pessoas por conta da pandemia de Covid-19, a inauguração 

oficial da quadra, aguardada por toda comunidade escolar, foi realizada no ano de 2021 com o 

retorno no formato híbrido  dos estudantes. 

Para complementar o espaço da quadra de esportes, que certamente será muito bem 

utilizado para eventos culturais, esportivos e pedagógicos, foi construído, ainda com recursos 

repassados ao PDAF por parlamentares, banheiros (masculino/feminino e ENEE) que facilitarão a 

realização de atividades. 



 

 

Em virtude de problemas trazidos pela pandemia, o ano de 2022 chegou com grandes 

desafios para a educação, como ressignificar o processo de ensino-aprendizagem para minimizar 

os impactos de ordem cognitiva, social, econômica, entre outros; o que envolve também o 

abandono escolar e a infrequência. Além disso, a escola enfrentou, ao longo de sua história, 

mudanças no quadro funcional como a readaptação de professores, aposentadoria e remanejamento 

de profissionais responsáveis por projetos, que hoje encontram-se desativados, a saber: 

- “Projeto da Leitura – Leitura do mundo: A Literatura em um enfoque multidisciplinar” 

- “Projeto: Presença Plena” 

- “Projeto: Laboratório de Aprendizagem” 

- “ Projeto: Espaço Saber” 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

3.1 Acompanhamento de faltas 

 

No ano de 2022 com o retorno presencial, a escola intensificou o acompanhamento da 

frequência dos estudantes com o projeto Presença Plena. Cada responsável assinou um termo de 

ciência em relação a responsabilidade de manter a frequência do estudante. Os estudantes que 

ultrapassaram o limite de faltas receberam alguns encaminhamentos e em alguns casos, foram 

levados ao Conselho Tutelar. 

 
3.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

Em  relação ao índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) são apreciados 

coletivamente com a coordenação e a direção da escola em parceria com toda a equipe pedagógica. 

Com base nessa apreciação, identificaram-se os seguintes problemas: excesso de faltas, sobretudo, 

nos dois primeiros anos de escolarização no EF de 9 anos; dificuldades de as famílias trazerem as 

crianças em horário contrário para atendimento no reforço escolar, especialmente, as que moram 

nos assentamentos; pouca compreensão por parte da comunidade sobre a importância de a criança 

ser alfabetizada ainda no 1º ano; alta rotatividade de alunos, necessidade de se retomar no âmbito 

da organização do trabalho pedagógico da escola as estratégias de intervenção voltadas para 

suprimir dificuldades encontradas ao longo do processo ensino-aprendizagem e retomada do 



 

 

planejamento baseado em metas estipuladas para cada ano, de acordo com as orientações legais e 

necessidades dos estudantes.  

Um outro grave problema enfrentado é a rotatividade constante de professores e a frequente 

substituição dos mesmos por profissionais de Contrato Temporário, que precisam assumir turmas 

com o trabalho pedagógico em andamento, necessitando de estudo e planejamento, assim como 

um tempo maior para conhecer a unidade e a comunidade escolar. 

Ideb da Escola e metas 
 

Metas Projetadas   

Ano 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

DF 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

Escola -- 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6,5 6.7 

 
 

 Ideb. Observado     

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

DF 4.4 4.8 5.4 5.4 5.6 5.6 6.0 6.1 

Escola -- 5.0 6.1 5.4 5.5 6.1 6.4 6.6 

 

3.3 - SAEB 

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

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

e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. 

Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra 

da rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, 

explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. 

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

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

brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas 

educacionais com base em evidências. 

As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de 

aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Realizado desde 1990, o Saeb passou por várias estruturações até chegar ao formato atual. 



 

 

A partir de 2019, a avaliação contempla também a educação infantil, ao lado do ensino fundamental 

e do ensino médio.  

Em 2019, tivemos a seguinte participação: 

 

5º ano do Ensino Fundamental 

Estudantes Presentes: 87 

Quantidade de alunos matriculados: 89 

Taxa de participação: 97.75% 

QUADROS DEMONSTRATIVOS À PARTIR DE ANÁLISES DA EC 16 NO SAEB: 

Distribuição Percentual dos Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental por Nível de Proficiência 
 

  
Nível 0 

 
Nível 1 

 
Nível 2 

 
Nível 3 

 
Nível 4 

 
Nível 5 

 
Nível 6 

 
Nível 7 

 
Nível 8 

 
Nível 9 

Sua Escola 0.00% 0.00% 8.06% 14.87% 18.41% 19.52% 17.22% 17.31% 3.43% 1.17% 

Escolas 

Similares 
1.06% 3.31% 5.80% 12.35% 19.35% 23.33% 17.35% 12.26% 4.90% 0.30% 

  
Nível 0 

 
Nível 1 

 
Nível 2 

 
Nível 3 

 
Nível 4 

 
Nível 5 

 
Nível 6 

 
Nível 7 

 
Nível 8 

 
Nível 9 

Total 

Município 
1.55% 4.62% 9.50% 16.36% 20.66% 20.37% 14.57% 8.20% 3.58% 0.59% 

Total Estado 1.33% 3.83% 7.94% 14.20% 18.54% 18.96% 17.66% 11.02% 5.53% 0.99% 

Total Brasil 3.69% 7.95% 11.88% 15.39% 17.84% 17.32% 13.59% 7.79% 3.87% 0.66% 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

4. GESTÃO PEDAGÓGICA 

4.1 Matrículas 

 

No ano de 2020 dos 388 estudantes matriculados 32,21% continuaram sendo dos 

Assentamentos com 118 (cento e dezoito) do Assentamento 26 de Setembro e 07 (sete) 

do Assentamento Cana do Reino e os demais das imediações da escola. 

No ano de 2021, temos 395 alunos matriculados, dos quais 157 alunos (39,5%) 

residem no Assentamento 26 de Setembro. Vimos o fato de que a localização da 

residência dificulta a implementação das ações pedagógicas, devido à pouca possibilidade 

da entrega de material impresso e livros, além da baixa qualidade do acesso à internet. 

Neste ano de 2022, a Escola Classe 16 conta com 366 alunos matriculados, dos 

quais 124 alunos ( 33,8%) são dos Assentamentos . 

 

4.2 Alunos em situação de defasagem idade/série 
 

A partir de 2019 ocorreu uma mudança no critério defasagem idade/série que antes 

eram de 02 anos e passou-se a ser de 03 anos. Com base nessa mudança passamos a ter 

apenas 01 (um) aluno do 5º ano em situação de defasagem. 

Em 2020, devido à especificidade da pandemia por Covid - 19 sem precedentes, 



 

 

a questão da defasagem idade/série não foi analisada. 

No ano de 2022 , do total de alunos matriculados, 7 alunos em defasagem de idade 

série, sendo os 7 do 5º ano 3 com 12 anos, 02 com 13 anos e 01 com 14 anos 

 

4.3 Estudantes com necessidade educacional especial (ENEE) e transtornos 

Os ENEE’s contam com o acompanhamento sistemático da Sala de Recursos. 

Antes do advento da pandemia, este acompanhamento era realizado pela professora 

atuante neste espaço e por educadores sociais voluntários. 

No período de aulas on line, essa função foi desempenhada somente pela 

Professora atuante na Sala de Recursos. 

Já os alunos que apresentam algum transtorno recebem o atendimento do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA). 

Em relação à redução de alunos, tanto nas classes inclusivas quanto nas de 

integração inversa, observam-se os parâmetros estabelecidos na estratégia de matrícula 

referente ao ano, articulados com as características do aluno que se encontra nessa 

condição. 

Em 2020, foram atendidos alunos com as seguintes necessidades e/ou transtornos: 
 

NEE Turma 

1 ENEE – DI 1º ANO A 

1 ENEE – TGD 1º ANO B 

- 1º ANO C 

2 ENEE - TGD/AUT E 1 ENEE - TPAC 2º ANO A 

2 ENEE - DI/DOWN E 1 ENEE - TDAH 2º ANO B 

1 ENEE – TGD/AUT 2º ANO C 

- 2º ANO D 

2 ENEE - TGD/AUT 3º ANO A 

1 ENEE - TDAH E 1 ENEE - TPAC 3º ANO B 

1 ENEE – TPAC E 1 ENEE - DI 3º ANO C 

1 ENEE – TGD/AUT E 1 ENEE – TGD/AUT-DF/MNE 3º ANO D 

2 ENEE – TPAC E 1 ENEE – TGD 4º ANO A 

1 ENEE – DI/TDAH - 1 ENEE – DI E 1 ENEE - TPAC 4º ANO B 

1 ENEE TGD/AUT - 1 ENEE DISL/TDAH E 1 ENEE 

TDAH 

 

4º ANO C 

1 ENEE TGD/AUT/TDAH - 1 ENEE TGD/AUT E1 

ENEE TGD/AUT-TPAC 

 

4º ANO D 

1 ENEE DF/BNE E 1 ENEE DF/ANE 4º ANO E 

1 ENEE TDAH E 1 ENEE TDAH/TPAC 5º ANO A 



 

 

2 ENEE TDAH 5º ANO B 

1 ENEE TGD/ASP-TDAH 5º ANO C 

2 ENEE TDAH E 1 ENEE TPAC 5º ANO D 

 
A distribuição desses alunos nas 20 turmas de 2020, ficou assim estabelecida: 

⮚ 1º ano – 02 (duas) turmas de Integração Inversa e 01(uma) turma de 

Classe Comum; 

⮚ 2º ano – 03 (três) turmas de Integração Inversa e 01 (uma) turma de 

Classe Comum;  

⮚ 3º ano – 03 (três) turmas de Integração Inversa e 01 (uma) turma de 

Classe Comum Inversa; 

⮚ 4º ano – 05 (cinco) turmas de Integração Inversa; 

⮚  5º ano – 01 (uma) de Integração Inversa e 03 (três) turmas de Classe 

Comum Inclusiva. 

 

Em 2022, são atendidos alunos com as seguintes necessidades e/ou transtornos: 
 

NEE Turma 

 1º ANO A 

2 ANEE - TEA 1º ANO B 

2 ANEE - TEA 1º ANO C 

2 ANEE - TEA 1º ANO D 

1 ANEE DI 1 DOWN W DI 2º ANO A 

1 ANEE TDAH 2º ANO B 

 2º ANO C 

1 ANEE - TEA E 1 ANEE TPAC 3º ANO A 

3 ANEE DI E 1 ANEE TDHA 3º ANO B 

2 ANEE – TEA 3º ANO C 

1 ANEE – TDAH E 1 ANEE TPAC  3º ANO D 

2 ANEE – TEA 4º ANO A 

1 ANEE – TDAH E 1 ANEE TOD 4º ANO B 

1 ANEE  TDAH E 1 ANEE DPAC  

4º ANO C 

2 ANEE – TEA  

4º ANO D 

2 ANEE – TEA 5º ANO A 

2 ANEE  TPAC E 1 ANEE DI 5º ANO B 

2 ANEE TDAH E 1 ANEE TEA 5º ANO C 

1 ANEE TEA 1 ANEE TDAH 5º ANO D 



 

 

1 ANEE TPAC E 2 ANEE DF 5º ANO E 

 
A distribuição desses alunos nas 20 turmas de 2022, ficou assim estabelecida: 

⮚ 1º ano – 04 (quatro) turmas de Integração Inversa 

⮚ 2º ano – 02 (duas ) turmas de Integração Inversa e 01 (uma) turma de 

Classe Comum;  

⮚ 3º ano – 03 (três) turmas de Integração Inversa e 01 (uma) turma de 

Classe Comum Inclusiva; 

⮚ 4º ano – 02 (duas ) turmas de Integração Inversa; 02 (duas) turmas de Classe 

Comum Inclusiva 

⮚  5º ano – 05 (quatro) de Integração Inversa  

 
5 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

A escola recebe verbas públicas federais Programa Dinheiro Direto na Escola - 

PDDE – (Básico e Estrutura) e Programa de Descentralização e Administração Financeira 

- PDAF ambos divididos em custeio e capital o que garantiria a administração financeira 

e suprimento das necessidades administrativas e pedagógicas da escola. Entretanto, desde 

o ano de 2013 a escola vem recebendo apenas uma ajuda emergencial dos dois recursos 

o que vem dificultando a gestão administrativa e pedagógica. 

Desde o ano de 2017 a escola conta também com Verbas Parlamentares que tem 

possibilitado a manutenção e ampliação da estrutura física da escola como a construção 

de uma quadra poliesportiva. 

 

6 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Nenhuma ação dentro da escola é, somente, administrativa. Todas se destinam a 

melhoria da atividade fim, qual seja: ensino-aprendizagem. Nesse sentido as estratégias 

para ampliação e reforma de toda a escola são realizadas para atender as necessidades das 

crianças e dos profissionais que com elas trabalham diariamente. 

Nesse sentido, consideramos nosso espaço físico adequado aos nossos projetos. 

Entretanto, para os próximos anos, há a necessidade de implementar melhorias no mobiliário 

e construir um espaço de convivência e parquinho no espaço próximo à quadra de esportes. 

 



 

 

 
ESPAÇO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE 

Os ambientes são organizados em 

blocos: A, B, C, D. 

 

QUANTIDADE 

Salas de aula 
B01, B03, B04, C06, C07, C08, D09, 

D10, D11, D12, D13 12 

Secretaria A02 1 

Mecanografia A03 1 
 

Apoio Administrativo A04, A05 2 

Sala dos Vigias A06 1 

Copa A07 1 

Depósitos A08, A09, B14, A20, A14 5 

WC Servidores A10, A12, A21, A22 4 

Direção A11 1 

Despensas A18, A19 2 

WC Adaptado A13 1 

Sala dos Professores, 

Coordenação Pedagógica, Apoio 

Pedagógico 

A15 1 

Laboratório de Informática e Sala 

de Reforço 

A16 1 

Cozinha A17 1 

Área – Servidores A23 1 

Guarita A24 1 

Sala Multifuncional B01 1 

SEAA, SOE, Sala de Recursos B02 1 

Servidores B15 1 

Biblioteca C05 1 

WC – Alunos C16, C17 2 

Quadra de Esportes/WC Após o bloco C 1 
 Total: 43 

 

7 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
A escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata apenas de espaço físico, de 

salas de aula, de quadras, refeitórios ou sequer seu conteúdo. A escola é um lugar 

de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e 

partidas..., ou seja, um ambiente onde as diversas dimensões humanas se revelam 

e são reveladas. 

PAULO FREIRE 

 

Considerando que: 



 

 

É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por 

meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o 

reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública 

de ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. É importante 

reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e formam-

se no cotidiano da escola (DISTRITO FEDERAL, 2013, p. 33). 

É na escola que as crianças e os adolescentes tem o direito garantido à 

aprendizagem de qualidade, à socialização e à pluralidade de ideias, com estrutura física 

e profissionais qualificados para tal serviço e apoio; sendo também um espaço 

imprescindível no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.   

Assim, em tempos de pandemia, quando todas as preocupações da área da saúde 

precedem as da educação, sendo observadas todas as precauções indicadas pelos órgãos 

de saúde competentes, a função social da escola permanece a mesma, acrescida de todas 

as medidas necessárias à superação dos problemas que possam comprometer a qualidade 

de ensino que a escola oferece 

Pautados nesses pressupostos, aliados ao que tem sido prática ao longo de muitos 

anos, a função social que baliza as ações da Escola Classe 16 de Taguatinga é a de 

possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem integral dos alunos, considerando seus 

conhecimentos, necessidades sociais e culturais para que possam atuar de maneira 

transformadora e crítico-reflexiva na sociedade.  

8 PRINCÍPIOS NORTEADORES 

A escola, como instituição social possibilita o crescimento humano através das 

relações interpessoais, bem como, propicia a construção do conhecimento, tendo como 

referência a realidade do estudante. 

Nesse contexto, a Escola Classe 16 de Taguatinga busca oportunizar  ao estudante 

a aquisição de uma consciência crítica que lhe possibilita uma visão ampla do mundo. 

Esta visão de mundo dá condições para que faça uma leitura interpretativa dos fatos 

sociais, das relações intrapessoais e interpessoais e dessas com a natureza. 

Os fundamentos norteadores da prática pedagógica dão identidade à escola, 

servindo como orientadores para todos os seus planejamentos e projetos. 

Nesta perspectiva, o projeto político-pedagógico da Escola Classe 16 de 

Taguatinga representa a própria essência do trabalho desenvolvido dentro de seu contexto 

histórico e social e tem o compromisso de superar os problemas que possam comprometer 



 

 

a qualidade da educação que oferece. 

Na legislação vigente está implícito os princípios orientadores do projeto político 

pedagógico, quais são: 

Princípios éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

Princípios políticos: dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e o 

respeito à ordem democrática. 

Princípios estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p.16). 

No processo de construção do seu projeto político-pedagógico, a Escola Classe 16 

de Taguatinga observa alguns princípios que considera primordiais para orientá-la, na 

expectativa de buscar novos conceitos de qualidade de ensino. Estes princípios foram 

percebidos e analisados de forma integrada e adequados às novas realidades à que fomos 

sujeitos pela pandemia do novo coronavírus. 

8.1 Princípio Epistemológico 

É este princípio que dá a sustentação para sua organização curricular e orienta o 

processo metodológico da construção e compartilhamento do conhecimento. De acordo 

com a realidade onde está inserida, a escola define suas metas de aprendizagem com base 

na avaliação diagnóstica e no currículo em movimento. Nesse contexto, o trabalho em 

grupo, o contexto interno e externo das turmas são essenciais para uma aprendizagem 

significativa.   

Ao discutir sobre as diversas formas de aprendizagem, o projeto político-

pedagógico da Escola Classe 16 de Taguatinga incorpora as vivências concretas e busca 

constantemente adaptar o ensino às situações do cotidiano e a realidade de seus alunos. 

Criando e/ou adaptando as melhores práticas e caminhos para conduzir o 

aprendizados dos seus alunos nesse período de quarentena, precisou ser feita uma ampla 

pesquisa sobre a realidade em que estão inseridas cada uma das famílias de nossos 

estudantes, no intuito de buscar soluções coletivas e individuais para possibilitar o acesso 

de cada um dos nossos estudantes às situações de aprendizagens de acordo com os 

objetivos presentes no currículo. 



 

 

 

8.2 Princípio Estético 

Este princípio é observado por esta instituição no desenvolvimento de seus 

projetos específicos e na realização dos momentos culturais. A escola prioriza a educação 

formativa, valorizando a criatividade, a curiosidade, a emoção e as diversas formas de 

manifestações artísticas e culturais de seus educandos. 

Em tempos transformados pela pandemia causada pela Covid-19, a escola tem se 

apropriado de instrumentos e conhecimentos digitais ou não para oferecer materiais 

lúdicos e esteticamente apropriados a cada ano/etapa, com oferecimento de jogos, vídeos, 

livros e outras e estratégias, para despertar a curiosidade, a fantasia e a emoção dos 

estudantes, no intuito de envolvê-los em um ambiente de aprendizagem, mediado por 

atividades prazerosas, como a Arte em suas diversas linguagens, leituras, contações de 

histórias, brincadeiras e jogos de desafio, assim como atividades culturais. 

8.3 Princípio Ético 

Toda a comunidade escolar deve encontrar na instituição escolar um ambiente 

favorável que estimule a vivência de valores éticos. 

A Escola Classe 16 de Taguatinga, ao elaborar seu projeto político-pedagógico, 

prioriza um sistema de valores que considera a solidariedade, a criação de regras de vida 

comum e o respeito como elementos essenciais para formação do ser humano. 

Em meio a esse panorama inesperado e inédito para os profissionais da educação, 

a escola busca organizar seu currículo, adaptando e acrescentando conteúdos 

contextualizados aos temas transversais, segundo a nova realidade instaurada pela 

pandemia da Covid-19. 

 

8.4 Princípio Didático-Pedagógico 

Para a Escola Classe 16 de Taguatinga o estudante também é sujeito ativo na 

construção do conhecimento e é o centro do processo educacional. 

O professor atua como mediador e mantém uma relação interativa com seu aluno 

e o conhecimento. O educador cria situações favoráveis e significativas de aprendizagem, 

possibilitando um ambiente alfabetizador e fomentador de conhecimentos, preocupando-

se em observar e verificar a bagagem de conhecimentos que o aluno traz de suas 

experiências vividas, principalmente as experiências recentes para todas as gerações, 



 

 

devido a pandemia. 

O professor desenvolve uma postura de escuta do grupo, buscando compreender 

o que emerge na interação das crianças como objeto de conhecimento para poder 

introduzir novos elementos e procedimentos que lhes permitam ir além do que já sabem. 

O currículo deve constituir-se de competências, habilidades e conteúdos que 

sejam instrumentos para que os estudantes desenvolvam capacidades que lhes permitam 

produzir e usufruir dos bens culturais, sociais, tecnológicos e econômicos. 

Portanto, o processo de construção de conhecimentos perpassa pela prática social 

dos estudantes, problematização, instrumentalização teórica, catarse e síntese resultando 

em uma prática social final. 

 

8.5 Princípio da Autonomia 

Para Dourado (2001), “a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira é processo construído coletivamente, sem perder de vista as diretrizes 

estabelecidas pelos sistemas de ensino e as condições para viabilizá-la na forma da lei”.  

Observando este conceito, a Escola Classe 16 de Taguatinga implementa seus 

projetos pedagógicos de acordo com as diretrizes nacionais para educação básica e a 

vontade de seus segmentos. 

A equipe gestora utiliza adequadamente os recursos repassados para a escola, 

compartilhando o poder decisório com o Conselho Escolar e assegurando aos pais, 

professores e funcionários a participação nas decisões colegiadas. 

Durante as coordenações coletivas, procura desenvolver ações para 

aperfeiçoamento de seu quadro de professores, cuidando para que todas as atividades e 

propostas cheguem a todos os funcionários de forma transparente e clara, oportunizando 

exposição de opiniões, avaliações, discussões, etc. 

Essa dinâmica permite que todos os membros da comunidade escolar, de modo 

geral, assumam, na condição de coletivo, as responsabilidades pelas ações desencadeadas 

cotidianamente. 

Assim, conquistas e fracassos, superações e dificuldades são compartilhados com 

igualdade, o que fortalece a coletividade e torna-se mola propulsora para constantes 

avanços qualitativos. 

A aprendizagem constrói-se na relação com o outro, a partir das necessidades e 



 

 

situações do dia a dia, tendo, portanto, um caráter aberto. Está sempre em processo de 

formação e transformação, ou seja, tem existência histórica, daí a importância de cultivar 

uma postura de estudante que permaneça ao longo de sua vida. 

Em outras palavras, ao conhecer, o estudante ressignifica as informações 

adquiridas, tornando-as um novo conhecimento e consequentemente, modifica-se 

também. 

A sociedade contemporânea caracteriza-se pelo volume, diversidade e velocidade 

de informações que circulam. Portanto, a escola deve instrumentalizar as crianças com 

competências como criticidade, flexibilidade, criatividade, liderança e cooperação que 

lhes permitam fazer uso do conhecimento que constroem. 

 

9. OBJETIVOS 

9.1 Objetivo Geral 

Garantir ao estudante situações de construção do conhecimento, promovendo o seu 

crescimento pessoal e social de forma consciente, solidária, responsável, participativa e 

crítica, visando a sua integração e atuação no meio sociocultural. 

9.2 Objetivos Específicos 

a) Propiciar a vivência democrática para a participação de todos os membros da 

comunidade e o exercício da cidadania; 

b) Fortalecer a escola enquanto espaço público, lugar de debates, do diálogo fundado 

na reflexão coletiva, buscando a cooperação de toda a comunidade escolar, 

especialmente da família; 

c) Desenvolver uma prática educativa que atenda as características sociais, 

econômicas e culturais da comunidade escolar; 

d) Promover a vivência da transculturalidade que pressupõe a análise de questões 

globais, de diferentes perspectivas, promovendo o respeito e a valorização dos 

diferentes jeitos de ser e de viver; 

e) Promover a vivência de habilidades socioemocionais para desenvolver o 

autoconhecimento e reconhecer no outro suas necessidades e interesses, 

respeitando as diferenças com empatia e solidariedade; 

f) Criar mecanismos de controle e incentivo da frequência escolar a fim de garantir 

a permanência dos alunos na escola; 



 

 

g) Dar condições aos alunos de desenvolver uma imagem positiva de si mesmo, 

atuando de forma independente, com confiança em suas capacidades e percepção 

de suas limitações, a fim de superá-las; 

h) Identificar junto à comunidade escolar mecanismos que viabilizem sua 

participação de maneira mais efetiva no processo educativo e no acompanhamento 

da vida escolar dos estudantes; 

i) Valorizar a dimensão lúdica da educação, oferecendo à comunidade escolar uma 

aprendizagem prazerosa; 

j) Adotar medidas pedagógicas, financeiras e administrativas que favoreçam o 

atendimento aos estudantes, com melhorias nas condições de trabalho dos 

profissionais da instituição; 

k) Criar e implementar sistemas contínuos de acompanhamento dos alunos que 

necessitem de atendimento especializado ou específico; 

l) Desenvolver estratégias de intervenção a fim de sanar, em tempo hábil, possíveis 

distorções que se manifestem durante o processo de escolarização dos alunos que 

podem comprometer seu processo de escolarização. 

 

10. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal orienta a prática da proposta de um 

currículo integrado, em que cultiva a conexão das diferentes áreas do conhecimento e 

experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade. Esse currículo 

visa superar uma organização de conteúdos prescritiva, linear e hierarquizada 

denominada por Bernstein (1977) de currículo coleção, que tem como características por 

exemplo a fragmentação e descontextualização dos conteúdos culturais e das atividades 

didático-pedagógicas e acadêmicas realizadas na escola pelos estudantes e professores e 

a utilização dos livros didáticos como definidores do que o professor deve priorizar em 

sala de aula. 

Assim, a Escola Classe 16 de Taguatinga seleciona os conteúdos a serem 

desenvolvidos a partir de conceitos estabelecidos, tendo em vista os eixos transversais: 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, 

Educação para a Sustentabilidade; além dos eixos integradores indicados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo, em consonância com as 



 

 

Diretrizes para o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). 

De acordo com o Currículo em Movimento (SEEDF, 2014), a opção teórica à ele 

subjacente baseia-se no entendimento de que a escolha por uma opção teórica é 

fundamental para “a identificação do projeto de educação que se propõe, do cidadão que 

se pretende formar, da sociedade que se almeja construir” (p. 21). Nesse sentido, ao 

elencar uma teoria de currículo destaca a intencionalidade política e formativa da qual o 

currículo se reveste, o que se materializará na organização das práticas da e na escola. 

A opção teórica apresentada no Currículo em Movimento (SEEDF, 2018) 

considera as contribuições da Teoria Crítica e da Teoria Pós-Crítica. Quanto à primeira, 

sugere o questionamento da realidade aparentemente natural presente em nossa sociedade 

profundamente marcada por desigualdades de natureza diversa. A partir desse 

questionamento, sugere, com base na Teoria Pós-Crítica, analisar como essas 

desigualdades são produzidas e mantidas, indicando possibilidades de reflexão por meio 

de eixos transversais como: educação para a diversidade, educação para a cidadania, 

educação para a sustentabilidade e educação para e em direitos humanos. 

Metodologicamente, o Currículo em Movimento (SEEDF, 2018) se fundamenta 

nas contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural que, 

de acordo com o documento, contribuem para o processo de compreensão da realidade 

social e educacional, visando não apenas identificar as contradições sociais, mas também 

em propor formas de superá- la. 

O Currículo em Movimento elege como eixos transversais: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade. Esses eixos transversais favorecem uma organização curricular mais 

integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra 

geral, são deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). 

Para Santomé (1998), as propostas curriculares integradas devem favorecer a 

descoberta de condicionantes sociais, culturais, econômicos e políticos dos 

conhecimentos existentes na sociedade, possíveis a partir da conversão das salas de aula 

em espaços de construção e aperfeiçoamento de conteúdos culturais, habilidades, 

procedimentos e valores, num processo de reflexão. 

Se por um lado, a Pedagogia Histórico-Crítica toma por referência a historicidade 



 

 

do sujeito na construção da história, destacando a importância da prática social dos 

estudantes ao contexto escolar, por sua vez, a Psicologia Histórico-Cultural destaca a 

complexidade inerente ao processo de aprendizagem, enfatizando o papel que o outro 

desempenha nas interações estabelecidas com o conhecimento. Tanto este como aquele 

referencial teórico-metodológico encerra um princípio fundamental à elaboração do 

projeto político-pedagógico de uma escola: o valor das práticas e interesses sociais da 

comunidade. 

Com base nessa abordagem, a comunidade da Escola Classe 16 de Taguatinga   

buscou, em seu contexto, entender como cada pressuposto teórico apresentado no 

currículo da SEEDF se materializa (ou poderia se fazer presente) nas práticas 

pedagógicas, discutindo sua pertinência na concretude diária do fazer da escola, buscando 

evidenciar as possibilidades e contradições vivenciadas a partir de uma dinâmica de 

análise e reflexão quanto ao papel que a escola vem desempenhando 

O nosso Projeto político pedagógico analisa diferentes concepções teóricas da 

educação presentes no contexto da escola pública brasileira. Estas concepções são 

discutidas à luz das diferentes áreas do conhecimento pedagógico (filosofia da educação, 

história da educação, estrutura e funcionamento do ensino, psicologia da educação, 

sociologia da educação e pesquisa em educação). As diferentes concepções teóricas da 

educação presentes no contexto da escola tem em vista a construção do trabalho docente. 

Traz marcos conceituais e premissas para a organização do cotidiano e de práticas 

pedagógicas, considerando especificidades locais e o BNCC como um referencial que 

estabelece um núcleo comum e obrigatório de aprendizagens a todos os estudantes, a 

Escola Classe 16 estabelece o que a equipe pedagógica e todo o corpo docente pode fazer 

para se envolver e promover as mudanças: 

✓ Refletir e debater sobre como contribuir para o currículo da rede e o PPP da escola; 

✓ Refletir conjuntamente com outros professores sobre as mudanças nos espaços 

e nos tempos, ao planejar projetos e atividades; 

✓ Refletir sobre o processo de aprendizagem da cada criança e do grupo 

planejando, contextos que favoreçam as experiências, as singularidades, o protagonismo 

e os direitos das crianças; 

✓ Participar das formações alinhadas à BNCC/currículo/propostas pedagógicas 



 

 

da rede e a própria unidade de ensino propor formações coordenadas pelos profissionais 

da escola; 

✓ Apresentar a nova proposta de currículo e de metodologias para os familiares, 

principalmente nesse período de pandemia, quando tudo é novo, desconhecido e as 

propostas são experimentos baseados em conhecimentos recentes, envolvendo-os no 

processo de planejamento e acompanhamento das aprendizagens das crianças; 

✓ Rever as documentações pedagógicas, buscando alinhá-las com os marcos 

conceituais propostos na BNCC, no currículo da SEDF e nas propostas encaminhadas 

pelas instâncias superiores. 

11. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

11.1 Organização Escolar: Ciclos 

Conforme as orientações legais e formais da Secretaria de Estado de Educação do 

DF, respeitadas as especificidades das escolas, a Escola Classe 16 de Taguatinga atende, 

desde 2018, alunos do 1º ao 5º ano de escolarização, organizando esse atendimento em 

ciclos para o 1º, 2º e 3º anos, contemplados no Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e 

para o 4º e 5º anos, 2º ciclo do ensino fundamental - anos iniciais, tendo em vista a 

obrigatoriedade prevista na Lei 4.751/2012 que dispõem sobre a organização escolar em 

Ciclos para as Aprendizagens no DF. 

A proposta de se trabalhar com ciclos visa garantir as aprendizagens dos 

estudantes, sem fragmentação do tempo escolar e das formas de avaliação. 

Atuamos com a jornada de 5 horas diárias, por meio de atividades diversificadas 

que objetivam atender as necessidades dos nossos alunos. 

11.2 Organização dos Tempos e Espaços 

A dinâmica escolar é, essencialmente, viva, complexa e variável. Cada sala de 

aula é um universo, cada escola um universo maior ainda, cada comunidade, cada cidade, 

enfim, são campos maiores repletos de diversidades. Essas características impõem a 

necessidade de que a organização do trabalho pedagógico seja constantemente 

flexibilizada à medida em que requer uma avaliação contínua e participativa. 

Considerando as especificidades do ato de ensinar e de aprender, a Escola Classe 

16 de Taguatinga tem buscado desenvolver estratégias que atendam as demandas do 

professor, sem ignorar os direitos de aprendizagem dos alunos, zelando para que sejam 



 

 

respeitadas as diferenças em relação não apenas aos ritmos de aprendizagem, mas aos 

jeitos de ser, fazer e existir de cada estudante. 

Desta maneira, destaca como elementos fundamentais à organização dos tempos 

e espaços: a valorização da coordenação pedagógica, o aprimoramento da avaliação 

institucional, a importância do Conselho de Classe enquanto instância avaliativa e a 

implantação de estratégias de acompanhamento e intervenção pedagógicas 

Nossa luta tem sido em como reduzir o elevado número de faltas, que acaba 

comprometendo o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

A escola implementa projetos interventivos, de reagrupamentos intra e interclasse, 

o desenvolvimento de projetos de atendimento para alunos, que mesmo inseridos nas 

atividades interventivas, continuam apresentando dificuldades de aprendizagem, 

ensejando o planejamento coletivo das ações, o trabalho colaborativo e o despertamento 

para a construção de um processo avaliativo partilhado, processual e contínuo. 

11.3 Interação Famíla/Escola 

Talvez dentre os muitos desafios que uma escola encara em seu cotidiano, a 

relação escola-comunidade seja um dos mais difíceis de se vencer. A questão que se 

coloca é: Como fazer com que a comunidade participe efetivamente do processo 

educativo? 

Para algumas instituições educacionais, a participação da comunidade se 

caracteriza por sua presença nas reuniões bimestrais, eventos e festas ou em outras 

convocações, costumeiramente, implementadas na escola. 

Contudo, a noção de participação da Escola Classe 16 de Taguatinga, dentro de 

uma perspectiva de gestão democrática, tem amplitude muito maior que a presença física 

cotidiana, relatada anteriormente. 

De acordo com Dourado, com quem comungamos neste pensamento, (2001, p. 

15), “o modo democrático de gestão abrange o exercício do poder, incluindo os processos 

de planejamento, a tomada de decisões e avaliação dos resultados alcançados”. 

Neste sentido, melhorar a relação da escola com a comunidade parte do 

pressuposto que todos participem dos processos educacionais, todos se responsabilizem, 

todos se assumem como parte integrante dessa dinâmica. 

Essa ótica implica diretamente na mudança de comportamentos, na ruptura de 



 

 

modelos estandardizados de participação, na percepção individual e coletiva de que as 

questões da escola pertencem a todos e cabe a esse conjunto, sua análise, discussão e 

proposição de soluções. 

Falar da relação escola-comunidade é encontrar eco no fragmento do pensamento 

de Guimarães Rosa, extraído de sua obra Grande Sertão: Veredas, segundo o qual “...a 

cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são demais de muitas, 

muito maiores, diferentes e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça, para o total” 

(apud DOURADO, 2001). 

Nessa perspectiva, a Escola Classe 16 de Taguatinga reconhece que as estratégias 

empregadas até o momento (festas, reuniões, palestras, convocações extraordinárias, 

convocação para a Avaliação Institucional e do Conselho Escolar) têm representado um 

avanço significativo na relação entre a escola e a comunidade, mas não satisfatoriamente 

suficiente para esta instituição escolar. 

Temos consciência da necessidade de propor novas ações e temos buscado 

alternativas diversas, que possibilitem estabelecer um novo vínculo com a comunidade, 

a fim de que o estabelecimento da parceria traga a todos os benefícios esperados e 

necessários. 

Com vistas a não somente melhorar a forma como as estratégias adotadas foram 

empregadas até o momento, a escola se abre para pesquisas, por meio de formulários, 

buscando perceber junto à comunidade, como contar com sua parceria, buscando 

identificar que tempos- espaços são de seu interesse, a fim de reatar e construir novos 

laços. 

 Entretanto, em alguns casos, a escola, sem o apoio da família, se preocupava em 

manter o estudante assíduo e oferecer-lhe, no período das aulas, o máximo de condições 

possíveis para seu crescimento acadêmico. Nesta nova realidade, o apoio da família é 

imprescindível para a atuação 

da escola na vida de cada estudante. 

Cabe a família e à escola, em um esforço conjunto, ajudar no preparo emocional 

dos estudantes, ação essencial para ajudá-los a atravessar a tensão da pandemia e 

conseguir aproveitar ao máximo as aulas remotas. Cabe às famílias, ainda, pactuar uma 

nova rotina com os filhos, que contemple mais tempo para atividades lúdicas, mas que 



 

 

mantenha um período fixo para assistir às aulas e realizar as atividades propostas pelos 

professores. A família precisa limitar o tempo de dedicação ao conteúdo escolar, ou seja, 

manter as pausas, o intervalo entre as lições e o tempo de diversão. 

Também grupos de WhatsApp, por turmas, tiveram papel importante para a 

comunicação escola/família. 

11.4 Atuação das Equipes Especializadas e outros profissionais 

11.4.1 Coordenação Pedagógica 

Não obstante a contribuição de cada função à organização do trabalho pedagógico, 

talvez, o que mais tenha notoriedade, diz respeito à coordenação pedagógica e ao papel 

desempenhado pelo coordenador pedagógico. 

Quando se fala da pessoa do coordenador pedagógico e de suas atribuições, é 

possível estabelecer um quadro comparativo em relação à pessoa e função do maestro 

numa orquestra. 

Como destaca Freire (2000 apud MEDEL, 2008, p. 37)1 

O educador ou o coordenador de um grupo é como um maestro que rege uma 

orquestra. Da coordenação sintonizada com cada diferente instrumento, ele 

rege a música de todos. O maestro sabe e conhece o conteúdo das partituras de 

cada instrumento e o que cada um pode oferecer. A sintonia de cada um entre 

si, a sintonia de cada um com o maestro, a sintonia de todos é o que possibilita 

a execução da peça pedagógica. Essa é a arte de reger as diferenças, 

socializando os saberes individuais na construção do conhecimento 

generalizável e na formação do processo democrático. 

 

Nesse sentido, percebe-se que a “peça pedagógica” pode ser vista como o PPP - 

Projeto Político Pedagógico da Escola, onde os músicos (Professores, Direção, 

Servidores, Pais, Estudante e todas as Práticas pedagógicas almejadas dentro de um tema 

gerador) andam em sintonia para alcançar os objetivos propostos para o sucesso do ano 

letivo. Esses músicos são parte fundamental na elaboração, execução, reflexão e avaliação 

do mesmo. Por sua vez, o Coordenador é o maestro que irá reger todos os músicos da 

orquestra, observando, propondo e estabelecendo caminhos para o sucesso do processo 

pedagógico. 

O Coordenador Pedagógico atua como articulador, incentivador, que deve estar 

                                                      
1 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2000. In: MEDEL, Cássia Ravena Mulin Assis 

de. Projeto Político-Pedagógico: construção e elaboração na escola. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 

(Coleção Educação Contemporânea). 
 



 

 

sempre atento à dinâmica das relações de aprendizagem no interior da escola. Portanto, 

sua importância destaca-se no processo de mediação dessas relações que, por si só, são 

de natureza complexa num contexto tão heterogêneo como é a escola. 

Outra importante função do Coordenador escolar é o de ser agente da formação 

continuada do corpo docente, tendo em vistas que o processo de ensino aprendizagem 

está em constante transformação e, diante da realidade da comunidade atendida, é preciso 

observar essas mudanças e ao mesmo tempo, propor ações, reflexões em torno das ações 

pedagógicas, avaliando e revendo conceitos e estratégias dentro do que foi proposto  pelo 

PPP. 

A respeito da formação continuada, Freire (apud MEDEL, 2008) nos dá 

contribuição valiosa: 

Não acreditamos em curso de formação de verão, queremos programas de 

discussão da prática, em grupos de formação permanente, que desocultam a 

teoria de dentro da prática, isso requer competência de quem coordena. 

 

Logo, o Coordenador pedagógico deve ser encarado no contexto da escola não 

como tarefeiro, bedel, “pau para toda obra”. Sua presença significa mais que conquista 

em termos de recursos humanos. Ela representa desenvolvimento coletivo do trabalho 

pedagógico da escola. 

O sentido do ser-fazer de um coordenador pedagógico é percebido em suas 

práticas de planejamento conjunto com o corpo docente das estratégias de ensino que 

melhor atendem as necessidades de aprendizagem dos alunos, revisitando-as sempre que 

necessário por meio da adoção de práticas avaliativas que revelem não apenas as lacunas 

do processo ensino- aprendizagem, mas que apontem os caminhos de sucesso. 

Também contribui de modo significativo na medida em que articula ações que 

resgatam a participação da comunidade escolar no contexto do debate que permeia o 

processo identitário da escola. 

Portanto, o coordenador pedagógico é aquele capaz de promover o encontro dos 

diferentes segmentos da escola num mesmo ponto de convergência, embora realize seu 

trabalho num contexto complexo, marcado pela multiplicidade de dinâmicas e pela 

diversidade de concepções e de significações sobre o sentido da prática educativa: 

garantir a aprendizagem. 

11.4.2 Sala de Recursos 



 

 

A proposta de inclusão dos estudantes com necessidades especiais no ensino 

regular implica a adoção de práticas pedagógicas diferenciadas e criativas e a construção 

de uma nova filosofia educativa. A pluralidade e a heterogeneidade podem ser o caminho 

para a resolução dos preconceitos e de nossas dificuldades no reconhecimento das 

diferenças, abrindo espaço para uma transformação social a partir da conscientização de 

nossas crianças. 

Na educação inclusiva não se espera que a pessoa com necessidades especiais se 

adapte à escola, mas que esta se transforme de forma que possibilite a inserção de todos. 

A escolarização das pessoas com necessidades educacionais especiais e o nível 

que elas irão alcançar dependerão de muitos fatores que vão desde as 

características individuais até as limitações e imposições de suas patologias”. 

(Freitas, 2003). 

 

A Escola Classe 16 de Taguatinga promove ações didático/pedagógicas para que 

a inclusão ocorra de forma prazerosa e real. A Sala de Recursos trata das questões de 

diversidade como foco primordial, valorizando as peculiaridades de cada estudante e 

tratando suas diferenças sem nenhuma distinção, para que cada educando seja favorecido 

em seu desenvolvimento integral, tenha respeitadas as suas necessidades, adequando o 

currículo, articulando-o ao contexto social e às experiências pessoais dos estudantes. 

É papel da escola compreender o verdadeiro sentido da educação inclusiva, seus 

desafios e suas possibilidades, identificar quem é o estudante com necessidade especial, 

conhecer as diferentes deficiências, bem como suas respectivas formas de trabalho, 

conhecer os diferentes processos de diagnóstico e de encaminhamentos e além disso o de 

conduzir estes estudantes para uma verdadeira atuação social. 

As especificidades dos estudantes atendidos pela Sala de Recursos em 2021, de 

acordo com a estratégia de matrícula da SEE/DF, estão listadas no item 5 – Gestão 

Pedagógica - 5.3 - Estudantes com Necessidade e Educacional e Especial (ENEE) e 

transtornos. 

11.4.3 Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

O Orientador Educacional integra-se ao trabalho pedagógico das unidades 

escolares e comunidade escolar, colaborando na identificação, na prevenção e na 

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

desenvolvimento integral do estudante. Para isto, tem como pressupostos o respeito à 

pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à democracia da 



 

 

participação e à valorização do estudante como ser integral. 

Em 2020 tivemos, durante todo o ano letivo, uma Orientadora Educacional, o que 

muito auxiliou na adequação do atendimento ao estudante, com as suas contribuições 

voltadas para a nova modalidade, imposta pelo advento da pandemia. 

Iniciamos o ano letivo de 2021 sem o profissional responsável por esta função e 

somente na segunda quinzena de abril/2021, recebemos um Orientador Educacional. 

11.4.4 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem na SEDDF teve sua origem 

há mais de 40 anos. Durante este período muitas mudanças ocorreram, inclusive na 

nomenclatura. Em 1992 foi lançada a primeira Orientação Pedagógica (OP) com o 

objetivo de orientar as atividades dos atendimentos especializados da rede pública de 

ensino. 

A partir de 1990, baseado em pesquisas,, buscou-se a superação das práticas que 

culpabilizavam o aluno pelo fracasso escolar. Em 2001, o Ministério da Educação (MEC) 

propõe mudanças na avaliação, antes centrada no modelo clínico, devendo esta voltar-se 

para um modelo de avaliação contextualizado ao ambiente escolar, envolvendo os vários 

atores da escola. 

Devido a esta mudança, este atendimento tem sido reformulado. Em 2006 foi 

lançada uma nova OP. Houve mudanças na composição de sua equipe que durante certo 

tempo contou com a presença do Orientador Educacional, hoje composta por um 

pedagogo e um psicólogo. 

Com o objetivo de assegurar este trabalho, em 15 de dezembro de 2008 foi 

publicada a Portaria nº 254, de 12 de dezembro de 2008 (DODF nº 53). Desde então, 

várias ações foram tomadas com o objetivo de reformular e reorganizar este trabalho. 

Tendo como princípio que a aprendizagem é uma reconstrução interna e subjetiva, 

processada e construída interativamente, sentimos a necessidade de rompimento com a 

nossa forma de ver as práticas e concepções a respeito do trabalho do professor, onde na 

maioria das vezes, o mesmo é percebido como um profissional que tem uma visão de 

sujeito reducionista, sendo culpabilizado pelos fracassos dos alunos. Desta forma, saímos 

de uma prática que culpabilizava o aluno e passamos a uma prática que culpabiliza o 

professor. Porém, a nossa prática deve acontecer mediante uma visão deste profissional 



 

 

como um sujeito capaz de flexibilizar suas concepções e seus paradigmas. 

Não devemos buscar culpados, mas criar um espaço de reflexão onde exista um 

olhar individualizado, sem prejulgamentos, para cada sujeito envolvido neste processo, 

seja ele o professor, equipe diretiva, aluno ou família. Dentro dessa perspectiva nossa 

visão deve ser ampliada abrangendo não só as dificuldades de aprendizagem, mas abrindo 

um espaço para escuta e um olhar sobre a subjetividade envolvida no contexto de ensino-

aprendizagem. Devemos nos colocar com aprendentensinantes. “Entre ensinar e aprender 

abre-se um espaço. Um campo de autorias, de diferenças. Aprender é a-prender, ou seja, 

não aprender. Des-prender e desprender-se” (FERNÁNDEZ, 2001, p. 34). 

Os atores envolvidos na aprendizagem (professor, aluno, família, SEAA) 

precisam se libertar dos ensinantes. Não podem ficar para sempre presos aos 

conhecimentos dos outros. 

Desta maneira, cabe ao SEAA fornecer subsídios que proporcionem espaços de 

aprendizagem, mas que em seguida permita um espaço de liberdade, liberdade que produz 

autoria. 

A clientela deste atendimento não são apenas as crianças com deficiências e 

transtorno do espectro autista, são também as crianças com altas habilidades e 

superdotação. 

Nenhuma criança ou jovem que necessita deste apoio deve estar fora da escola. Já 

matriculado, o estudante precisa se desenvolver em sala de aula e saber que, se necessário, 

pode contar com o apoio do SEAA. 

11.4.5 Educador Social Voluntário – ESV 

No ano de 2014, a Secretaria de Educação instituiu o Programa Educador Social 

Voluntário – ESV e a escola passou a contar com o apoio destes voluntários no suporte 

aos estudantes da Educação Especial, auxiliando-os sob supervisão do professor regente 

e da Sala de Recursos, nos horários de refeições, uso do banheiro, controle do sialorreia 

(baba), auxiliando estudantes cadeirantes, acompanhando e auxiliando estudantes durante 

atividades para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse e de 

acordo com as orientações do professor, auxiliando no atendimento ao estudante que 

apresente episódios de alterações no comportamento, observando sinais de angústia e 

ansiedade, buscando intervenção prévia. 



 

 

De acordo com a Portaria nº 63 de 27 de janeiro de 2022, a Secretaria de Educação 

estabelece o Programa Educador Social Voluntário (ESV)  com duas finalidades: auxiliar 

as atividades de Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal;auxiliar os estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência 

e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no exercício das atividades diárias no que tange 

à alimentação, locomoção e higienização nas Unidades Escolares da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. A escola conta com um quadro de 41 estudantes com NEE e 

oito educadores voluntários, quatro em cada turno.  

11.4.6 Professores Readaptados 

No ano letivo de 2022, a escola apresenta um quadro de 5 (cinco) professoras 

readaptadas, desempenhando as seguintes funções pedagógicas, conforme Portaria 

133/2020, de 03/06/2020, substituída pela Portaria 160/2021, de 09/04/2021 

(Professores de apoio – responsáveis pela produção e/ou adaptação de materiais 

pedagógicos e das atividades pedagógicas não presenciais):  

⮚ BIANCA PINHEIRO DOS SANTOS – Atendimento 02 (dois) alunos do 4º e 5º 

ano, objetivando a concretização do seus processos de alfabetização. 

⮚ CELIA MARIA LUCIANO GONCALVES - Atuação junto aos professores de 

1º ao 5º anos, auxiliando na revisão e ajuste de materiais e reprodução dos mesmos 

para entrega às famílias dos estudantes. 

⮚ GISLENE VILAR REZENDE - Atuação junto aos professores de 1º ao 5º anos, 

auxiliando na produção e edição de vídeos, criação de jogos e outros materiais 

midiáticos necessários às aulas virtuais. É responsável por receber as turmas 

quando essas fazem uso do laboratório de informática em complementação ao 

planejamento semanal dos docentes. 

⮚ NAIR CRISTINA DA SILVA TUBOITI – Atuação junto aos coordenadores de 

1º ano, auxiliando no planejamento e coordenação das atividades para o 

atendimento virtual dos estudantes, no âmbito da linguagem. Auxílio a 

coordenação, implementando ações de formação continuada, na área de 

linguagem. 

⮚ THATIANY SOARES - Atuação junto aos coordenadores de 1º ano, auxiliando 

no planejamento e na elaboração de atividades e materiais pedagógicos para as 



 

 

aulas virtuais.  

Apoio à direção, no repasse de informações sobre documentação oficial de 

registro. Colaborar com a equipe pedagógica e diretiva no repasse de informações 

de interesse do corpo docente. 

12. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

A Escola Classe 16 compreende e encaminha suas ações avaliativas em 

congruência com a concepção da Secretaria, uma avaliação para as aprendizagens 

fundamentada na concepção formativa de modo a atender a uma educação democrática e 

emancipatória. 

Nesse contexto, é possível estabelecer parâmetros que atendam às necessidades e 

os direitos de aprendizagem dos alunos, dando-lhes condições de participar da vida social, 

cabendo a eles a opção pela transformação do meio no qual estão inseridos. Como afirma 

Paulo Freire, “Educação não transforma o mundo''. Educação muda pessoas. Pessoas 

transformam o mundo”.  Esse pensamento é bastante pertinente ao processo de análise 

que por ora se faz. O ato educativo deve se dar de modo que as pessoas sejam modificadas 

e, por conseguinte, modifiquem a sociedade”. 

Com base nisso, pode ser destacada contribuições de Fernandes (2001, p. 7) à 

abordagem sobre o que é avaliação: 

Processo intrínseco à educação. Todo agir educativo é avaliador. 

Processo de construção coletiva pelo qual se discutem rumos, ritmos e ajustes e se 

procede à intervenção, em forma de gestão participativa. 

Processo que depende do referencial teórico que o fundamenta, isto é, que 

concepção de educação que se pratica. 

Processo que não se limita ao pedagógico da sala de aula, mas atinge toda a escola. 

 

A escola está em processo em relação à perspectiva de avaliação formativa. 

Embora nem todos percebam da mesma maneira, há uma intencionalidade em se romper 

com velhos paradigmas. Por outro lado, necessita ampliar seus horizontes para que o ato 

avaliativo se consolide como prática que integra todos os segmentos da escola a fim de 

que ela possa cumprir sua finalidade.  

Avaliar processualmente exige um acompanhamento cuidadoso, qualitativo, 

flexível e coerente com a proposta pedagógica da escola. Soma-se a isso a importância de 

explicitar o que se espera do(a) estudante. A avaliação, portanto, não deve ser pautada 

por propostas inalcançáveis e em desacordo com as possibilidades de aprendizagem 



 

 

ofertadas, mas deve contar com inúmeras formas de mensurar, qualitativamente, os 

avanços das aprendizagens. Além disso, a ação pedagógica também deve ser objeto de 

avaliação. 

A correção e devolutiva, especificamente, não podem ser só um número ou o 

conceito disponibilizado na plataforma ou no diário de classe. Aquele dia de entrega e 

feedback que ocorre em sala de aula vai precisar estar presente também no ambiente 

virtual. Podem ser feitos comentários positivos e incentivadores, mas também perguntas 

que estimulem o(a) estudante a pensar. 

Em 2021, a avaliação teve caráter formativo, conforme preconiza os documentos 

da SEEDF, e será feita de forma processual e contínua, por meio da observação do 

desempenho do estudante em aulas-entrevistas, jogos, brincadeiras, rodas de conversas 

virtuais, portfólios/webfólios, diários de bordo e relatos escritos pelos próprios 

estudantes, experimentos, atividades impressas e demais atividades realizadas em 

plataformas digitais, individualmente, nos grupos áulicos ou com toda a turma. 

 No ano de 2022, a escola vem encaminhando suas práticas avaliativas na 

mesma perspectiva formativa por meio de uma avaliação diagnóstica pautada em práticas 

que avaliam e ao mesmo tempo contribuem com o processo dos estudantes utilizando-se 

de aula entrevista, jogos mediados pelo professor além das avaliações externas 

promovidas por esta Secretaria nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 

12.1 Aula Entrevista 
 

A Aula entrevista é um momento que permite trocas de aprendizagens e a criação de 

vínculo entre o professor e o estudante. Na aula-entrevista o professor pode identificar as 

dificuldades e potencialidades dos estudantes, e dessa forma, ter elementos para organizar 

o trabalho pedagógico e planejar as aulas com foco no processo de aprendizagem. Como 

o próprio nome indica, é uma entrevista individual entre professor e estudante constituída 

de elementos do Campo Conceitual da Língua Portuguesa e elementos subjetivos que 

contribuem para o conhecimento do professor acerca dos processos de seus estudantes 

possibilitando vinculação afetiva, necessária para as aprendizagens. 

12.2 Avaliação ao Longo do Processo 
 

Cabe frisar que a equipe docente deve assegurar e oportunizar aos estudantes que não 

conseguiram desempenho nas diversas formas avaliativas a recuperação das 



 

 

aprendizagens ao longo do processo, bimestralmente/semestralmente e ao final do ano 

letivo. 

12.3 Instrumentos e Procedimentos Avaliativos 

São utilizados diversos instrumentos sendo alguns adotados como normativos 

internos e outros de acordo com a necessidade de cada professor. 

Os instrumentos normativos internos são:  

      1- Aula entrevista da alfabetização e Pós - alfabetização da Língua Portuguesa. 

2- Registro de Avaliação Individual – RAV – I. 

3- Formulário de Registro de Conselho de Classe.  

4- Os resultados das avaliações externas também são utilizados para definição de 

intervenções e estratégias em prol das aprendizagens (dados e considerações 

no capítulo Diagnóstico da realidade escolar) 

Cabe lembrar que além dos instrumentos normativos utilizados no âmbito desta 

Unidade de Ensino, cada professor tem autonomia para realizar testes periódicos, além 

da utilização de outros métodos e formulários onde possam registrar e acompanhar o 

crescimento do estudante e perceber a necessidade de novas intervenções. 

12.4 Conselho de Classe 

Decorrente dessas mudanças, o Conselho de Classe ganhou novos ares. Se 

verificou que o professor necessitava de um momento mais individualizado junto com os 

membros do conselho para que pudesse descrever mais detalhadamente o percurso 

pedagógico adotado ao longo do bimestre, possibilitando que a equipe conhecesse mais 

individualmente as ansiedades do professor, os avanços e dificuldades de aprendizagem 

dos estudantes que compõem cada turma. 

Posterior a esse momento acontece o Conselho, com todos os professores de cada 

ano, conjuntamente, onde, de modo mais abrangente, se definem ações coletivas que 

viabilizem intervenções, visando romper com as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas pelos estudantes, com base nas necessitadas individuais e fragilidades 

compartilhadas entre os professores e equipe pedagógica, 

Considerando o Conselho de Classe como uma oportunidade em que é possível 

reunir os docentes e a equipe diretiva e de coordenação, com o objetivo de analisar os 

processos de ensino e de aprendizagem sob múltiplas perspectivas. Na escola Classe 16 

de Taguatinga, as discussões são bem conduzidas, diante de formulários previamente 



 

 

preenchidos pelos docentes, que sintetizam a realidade da turma, de cada estudante, 

individualmente e das condições de trabalho pedagógico como um todo, favorecendo 

aspectos como a análise do currículo, da metodologia adotada e do sistema de avaliação 

da instituição. Dessa forma, possibilitam aos professores uma interessante experiência 

formativa, permitindo a reavaliação da prática didática. A finalidade primeira desse 

Conselhos de Classe é diagnosticar problemas e apontar soluções, tanto em relação aos 

alunos e turmas, quanto aos docentes e equipes de trabalho, desempenhando o papel de 

avaliação dos alunos e de autoavaliação de suas práticas, com o objetivo de diagnosticar 

a razão das dificuldades dos alunos, corpo docente e equipes de direção, coordenação e 

apoio e apontar as mudanças necessárias nos encaminhamentos pedagógicos para superar 

tais dificuldades. 

O Conselho de Classe tem servido para que o processo avaliativo seja mais 

integrado, contemple os diferentes sujeitos do processo educativo e aponte caminhos a 

seguir. 

Em 2022, após o retorno do modelo híbrido, o Conselho de Classe se constituiu 

em um único momento planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa, 

também como espaço de planejamento, organização e retomada do Projeto Político 

Pedagógico da escola. Nesse sentido, o Conselho foi realizado com a participação de 

todos os docentes por ano e turno, um representante da equipe gestora, professoras 

especialistas em educação, professora do serviço de apoio especializado em 

conformidade com as diretrizes da SEEDF. 

12.5 Avaliação Institucional 

Uma vez que o fazer pedagógico se materializa em diferentes espaços da escola e 

implique um conjunto variado de pessoas, agrega-se a esse movimento a implantação da 

Avaliação Institucional. 

Segundo Belloni, Magalhães e Souza (apud FERNANDES, 2001, p. 17), “há 

sempre um momento em que toda a obra humana necessita ser colocada em situação 

crítica, como condição mesmo para sua continuidade''.  

Para tanto, a avaliação institucional, prevista em calendário escolar desde 2008, 

abre portas para que se avalie a escola como um todo, identificando o funcionamento das 

coisas. Ela avalia o desempenho dos professores, a participação dos pais, a gestão da 



 

 

escola, o sistema educacional, fatores e situações que precisam ser mudados, e os que 

pelos bons resultados apresentados merecem ser difundidos (apud FERNANDES, 2001). 

Nessa lógica, o ganho não é somente da equipe pedagógica da escola, mas de todos 

os seus funcionários, dos estudantes e de suas famílias, pois por ela podem ser reforçados 

mecanismos de participação e fortalecida a visão de pertencimento. 

Outras avaliações foram realizadas ao longo do ano letivo, nos conselhos de 

classe, reuniões virtuais com os pais e nas coordenações coletivas com todos os 

funcionários da escola e nas reuniões coletivas para planejamentos semanais. 

O ano de 2022 começou com a apresentação do Projeto Político Pedagógico na 

semana pedagógica, seguido de momentos no espaço e tempo da coordenação pedagógica 

para escuta e planejamento de ações oriundas do PPP. 

12.6 Reuniões de Pais 

A participação da família na extensão da educação formal é primordial para o 

desenvolvimento da criança. 

A reunião de pais é um importante instrumento de aproximação entre a família do 

estudante e a escola, e é fundamental para que os pais compartilhem com os professores 

e outros pais, as dificuldades, desafios e soluções da educação. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases-Lei 9.394/96) deixa clara a importância da 

participação dos pais no ambiente escolar. “A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana…”. 

A família como primeira instituição social formadora da criança, também é 

responsável por promover o convívio social, o qual deve ter início no ambiente familiar. 

É necessário que família e escola caminhem juntas, com interação mútua, buscando se 

adaptar às mudanças necessárias, para uma eficácia na educação e no aprendizado. 

O objetivo das reuniões é compartilhar interesses e missões tendo em vista os 

benefícios para o estudante. Além disso, auxilia os professores a compreender a realidade 

em que vive o aluno, para evitar julgamentos precipitados e com isso, gerar uma empatia 

educativa. 

A reunião de pais não é, apenas, para falar sobre o desempenho e o comportamento 

dos alunos ao longo do período letivo. Mas para além desse fator, ela desempenha um 

importante papel na relação entre a escola e as famílias: apresentar aos pais e responsáveis 



 

 

as maneiras como a instituição tem trabalhado e como elas têm impactado no dia a dia 

dos estudante sendo, também, uma oportunidade para ouvir o que os pais estão achando 

das atividades e dos objetivos pedagógicos. Quando unidas e dispostas a oferecer o 

melhor aos alunos, família e escola podem promover mudanças significativas. 

A reunião de pais constitui um espaço privilegiado para  diálogos mais 

direcionados entre os professores, a equipe diretiva e as famílias, com o objetivo de 

esclarecer e consolidar o papel de cada membro que compõem este grupo no processo de 

aprendizagem dos estudantes, visando estabelecer os vínculos de confiança, respeito, 

responsabilidades e parceria, para o desenvolvimento de ações e projetos que melhorem 

a qualidade no ensino, frente às inúmeras dificuldades que a escola enfrenta na luta diária 

para o alcance e garantia das aprendizagens dos estudantes. 

12.7 Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico 

A elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico ocorre 

no âmbito da gestão democrática; os diferentes segmentos da comunidade estão 

representados, mas possuem canais para participação direta (individual e coletiva) tanto 

para funcionário/servidores bem como para demais membros da comunidade escolar. 

No decorrer do ano letivo, à medida que, os projetos são implementados realizamos 

reuniões bimestrais em que são avaliadas as práticas e intencionalidades das ações. A 

avaliação do trabalho da escola ou avaliação institucional não carece de data ou evento, 

ocorre nas reuniões coletivas, individuais e naquelas com essa finalidade. 

 
13 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A proposta curricular da Escola Classe 16 de Taguatinga baseia-se nos parâmetros 

legais e orientações formais emanadas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, de modo que possa garantir condições necessárias para o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos, progresso nos anos de escolarização e acesso aos bens 

culturais. 

O conjunto de atividades planejadas para esse fim leva em consideração os 

conteúdos de ensino previstos para cada ano, as metas de aprendizagem estabelecidas 

com base nos objetivos da escola e as necessidades dos alunos, favorecendo a 

interdisciplinaridade, o desenvolvimento de projetos individuais e coletivos e o trabalho 



 

 

com temas transversais. 

 

A. Sacolas literárias – sacolas preparadas para todas as turmas, cujo kit é composto 

por livros selecionados para a faixa etária à qual cada sacola se destina, sacolinhas, 

em número suficiente para cada alunos transportar os livros para suas residências 

com higiene e segurança e formulários para registro do empréstimo e a avaliação 

dos livros lidos. O empréstimo deverá ser semanal e realizado pelo(a) professor(a) 

regente de cada turma. Em 2022 cada turma recebeu uma sacola para o professor 

articular as leituras de acordo com as demandas da turma. 

B. Coordenação Coletiva e Coordenação por Anos, Semanais – Talvez, de todos os 

espaços, neste foi onde menos identificamos fragilidades pois em 2022 

conseguimo realizar efetivamente todas as formações e oficinas neste espaço de 

acordo com a demanda dos professores.A importância da coordenação 

pedagógica, no âmbito escolar, como fator preponderante para o trabalho 

interdisciplinar e para disseminação de práticas que viabilizem o letramento dos 

alunos, independente dos obstáculos é fator preponderante para um trabalho com 

foco nas aprendizagens de todos os estudantes. 

C. Formação continuada, com a realização de oficinas, palestras e grupos de estudos 

com profissionais convidados e da própria escola, para tratar de assuntos relativos 

à aprendizagem (alfabetização e letramento, alfabetização matemática, dentre 

outros) e eixos transversais (diversidade, educação para a sustentabilidade, corpo 

em movimento, etc.). Em 2022 com o retorno presencial as possibilidades de 

continuar os eventos pedagógicos/ culturais de acordo com as demandas 

identificadas nas ações pautadas para avaliação institucional com o caráter 

processual. 

 



 

 

14 PROJETOS ESPECÍFICOS/2022 -PROFESSORAS READAPTADAS 

14.1 projeto Clicando o Saber: Apoio tecnológico e pedagógico aos docentes 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
CLICANDO O 

SABER: 

APOIO 

TECNOLÓGIC

O E 

PEDAGÓGICO 

AOS 

DOCENTES 

GERAL: 

⮚ Fotografar virtualmente e 

registrar Eventos e Atividades virtuais 

realizados na escola; 

⮚ Auxiliar os professores na 

utilização de recursos de mídia, 

relacionadas ao contexto pedagógico; 

 

ESPECÍFICOS: 

⮚ Criar jogos virtuais educativos; 

⮚ Criar, pesquisar e adaptar vídeos 

e outros materiais pedagógicos virtuais; 

⮚ Auxiliar os professores, com 

apoio tecnológico e pedagógico, na 

utilização de recursos de mídia, 

relacionadas ao contexto pedagógico; 

⮚ Criar e alimentar, 

periodicamente, com divulgação dos 

eventos virtuais e conteúdos 

pedagógicos, o Instagram da escola; 

⮚ Realizar o registro de todos os 

eventos virtuais da escola; 

 

- 

 
⮚ Criação, pesquisa, adaptação 

e gravação de vídeos e outros 

materiais pedagógicos virtuais; 

⮚ Acompanhamento dos 

professores, quando solicitado, nas 

reuniões coletivas de planejamento, 

como apoio tecnológico e 

pedagógico, para a utilização de 

recursos de mídia, aplicadas no 

contexto pedagógico; 

⮚ Criação e alimentação 

periódica do Instagram da escola, 

com divulgação dos eventos virtuais 

e conteúdos pedagógicos; 

⮚ Realização de registro 

fotográfico e filmagem, bem como 

atualização de arquivo, por ano 

letivo, de todos os eventos virtuais da 

escola; 

⮚ Criação de jogos virtuais 

educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISLENE VILAR 

REZENDE 

 

 

 

 

 

 
- Quando se fizer 

necessário, após 

ações; 

- Nas reuniões 

coletivas semanais; 

- Nas Avaliações 

Institucionais 

semestralmente, com 

representantes  de 

todos os segmentos da 

comunidade escolar. 



 

 

 

 

14.2 Projeto Todos podem aprender 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

TODOS 

PODEM 

APRENDER 

 

GERAL 

⮚ Auxiliar a Equipe de Coordenação 
Pedagógica na realização de um trabalho 
de formação permanente, junto aos 

professores do 1º ao 5º ano, objetivando a 

alfabetização de todos os alunos. 

 
 

ESPECÍFICOS 

⮚ Organizar grupos e momentos de estudos 

semanais, para os professores. 

⮚ Aplicar estratégias de avaliação periódica, 

por meio da aula-entrevista (leitura e 

escrita), com foco na psicogênese, 

considerando o ensino remoto. 

⮚ Oportunizar atividades didáticas 

interdisciplinares, com a devida 

adequação ao ensino remoto, direcionadas 

à alfabetização e pós- alfabetização. 

⮚ Orientar a formação de grupos de alunos e 

cronograma de atendimento tendo em 

vista o ensino remoto. 

 

⮚ Implementação de Grupos Semanais de 

Estudos (espaço de estudo para o professor, nos 
momentos das coordenações); 

⮚ Planejamento com os docentes do 1º ano, 

em uma perspectiva que alie teoria e prática de 
forma que um aspecto retroalimente o outro); 

⮚ Promoção de formação nas reuniões 

coletivas e de planejamento, por meio de estudos 
pontuais, direcionados para a didática da 

alfabetização no âmbito da leitura e da escrita; 

⮚ Promoção de estudos mais abrangentes 

sobre os aspectos antropológicos, psicanalíticos, 
filosóficos e que envolvam a saúde para o 

ensino-aprendizagem; 

⮚ Realização das aulas (Língua 
Portuguesa) a partir da aula-entrevista (foco no 

processo de aprendizagem dos alunos). 

 

 

 

 

 

 
NAIR 

CRISTINA DA 

SILVA 

TUBOITI 

Periodicamente, 

quando se fizer 

necessário, para 

diagnóstico e 

análise do 

processo de 

aprendizagem 

dos estudantes. 

 

Nas reuniões 

coletivas 

semanais, nos 

conselhos de 

classe, com 

vista ao 

replanejamento 

das ações 

didáticas. 

 

Nas avaliações 

Institucionais, 

com 

representantes 

de todos os 

segmentos. 

 



 

 

14.3 Projeto Integrar, fortalecer e contribuir no espaço da coordenação 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

INTEGRAR, 

FORTALECER E 

CONTRIBUIR NO 

ESPAÇO DA 

COORDENAÇÃO. 

GERAL 

Contribuir para a organização e o bom 

desenvolvimento das ações pedagógicas, 

auxiliando o professor, a coordenação e a equipe 

diretiva, nas atividades extraclasse que podem ou 

não envolver o estudante, mas que corroboram para 

seu desenvolvimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⮚ Auxiliar a equipe pedagógica no 

planejamento, organização e execução de 

atividades relativas aos projetos e eventos virtuais. 

⮚ Contribuir com a equipe pedagógica para o 

planejamento de ações que garantam a integração 

entre toda a comunidade escolar; 

⮚ Auxiliar a equipe pedagógica e diretiva na 

manutenção e acompanhamento do Projeto 

Político Pedagógico, observando sua aplicação 

bem como, as necessidades de ajustes que surgem 

ao longo do ano. 

⮚ Auxiliar a coordenação na elaboração e confecção 

de material pedagógico. 

⮚ Colaborar com a equipe pedagógica e diretiva no 

repasse de informações de interesse do corpo 

docente; 

⮚ Providenciar junto a equipe diretiva a aquisição de 

materiais pedagógicos necessários para aplicação 

dos projetos e ações pedagógicas. 

 

⮚ Auxilio na execução de 

atividades planejadas pela 

coordenação e direção, 

referentes aos projetos e 

eventos pedagógicos virtuais. 

⮚ Apoio a coordenação no 

acompanhamento e execução 

do Projeto Político Pedagógico 

realizando os ajustes nos 

instrumentos formais quando 

necessário. 

⮚ Auxílio a coordenação na 

confecção de materiais para 

implementação de atividades 

pedagógicas. 

⮚ Participação nas aulas online, 

quando solicitado; 

⮚ Orientação quanto as 

formações continuadas 

existentes na SEE/DF e outras 

informações de interesse do 

corpo docente. 

⮚ Compra de materiais 

pedagógicos necessários a 

aplicação de projetos. 

 

 

THATIANY 

SOARES 

 

Periodicamente 

quando se fizer 

necessário, nas 

reuniões 

coletivas 

semanais 

 

Durante o 

Conselho de 

Classe. 

 

Nas avaliações 

Institucionais, 

com 

representantes de 

todos os 

segmentos. 



 

 

14.4 Projeto resgate à alfabetização 

 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 
RESGATE À 

ALFABETIZAÇÃO 

 

GERAL 

⮚ Colaborar para que estudantes não 

alfabetizados do 5º ano (dois 

estudantes) produzam textos 

escritos, considerando alguns 

aspectos destacados no Currículo 

em Movimento para a 

alfabetização. 

⮚ Auxiliar na entrega de materiais 

impressos às famílias, para todos 

os estudantes. 

ESPECÍFICOS 

⮚ Consolidar o processo de 

alfabetização de forma lúdica, 

favorecendo a compreensão do 

valor social da leitura e da escrita, 

estimulando seus usos em 

diferentes situações. 

⮚ Desenvolver a autoestima, 

fortalecendo as capacidades para 

aprender, valorizando as 

potencialidades apresentadas; 

⮚ Auxiliar na implementação da 

entrega de atividades às famílias, 

por estudante/turma. 

• Realização do atendimento a dois 

estudantes ainda não alfabetizados 

do 5º ano; 

• Promover a análise e percepção de 

elementos da narrativa: foco 

narrativo; identificação de 

personagens; caracterização de 

lugar (onde) e de tempo (quando), 

enredo; 

• Avaliação diagnóstica dos 

estudantes selecionados pela equipe 

docente e coordenação pedagógica, 

para planejamento das ações de 

intervenção; 

• Realização de atendimento dos 

alunos selecionados, quatro vezes 

por semana, com duração de uma 

hora; 

• Reavaliação bimestral dos 

alunos atendidos, junto ao professor 

regente e coordenação pedagógica, 

para verificação dos resultados 

alcançados, da evolução das 

aprendizagens e das dificuldades 

ainda evidenciadas, 

 

 

 

 

 

BIANCA 

PINHEIRO 

DOS SANTOS 

• Nas coordenações 

coletivas, nos 

Conselhos de Classe 

bimestrais ou quando 

se fizer necessário. 



 

 

 
14.5 Promovendo interação e ação ao fazer pedagógico 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

PROMOVENDO 

INTERAÇÃO E 

AÇÃO AO 

FAZER 

PEDAGÓGICO. 

 

GERAL 

⮚ Contribuir para a organização e bom 

desenvolvimento das ações 

pedagógicas, auxiliando o coordenador 

pedagógico e equipe diretiva nas 

atividades extraclasses que podem ou 

não envolver o estudante. 

 

ESPECÍFICOS 

⮚ Sugerir aos professores e 

coordenadores propostas para a realização de 

atividades pedagógicas; 

⮚ Revisão de textos e reprodução de 

materiais de natureza pedagógica para 

professores e estudantes. 

 

 

 

⮚ Revisão de textos e reprodução de 

materiais de natureza pedagógica para 

professores e alunos; 

⮚ Seleção de atividades e organização 

para entrega de material impresso às 

famílias, por estudante/turma. 

⮚ Compra de materiais pedagógicos 

para aplicação do professor nas salas 

de aula virtuais e para a 

implementação das atividades 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 
CÉLIA MARIA 

LUCIANO 

GONÇALVES 

 
 

Periodicamente, 

quando se fizer 

necessário,  nas 

reuniões  coletivas 

semanais: 

Durante os 

conselhos de 

classe. 

Nas avaliações 

Institucionais, com 

representantes de 

todos os 

segmentos. 



 

 

15 PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

15.1 Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais 

Objetivos Prioritários: 

1. Organizar o tempo-espaço da escola para discussão, elaboração e avaliação do PPP com a participação de todos os segmentos 

escolares; 

2. Desenvolver estratégias metodológicas que viabilizem a alfabetização no primeiro ano do BIA; 

3. Desenvolver mecanismos de acompanhamento sistemático dos alunos não alfabetizados no segundo e terceiro anos do BIA; 

4. Desenvolver mecanismos de acompanhamento sistemático dos alunos em situação de dificuldades de aprendizagem com 

risco de reprovação no terceiro, quarto e quinto anos de escolarização; 

5. Intensificar estratégias metodológicas a fim de corrigir possíveis distorções quanto à aprendizagem de alunos matriculados 

no 4º ano, sobretudo, com déficits na alfabetização; 

4. Promover a inclusão educacional, mediante o acesso e permanência na escola, reduzindo os atuais índices de infrequência, 

reprovação e evasão escolar. 

5. Fortalecer o momento da coordenação pedagógica enquanto tempo-espaço de formação continuada; 

6. Fortalecer a participação da comunidade escolar quanto ao acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pela escola, 

mediante a atuação do Conselho Escolar e construção coletiva do PPP; 

7. Promover no espaço da escola a sensibilização da comunidade escolar quanto à inclusão social e educacional dos ENEE’s.



 

 

 

Nº METAS ESTRATÉGIAS 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

1. 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 
3. 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

⮚ Reunir os segmentos 

escolares para realizar a 

discussão e avaliação do PPP, 

conforme previsão em calendário 

escolar das reuniões pedagógicas 

da comunidade escolar; 

⮚ Elaborar no início do ano 

letivo um plano de trabalho 

articulado ao PPP da escola para 

ser desenvolvido nas turmas de 

1º ano do BIA; 

⮚ Identificar bimestralmente 

os alunos ainda não 

alfabetizados do 2º e 3º anos; 

⮚ Identificar e acompanhar 

bimestralmente o desempenho 

dos alunos dos 3º, 4º e 5º anos em 

situação de dificuldades de 

situação de dificuldades de 

aprendizagem com risco de 

reprovação; 

⮚ Identificar e acompanhar 

bimestralmente o 

desenvolvimento dos alunos com 

déficits na alfabetização 

matriculados no 4º ano; 

⮚ Acompanhar diariamente a 

situação dos alunos 

1. Convocando por meio de comunicado todos os segmentos 

escolares a participar da discussão em torno do PPP, 

destacando a importância da contribuição dos mesmos para 

a construção coletiva desse documento. 

2.. Realizando planejamento coletivo integrando os 

professores de primeiro ano do BIA, coordenação 

pedagógica e direção para elaboração do plano de trabalho. 

3. Realizando o diagnóstico da alfabetização, organizando 

os alunos para grupos de atendimentos em projeto 

interventivo e reagrupamentos. 

4. Realizando o acompanhamento por meio do diagnóstico 

inicial, dos Conselhos de Classe, avaliações bimestrais e 

outros instrumentos utilizados pelo professor durante o 

bimestre bem como, avaliações por parte da equipe 

pedagógica quando se fizer necessárias. 

4.1 Planejando estratégias de intervenção pedagógica a fim 

de se corrigir possíveis distorções que possam levar à 

reprovação; 

 

5. Organizando as estratégias de intervenção, esclarecendo 

às famílias à situação de aprendizagem dos alunos, de modo 

a criar parcerias escola X comunidade que contribuam para 

o avanço dos alunos; 
 

6. Fazendo levantamento junto a Secretaria da Escola dos 

alunos com número de faltas elevado, mediante a delegação 

desse acompanhamento pelo OE, a fim de contactar as 

famílias para identificar os motivos do excesso de faltas, de 

modo a restabelecer a frequência dos alunos bem como 

tomando as 

02/2022 a 

12/22 

Análise  dos 

resultados obtidos 

durante as reuniões 

previstas com a 

equipe docente, 

comunidade   e 

Conselho Escolar, nas 

Coordenações 

Coletivas para 

avaliação     das 

atividades 

pedagógicas 

desenvolvidas, nos 

Conselhos de Classe, 

na  Avaliação 

Institucional    e 

outras, de  caráter 

extraordinário, que 

se   fizerem 

necessárias conforme

 as 

demandas 

pedagógicas da 

escola. 



 

 

 

 

 

 

 
6.1 

 

 

 
7. 

 
 

7.1 

 

 

 

 

 

 
8. 

infrequentes e com risco de 

evadirem, para redução de 20% 

dos índices atuais de 

infrequência; 

⮚ Acompanhar 

bimestralmente o rendimento 

dos alunos em situação de risco 

de reprovação para redução em 

20% dos índices atuais; 

⮚ Otimizar o tempo 

destinado à coordenação 

coletiva realizada 

semanalmente; 

⮚ Reunir bimestralmente o 

Conselho Escolar, enquanto 

órgão deliberativo e 

representativo da comunidade 

escolar, fortalecendo sua 

participação junto à escola. 

⮚ Realizar durante o ano 

letivo ações de sensibilização 

para a efetiva inclusão dos 

ENEE’s. 

medidas cabíveis quando não houver resultados positivos, 

comunicando ao Conselho Tutelar/Ministério Público a partir do 

término do 1º bimestre. 

 

7. Identificando durante o bimestre nas coordenações 

pedagógicas, por meio dos Conselhos de Classe, avaliações 

diagnósticas e bimestrais a situação de aprendizagem desses 

alunos a fim de discutir e elaborar coletivamente com o corpo 

docente estratégias de intervenção adequadas para a situação. 

7.1 Identificando junto a equipe docente temas de estudo, de 

acordo com as necessidades pedagógicas da escola e observando 

o PPP, organizando as coordenações coletivas para este fim. 

7.2 Organizando reuniões para apreciação e divulgação das 

propostas pedagógicas da escola, estimulando o debate coletivo e 

o envolvimento no processo de tomada de decisões. 

 

8. Apresentando, junto aos professores durante a distribuição de 

carga horária, os ENEEs atendidos pela escola e recebendo 

orientação da Sala de Recursos para a elaboração da adequação 

curricular, 

8.1 Organizando atividades pedagógicas com os alunos, 

esclarecendo sobre a inclusão dos ANEEs, inclusive, no dia 

destinado no calendário escolar em defesa da pessoa com 

necessidades especiais; 

8.2 Desenvolvendo em parceria com a Orientação Educacional 

Projeto de Valores, articulado ao PPP da escola e voltado para a 

sensibilização de toda a comunidade escolar quanto à inclusão dos 

ANEEs. 

  

 

15.2 Plano de ação a partir da Avaliação Diagnóstica 2022  

 

  A SEEDF entende que este início de ano letivo é o momento propício para a realização de um diagnóstico das aprendizagens 

consolidadas e considera esse período de suma importância, sobretudo para superar os efeitos negativos causados pela pandemia. Por isso, esta 

Secretaria promoveu uma avaliação, o “Diagnóstico Inicial 2022”, que servirá 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 esta Secretaria, formações continuadas no 

espaço de coordenação pedagógica para pensar estratégias frente às fragilidades de cada turma, planejando ações pontuais para os desafios 

encontrados. 

 

Ano/Etapa 

Período: Ano letivo de 2022 

Público – alvo: 2º ano   Turmas: A, B, C      Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Matemática 

Diagnóstico 

Habilidades frágeis DH1- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação do espaço. 

DH2- Identificar ou decomposições de números naturais. 

DH3-Identificar dados e informações apresentados por meio de gráficos. 

DH4- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problemas. 

DH6- Identificar composições ou decomposições de números naturais. 

DH12- Identificar dados e informações apresentados por meio de tabelas. 

Objetivos de Aprendizagem • Identificar o próprio corpo, suas dimensões e sua relação com o espaço físico. • Localizar-se e orientar-se 

no espaço próximo, descrevendo oralmente e de forma pictórica, localizações próximas e pequenas 

trajetórias. • Identificar a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência. 

• Corresponder a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, 

(reconhecendo seu corpo como referencial de trajetória no espaço) utilizando termos como à direita, à 

esquerda, em frente, atrás. 

• Compreender a lógica do Sistema de Numeração Decimal (SND) a partir da construção de agrupamentos 

de 10, com o respectivo registro simbólico e a partir da comparação de números naturais de até duas ordens 

em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. • Compreender que o SND é formado por 10 

algarismos e que o valor do algarismo corresponde à posição que ele ocupa. • Compor e decompor número 

de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável. 

• Ler, interpretar e fazer uso das informações expressas em tabelas e em gráficos de colunas simples na 

forma de ícones, símbolos, signos e códigos. 

• Relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. • 

Identificar a escrita de uma data, por meio da consulta ao calendário, apresentando o dia da semana, o mês 

e o ano. 



 

 

• Identificar o próprio corpo, suas dimensões e sua relação com o espaço físico. • Localizar-se e orientar-se 

no espaço próximo, descrevendo oralmente e de forma pictórica, localizações próximas e pequenas 

trajetórias. • Identificar a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência. 

• Corresponder a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, 

(reconhecendo seu corpo como referencial de trajetória no espaço) utilizando termos como à direita, à 

esquerda, em frente, atrás. 

• Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 

os significados de juntar, acrescentar, retirar, comparar e completar com o suporte de imagens e/ou material 

manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

Conteúdos Currículo em 

movimento 

• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito às singularidades. 

• Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias familiares (casa, vizinhança, escola). 

• Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades menores que a centena (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 

10). • Construção de fatos básicos da adição • Adição (ações de juntar e acrescentar quantidades) • Resolução 

de situações-problema com adição • Subtração (ações de retirar, comparar e completar quantidades) • 

Resolução de situações-problema com subtração • Utilização do corpo para operar e medir • Problemas 

envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, retirar, comparar e 

completar). 

Estratégias didáticas 

Cronograma 

 ·         Semanalmente até o 

fechamento do bimestre. 

·         Duas vezes na semana. 

·         Duas vezes na semana. 

·         Semanalmente até o 

fechamento do bimestre. 

Atividades 

 Jogo dos pratinhos;  

 Atividade de localização na malha quadriculada. 

 Jogo duas mãos; Atividade situações problemas. 

 Jogo cartão dez; Atividade: escrita numérica de dez em dez. 

 Confecção de gráficos em situações reais (quantos somos; calendário) 

 Jogo “Chefe mandou” explorando localização e representação no espaço. 

 Simetria em malha quadriculada. 

 Jogo “duas mãos” explorando contagem e agrupamento (Base 10). 

 Brincando de agrupar (operações e agrupamento) 

 Tapetinho matemático. 

Recursos Didáticos 

  

 Pratos descartáveis; folha A4; Lápis, Borracha; Sementes; Botões;  Tapetinho, lápis, malha quadriculada; materiais não estruturados. 
 



 

 

  

Avaliação 

Resultados alcançados e 

encaminhados 

 Ao longo do processo, por meio de observação e registros escritos dos estudantes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsável pelo preenchimento 

Nome/Função/ Matrícula Ana Paula Carneiro Almeida 6998.602-9 

Maria do Socorro da Costa Cardoso 210.627-2 

Ana Luiza de Souza Campos 6987.271-6 
 

 

  



 

 

 
   

Ano/Etapa 

Período: 2º bimestre 

Público – alvo: 3º ano   Turma:  A, B, C e D     Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Matemática 

Diagnóstico 

Habilidades frágeis DH2- Reconhecer características do sistema de numeração decimal. 

DH8- Identificar decomposições de números naturais. 

DH10- Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 

DH14- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço. 

Objetivos de 

Aprendizagem 

• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100), pela formulação de hipóteses 

sobre grandeza numérica pela identificação de quantidades (até a ordem de centenas) e pela compreensão de 

características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

• Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável por meio de 

diferentes adições. • Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100), pela 

formulação de hipóteses sobre grandeza numérica pela identificação de quantidades (até a ordem de centenas) e 

pela compreensão de características o sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

• Realizar contagens considerando o valor de cédulas e moedas de nosso Sistema Monetário Brasileiro, por meio 

de atividades lúdicas. • Reconhecer cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro e estabelecer a equivalência 

de valores entre moedas e cédulas para resolver situações do cotidiano. 

• Localizar-se e orientar-se no espaço próximo, descrevendo oralmente e de forma pictórica, localizações próximas 

e pequenas trajetórias. • Registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e trajetórias de pessoas e de 

objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 

Conteúdos Currículo 

em movimento 

Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e símbolo; símbolo e quantidade. 

• Composição e decomposição de números naturais (até 999). 

• Sistema Monetário Brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de valores. 

• Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias familiares (casa, vizinhança, escola). 

Estratégias didáticas 

Cronograma Atividades 



 

 

 2º bimestre 

  

Semanalmente 

  

Quinzenalmente 

11/03 a 28/03 

  

  

29/03 a 06/04 

  

09/05 a 27/05 

18/05 a 03/06 

  

24/05 a 24/06 

  

2º Bimestre 
 

2º e 3º    Bimestres. 

(2 VEZES POR 

SEMANA) 
 

  

 • Mercadinho: contato com ideias matemáticas por meio de situações de compra em um mercadinho criado com 

embalagens vazias. 

  

• Jogos Pedagógicos: Detetive dos números, Forma 10 e jogo do repartir. 

  

• Sala Multifuncional: música com movimentos, brincadeiras: morto e vivo, esquerda e direita, rotação 90, 180, 

360. 

Jogo Forma 10 para o reconhecimento das características do sistema de numeração decimal. 

Fichas didáticas e situações problema para sistematização do jogo. 

Jogo Ganha 100 para ampliação do reconhecimento das características do sistema de numeração decimal. 

Placar zero para ampliação do reconhecimento das características do sistema de numeração decimal 

especificamente dos desagrupamentos. 

Manipulação e jogo com fichas escalonadas para identificação de composições e decomposições de números 

naturais. 

Manipulação de dinheirinho com identificação de cédulas e moedas, jogo das transformações do dinheiro, batalha 

das cédulas e mini mercado para sistematização do Sistema Monetário Brasileiro 

Circuitos motores na quadra de esporte, brincadeira cantadas que envolvam lateralidade e caça ao tesouro com 

comandos de lateralidade.  

BRINCANDO DE AGRUPAR. 

DUAS MÃOS. 

MAIS OU MENOS. 

GANHA CEM. 

JOGO DAS FICHAS ESCALONADAS (3 ALGARISMOS). 

BARALHO NUMÉRICO. 

VAMOS ÀS COMPRAS (SISTEMA MONETÁRIO). 

TRIMINÓ DAS OPERAÇÕES. 

CAÇA AO TESOURO. 

CIRCUITO COM OBSTÁCULOS. 

  

Recursos Didáticos 

 Embalagens de mercado, quadro numérico, copos, sementes, fichas de registro, dado, fichas didáticas, som. 

caixa matemática (palitos, ligas elásticas, dados, fichas de registro, réplicas de cédulas e moedas), fichas escalonadas 

palitos de picolé, tampinhas, folhas de papel, qvl, cartões de jogos, marcadores para os jogos, material dourado, baralhos numéricos, fichas 

escalonadas, dados, material pedagógico para “supermercado”, fichas para sistematização. 
 



 

 

Avaliação 

Resultados alcançados 

e encaminhados 

 Ao longo do processo, por meio de observação e registros escritos dos estudantes. 

Responsável pelo preenchimento 

Nome/Função/ 

Matrícula 

Antonio Cosmo da Silva Júnior – professor - 69870594 

Ana Márcia Pereira Matos - professora - 25279-4 

Eliane Cristina Silva Araújo – professora - 6988.245-2 

 

  

Ano/Etapa 

Período: 

Público – alvo: 4º ano   Turma:  A, B, C e D     Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Matemática 

Diagnóstico 

Habilidades frágeis DH7- Utilizar números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação na resolução de 

problemas. 

DH10- Reconhecer horas em relógios digitais e/ou analógicos. 

DH15- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou da divisão, na 

resolução de problemas. 

Objetivos de Aprendizagem • Construir e utilizar fatos básicos da adição, da subtração e da multiplicação para o cálculo mental ou 

escrito. 

Estabelecer as principais relações entre as unidades de tempo mais significativas: hora e minuto; hora e dia; 

dia, semana e mês; tempo escolar e tempo familiar (árvore genealógica). • Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar os horários de início e término 

de realização de uma atividade e sua duração. 

• Compreender e aplicar as diferentes ideias da divisão na resolução e elaboração de situações-problema 

com um número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados 

de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. 



 

 

Conteúdos Currículo em 

movimento 

• Resolução de situações-problema envolvendo significados da subtração: retirar, comparar e completar. • 

Resolução de situações-problema envolvendo as ideias da multiplicação: soma de parcelas iguais, 

combinações, proporcionalidade e configuração retangular). 

• Sistematização de tempo (estabelecimento das principais relações entre as unidades de tempo mais 

significativas: hora e minuto; hora e dia; dia, semana e mês). • Leitura de horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo. 

• Fracionamento da unidade para representar partilha: metade (meio) e metade da metade (quarto) em 

situações do cotidiano e décimos de quantidades contínuas e discretas • Significados de metade, quarta parte 

e décima parte. 

Estratégias didáticas 

Cronograma 

 Maio a Julho (três vezes por 

semana). 

  

  

  

As intervenções desenvolvidas 

serão durante o ano letivo. 

  

  

  

  

  

Dê acordo com a necessidade 

do(s) aluno(s) durante o 

bimestre.  
 

  

 1 vez a cada semana 

(intercalar os jogos), durante 

todo o bimestre. 

  

  

  

  

  

Atividades 

 Situações- problema com material didático 

 Tapetinho (Ganha 100 e perde tudo) 

 Fichas escalonadas 

 Jogo forma 10,100 

 Jogo do repartir 

 Brincando de agrupar 

 Realização durante toda a rotina escolar. 

Intervenções em grupo, de acordo com as necessidades dos estudantes com atividades diversificadas. 

  

 

Jogo do menor: compreender e utilizar das regras do sistema de numeração decimal (base 10 e valor 

posicional). 

 Advinhe a multiplicação: relacionar os fatores da multiplicação ao produto entre eles e desenvolver 

estratégias de cálculo mental. 

Trilha das operações: desenvolver a habilidade de calcula 

 Trilha do resto: desenvolvimento do cálculo mental e técnicas de divisão e multiplicação 

Jogo dos palitos objetivo: desenvolvimento do raciocínio lógico 

 Jogo: Cartão do 10: subtração, contagem, seriação, pensamento do “quanto falta” e do “quanto tem”. 

 Brincando de agrupar, para trabalhar quantidades, estimativas, multiplicação, agrupamento. 

 Atividades e situações-problema com ideias de multiplicação ( adição de parcelas iguais. 

 Usar materiais manipuláveis: palitos, tampinhas, dinheirinho, moedas de plástico; 

 Jogo do Mais ou menos: trabalhar noções de probabilidade, estatística, adição e subtração e 

operações inversas; 

 Situações problemas que trabalhem combinações. 

  



 

 

  

  

  

  

2 vezes durante o bimestre. 

  

  

  

  

   

Diariamente 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Simular um minimercado em sala, pedir para que as crianças tragam embalagens de alimentos 

para que em sala possamos vivenciar o uso do “dinheirinho”. 

  

  

  

  

  

 Trabalhar data: dia, mês e ano, bem como a hora e sua representação nos relógios analógico e 

digital. 

 

  

  

  

  

Recursos Didáticos 

 Material dourado, Jogo do tapetinho, Fichas escalonadas, palitos de picolé, copos, sementes, fichas de registro e fichas didáticas, dado. 

Materiais manipuláveis. 

  

  

Avaliação 

Resultados alcançados e  Ao longo do processo, por meio de observação e registros escritos dos estudantes. 



 

 

encaminhados   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsável pelo preenchimento 

Nome/Função/ Matrícula Luana Martins do Nascimento – professora - 6987297x 

Telsa de Oliveira Conceição – professora - 175306-1  

Marcos Valério Silva – professor -99695.5848 

 

  

Ano/Etapa 

Período: Ano letivo de 2022 

Público – alvo: 5º ano   Turma: A, B, C, D e E      Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Matemática 

Diagnóstico 

Habilidades frágeis DH3- Utilizar o perímetro de figura bidimensional, desenhada sobre uma malha quadriculada, na resolução de 

problemas. 

DH5- Utilizar números naturais envolvendo o significado de repartição equitativa da operação divisão na resolução 

de problemas. 

DH8- Utilizar área de uma figura bidimensional, desenhada sobre malha quadriculada, na resolução de problemas. 

DH9- Reconhecer a representação fracionária de um número racional, associado à ideia de parte-todo, com o apoio 

de figura. 

DH11- Corresponder um paralelepípedo a uma de suas planificações. 

DH13- Reconhecer o horário de término de um evento ou acontecimento dado seu intervalo de duração e horário de 

início. 



 

 

DH16- Identificar ângulos retos. 

DH17- Relacionar décimos e centésimos de um número racional com a representação de valores do sistema 

monetário brasileiro. 

DH20- Utilizar números naturais envolvendo o significado de proporcionalidade na resolução de problemas. 

Objetivos de 

Aprendizagem 

Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida 

padronizadas mais usuais. 

• Resolver e elaborar situações-problema de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os 

significados de partilha e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 

algoritmos. 

• Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos 

quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a 

mesma medida de área. 

• Compreender a representação do número fracionário em situações significativas e concretas. • Associar a 

representação de um número decimal a uma fração e vice-versa. 

• Identificar ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de 

geometria. • Reconhecer ângulos como rotação e deslocamento (girar 45º, 90º, 180º, 360º). 

• Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo 

relações entre as representações planas e espaciais. 

• Resolver situações-problema envolvendo transformações entre as principais unidades de tempo: dia/mês; 

dia/semana; mês/ano; horas/dias. • Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa 

e sua duração. 

• Identificar ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de 

geometria. • Reconhecer ângulos como rotação e deslocamento (girar 45º, 90º, 180º, 360º). 

• Compreender a representação do número decimal em situações significativas e concretas, reconhecendo a função 

da vírgula na escrita do número. • Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas 

para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do 

sistema monetário brasileiro. 

• Resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas 

iguais, configuração retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 

cálculo mental e algoritmos. 

Conteúdos Currículo 

em movimento 

• Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos de medida e de unidades de 

medida convencionais mais usuais (lata de óleo, punhado, entre outros). 

• Situações-problema envolvendo números fracionários (parte/ todo e fração de quantidade) no contexto social. 

• Áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas. 

• Situações-problema envolvendo números fracionários (parte/ todo e fração de quantidade) no contexto social. 



 

 

• Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares. 

• Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e 

características. 

• Situações-problema envolvendo transformações entre as principais unidades de tempo: dia/mês; dia/semana; 

mês/ano; horas/dias. 

• Medidas de tempo: leitura e registro de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e relações entre 

unidades de medida de tempo. 

• Ângulos com rotação e trajetória (girar 90°, 180º, 360º, desviar 30º). 

• Números decimais: representação de diferentes formas reconhecendo o procedimento da complementação das 

casas decimais. 

• Cálculo mental, cálculo aproximado, estimativa, uso de calculadora, socialização de estratégias de conferência. 

  

Estratégias didáticas 

Cronograma 

2º Bimestre 

3º Bimestre 
 

4º Bimestre 

3º Bimestre 

2º Bimestre 

3º Bimestre 

 Durante todo o 

bimestre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Atividades 

 Jogos: 

o Mais ou menos 

o Duas mãos (Base de contagem 10/100/1000) 

o Brincando de agrupar 

o Detetive dos números 

o Forma 10 

 Receitas culinárias 

 Fichas fracionárias 

 Construção de sólidos geométricos 

 Rotina com uso do relógio (cronograma de atividades diárias) 

 Tangram 

 Malha quadriculada (pintura) 

 Situações - Problema de multiplicação (com uso de materiais manipuláveis) e divisão com números naturais, 

utilizando diversas estratégias como cálculo por estimativa e mental. 

 Brincando de agrupar. 

 Vivências com dinheiro - Mercadinho 

 Jogo do repartir 

 Experiências de medição 

 Uso de encartes de mercado 

 Jogos com a coleção de tampinhas 

 Quadro numérico 

 Exploração de material dourado 



 

 

 

Recursos Didáticos 

 Dados, fichas de registro e didáticas, palitos de picolé, tampinhas, folha 4, marcadores, elástico, jujuba, relógio, Tangram. 

  

  

Avaliação 

Resultados 

alcançados e 

encaminhados 

 Contínua e por meio da aula entrevista de matemática. 

  
 

Responsável pelo preenchimento 

Nome/Função/ 

Matrícula 

 Hevelyn Suelem Correa Furtado – professora - 6987.252-X 

Antonio Vicente Neto – professora - 32430-2 

Andréa Ferreira – professora - 6987.315 - 1 

Flávia Aragão Mota Monteiro – professora - 6987.959-1 

 

Ano/Etapa 

Período: Ano letivo de 2022 

Público – alvo: 2º ano   Turma: A, B e C    Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Diagnóstico 



 

 

Objetivos de Aprendizagem •Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal) presentes em gêneros textuais. 

• Perceber que todas as sílabas são constituídas por unidades menores e pelo menos por uma vogal.  

• Perceber as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e pequenos textos. 

• Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito. • Conhecer e 

manusear diferentes suportes textuais. • Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos 

oralmente e por escrito. • Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida 

social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

• Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o objetivo da 

leitura.  

Conteúdos Currículo em movimento Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem), concretizados em 

diversos gêneros, em diferentes suportes. 

• Análise de palavras significativas quanto a número de letras, sílabas orais, letras inicial e final. 

• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V ,CCVCC, CVCC e outras. 

• Escrita de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética, contexto semântico. 

• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em situações reais de uso. 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa. 

Estratégias Didáticas 

Cronograma 

 Semanalmente 

  
 

2º e 3º Bimestre 

Atividades 

  Jogos com etiquetas de palavras 

   Leitura e interpretação de textos e músicas 

 Produção de texto a partir de imagens 

 

 

 Leitura e interpretação de texto realizada coletivamente explorando os níveis de 

compreensão objetiva, inferencial e avaliativa. 

 Jogo bingo das palavras. 

 Jogo do lince das Palavra. 

 Jogo Cartão conflito. 

 Exploração das etiquetas das palavras retiradas dos textos alfabetizadores. 

 Jogo da Adedonha. 

Habilidades 

frágeis 

DH4- Inferir informações em textos. 

DH9- Identificar sílabas de uma palavra. 

DH12- Reconhecer o gênero bilhete. 

DH13- Identificar o local onde acontece a narrativa. 



 

 

 Jogo do molde das palavras. 

 Produção de frases e pequenos textos a partir de imagens. 

  

Recursos Didáticos  Imagens, etiquetas de palavras, textos, som.  

Avaliação 

Resultados alcançados e encaminhados  Por meio da aula entrevista da Língua Portuguesa para alfabetizados e não alfabetizados, leituras 

e escrita dos estudantes, observação e registro da participação dos estudantes nas atividades e 

jogos.  

Responsável pelo preenchimento 

Nome/Função/ Matrícula Ana Paula Carneiro Almeida – professora - 6998.602-9 

Maria do Socorro da Costa Cardoso – professora -210.627-2 

Ana Luiza de Souza Campos – professora - 6987.271-6 

 

  

 Ano/Etapa 

Período: Ano Letivo de 2022 

Público – alvo: 3º ano   Turma:    A, B, C e D  Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Diagnóstico 

Habilidades frágeis DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

DH9- Reconhecer o gênero fábula. 

DH13- Reconhecer a finalidade de uma receita. 

  

  



 

 

Objetivos de 

Aprendizagem 

• Compreender o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou por outros leitores. • Reconhecer a 

especificidade do texto literário; lidar com seus elementos estéticos e discursivos. • Relacionar a função social de 

textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e 

digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

Conteúdos Currículo 

em movimento 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa Reconto de histórias. 

• Obras infantis de autoria (Monteiro Lobato, Irmãos Grimm, Perrault, Esopo, La Fontaine, Câmara Cascudo e 

outros): leitura e manejo de suporte, escolhas, discussão e comentários sobre a autoria. 

• Leitura e manejo de suporte, relações e comparações como as que as crianças trazem em memória; elaboração de 

uma coletânea. 

Estratégias didáticas  

 

2º e 3º    bimestres. 

Trabalhar 5 vezes por semana. 

-    Reagrupamento intraclasse por nível psicogenético. 

- Projeto Sacola Literária. 

- Aula entrevista da alfabetização e da pós. 

- Etiquetas com palavras dos textos trabalhados. 

- Fichas de leitura. 

- Recontagem de história. 

 - Produção textual individual e em grupo. 

- Bingo de letras e palavras. 

- Jogos pedagógicos: jogo da memória; levanta palavras, lince, cara a cara, batalha (número de letras, número de 

sílabas e letras iniciais), adedonha com nomes de animais e objetos. 

 

  



 

 

Recursos Didáticos Fichas de leitura, cartela para bingo, marcadores , livros, etiquetas, tabuleiros. 

Avaliação 

Resultados alcançados 

e encaminhados 

 Por meio da aula entrevista da Língua Portuguesa para alfabetizados e não alfabetizados, leituras e escrita dos 

estudantes, observação e registro da participação dos estudantes nas atividades e jogos.  

  

Responsável pelo preenchimento 

Nome/Função/ 

Matrícula 

 Antonio Cosmo da Silva Júnior - Professor - 69870594 

 Ana Márcia Pereira Matos - Professora - 25279-4 

 Eliane Cristina Silva Araújo -  6988.245-2 

 

Ano/Etapa 

Período: Ano letivo 2022 

Público – alvo: 4º ano   Turma:   A    Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Diagnóstico 

Habilidades frágeis DH6- Reconhecer o gênero poema. 

DH8- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do ponto de exclamação 

DH4 Inferir informações em textos. 

DH9- Reconhecer a finalidade de um texto. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

  

Objetivos de 

Aprendizagem 

• Corresponder às linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para construção de 

sentido e compreensão do tema/assunto. 

• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito. • Compreender e desenvolver o 

assunto principal de textos lidos, com autonomia ou por outros leitores. • Compreender as finalidades de textos 



 

 

lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo com o conteúdo de uso/circulação. • Relacionar os assuntos 

de textos lidos a conhecimentos prévios construindo significados. 

• Compreender e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros. • Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito. • Compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com 

autonomia ou por outros leitores. • Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por 

escrito, de acordo com o conteúdo de uso/circulação. • Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos 

prévios construindo significados. 

Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes gêneros considerando um ou mais aspectos de cada vez: 

coerência, coesão, pontuação, translineação, concordância nominal e verbal, adjetivação, pronomes pessoais. 

• Compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou por outros leitores. • Retomar 

e relacionar informações explícitas e implícitas para a compreensão de textos lidos. • Compreender as finalidades 

de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo com o conteúdo de uso/circulação. • Identificar as 

características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as ao assunto e ao contexto de uso. 

Conteúdos Currículo 

em movimento 

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem), concretizados em diversos gêneros, 

em diferentes suportes. 

Cronograma 

 2º, 3º e 4º bimestres 

  

  

Semanalmente 

  

Atividades 

Trabalhar o gênero textual: Poema, explorar conceitos de versos e estrofes. 

  

Reescritura de textos: trabalhar com pequenos textos, pontuar e reescrever e destacar os sinais de pontuação e 

formação de parágrafos; 

  

Leitura e interpretação de texto, com destaque aos três tipos de leitura: inferencial, avaliativa e objetiva;  

Recursos Didáticos  Textos 

Avaliação 

Resultados alcançados e 

encaminhados 

 

 Ao longo do processo por meio da observação das leituras feitas pelos estudantes e questionamentos para 

verificar a compreensão.                                                                                                   

  
 

Responsável pelo preenchimento 

Estratégias didáticas 



 

 

Nome/Função/Matrícula  Luana Martins do Nascimento   6987297 x 

 

Ano/Etapa 

Período: Ano letivo de 2022 

Público – alvo: 5º ano   Turma: A, B e C      Estudantes atendidos: Todos 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Objetivos de Aprendizagem • Estruturar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente ou em meio digital, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto • Apropriar-se de 

diferentes procedimentos necessários ao ato de escrever (compreender aspectos notacionais e 

discursivos), considerando a diversidade de gêneros que circulam em sociedade. 

• Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a estrutura e a apresentação de cada 

gênero (o que compõe uma fábula, um poema, uma notícia, uma regra de jogo etc.). • Refletir, revisar 

e reescrever textos produzidos considerando um ou mais aspectos a seguir: organização em 

parágrafos (quando for o caso), sequência lógica de ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita 

correta das palavras etc. 

• Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), 

ampliando a compreensão. • Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade de 

hipóteses levantadas. • Construir a compreensão global do texto lido, unificando e interrelacionando 

informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e validando ou não (verificação) hipóteses 

levantadas. 

  

• Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero textual e os prováveis 

destinatários/interlocutores. • Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de 

escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando a diversidade de gêneros 

que circulam em sociedade. • Aplicar vocabulário específico ao gênero textual produzido. • 

Considerar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita, construindo significados a partir 

do código escrito e seu contexto • Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia cronológica: 

localizadores temporais, tempos verbais e advérbios etc. • Usar a variedade linguística apropriada à 

situação de produção de texto, fazendo escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática. • 

Utilizar a língua escrita como meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento 

para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas. 

  

• Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade de hipóteses levantadas. • 



 

 

Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de escrever (compreender aspectos 

notacionais e discursivos), considerando a diversidade de gêneros que circulam em sociedade. • 

Aplicar vocabulário específico ao gênero textual produzido. • Considerar a morfologia de palavras 

em situações de uso da escrita, construindo significados a partir do código escrito e seu contexto. • 

Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade da situação comunicativa: convidar 

gêneroconvite), informar (gêneros cartaz, bilhete, notícia etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo 

etc.) 

Diagnóstico 

Habilidades frágeis DH2- Identificar opiniões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários). 

DH6- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do ponto de exclamação. 

DH7- Inferir informações em textos verbais. 

DH 14- Identificar o gênero notícia. 

DH16- Identificar a função do uso de formas verbais no imperativo. 

Conteúdos Currículo em movimento  Relatos de acontecimentos, histórias e experiências vividas a partir de anotações prévias. 

Estratégias didáticas 

Cronograma 

 Ao longo do ano letivo. 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Quinzenal 

Semanal  
 

  
 

Atividades 

 Escrita e reestruturação de texto com destaque para pontuação, coerência e coesão . 

 Compreensão de texto em seus níveis inferencial, objetivo e avaliativo. 

 Projeto Sacola Literária, fichas literárias 

 Debates. 

 Jogos 

 Cruzadinhas 

 Tirinhas e gibis 

 Sequência didática 

 Leitura deleite 

 

 Reagrupamento interno por nível psicogenético 

 Leitura e interpretação de textos 

 Produção de textos 

 Identificação de gêneros textuais a partir da apresentação de textos. 

Recursos Didáticos 



 

 

 Livros didáticos e de literatura, fichas didáticas e de registro para jogos, data show.  

Avaliação 

Resultados alcançados e 

encaminhados  

  Ao longo do processo por meio da observação dos jogos e das leituras feitas pelos estudantes e 

questionamentos para verificar a compreensão.        
 

Responsável pelo preenchimento 

Nome/Função/ Matrícula  Hevelyn Suelem Correa Furtado – professora - 6987.252-X 

Antonio Vicente Neto – professor - 32430-2 

Andréa Ferreira – professora - 6987.315 - 1 

Flávia Aragão Mota Monteiro – professora - 6987.959-1 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 



 

 

15.3 Gestão Participativa e de Pessoas 
 
 

Objetivos Prioritários: 

1. Caracterizar as atribuições e acompanhar o desenvolvimento das funções pertinentes a cada segmento da escola; 

2. Melhorar os mecanismos de comunicação interna entre os diferentes setores administrativos para fluidez das informações necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos realizados na escola; 

3. Garantir a participação efetiva dos servidores da unidade escolar no processo de tomada de decisões; 

4. Acompanhar periodicamente os trabalhos administrativos de modo a garantir o bom funcionamento da escola. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02 

 

 

 

3. 

⮚ Reunir, sempre que se 

fizer necessário, conforme as 

demandas de ordem 

administrativa, o corpo de 

funcionários da escola para 

esclarecimentos quanto à 

caracterização das atribuições 

e designação de funções 

pertinentes a cada segmento; 

 

⮚ Organizar 

quinzenalmente a agenda de 

atividades pedagógico- 

administrativas junto à equipe 

de direção e demais 

representantes dos segmentos; 

⮚ Convocar a 

1. Realizando reunião com toda a equipe de funcionários e 

setorizadas para o repasse de informações necessárias ao coletivo da 

escola e as de caráter específico a cada segmento, de modo a facilitar 

a organização interna dos trabalhos administrativos; 

1.1 Reunindo os funcionários readaptados para delimitação de 

tarefas conforme a ficha de capacidade laborativa. 

 

2. Reunir quinzenalmente a equipe de Serviços Especializados e 

Atendimento para delimitação e planejamento de ações específicas 

previstas na Orientação Pedagógica da SEEDF (SEAA, SOE e Sala 

Recursos). 

2.0 Realizando quinzenalmente às segundas-feiras reunião com a 

equipe diretiva para repasse das informações pertinentes a cada 

segmento bem como, planejamento e avaliações das ações 

desenvolvidas durante o período; 

 

3. Divulgando por meio de murais, circulares internas e nas 

02/2022 a 

12/2022 

Análise dos resultados 

obtidos  durante as 

reuniões previstas com 

a equipe  de 

funcionários, por meio 

dos    encontros 

semanais  com os 

segmentos,    na 

Avaliação 

Institucional e outras, 

de     caráter 

extraordinário, que se 

fizerem necessárias 

conforme as demandas 

administrativas        da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04 

participação dos demais 

segmentos escolares nas 

reuniões coletiva, com vistas à 

melhoria da comunicação 

interna, quando da 

socialização de informações 

que careçam da apreciação e 

deliberação do coletivo da 

escola; 

 

⮚ Reunir mensalmente os 

responsáveis pelos trabalhos 

administrativos para avaliação 

das atividades realizadas. 

coordenações coletivas os repasses administrativos que se fizerem 

necessários. 

3.1. Delegando, a quem de direito, as ações a serem realizadas. 

3.2. Apresentando as propostas de trabalho coletivo da escola por 

meio da socialização de circulares, mediante convite direto da direção 

junto aos segmentos escolares, esclarecendo a partir das reuniões para 

os informes administrativos os momentos de participação coletiva. 

3.3. Propor ações que estimulem efetivamente a participação de 

todos os segmentos. 

 

4. Refletir coletivamente sobre as atividades desenvolvidas propondo 

sugestões, identificando aspectos que necessitam ser revistos conforme as 

demandas pedagógico-administrativas. 

 escola. 

 

15.4 Gestão Financeira 
 

● Objetivos Prioritários: 

● Esclarecer a comunidade escolar quanto aos parâmetros legais para destinação dos recursos financeiros recebidos pela escola; 

● Identificar as necessidades e prioridades da escola para aplicação dos recursos financeiros; 

● Otimizar a utilização dos recursos financeiros com a participação da comunidade escolar. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01. ⮚ Promover no início do 

período letivo e, conforme as 

necessidades pedagógico- 

administrativas da escola,, 

reuniões para repasse das 

1. Convocando em reunião própria a comunidade escolar para prestar 

esclarecimentos gerais quanto à destinação de verba pública para a 

escola; 

 

2. Discutindo e   identificando   com   a   comunidade   escolar   as 

02/2022 a 

12/2022 

Acompanhamento e 

supervisão da 

comunidade escolar; 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

4. 

informações relacionadas aos 

recursos financeiros recebidos 

pela instituição; 

⮚ Realizar no dia 

destinado à Avaliação 

Institucional reunião com a 

comunidade escolar para 

levantamento das prioridades e 

necessidades da escola quanto a 

utilização dos recursos 

financeiros; 

⮚ Utilizar a totalidade dos 

recursos financeiros de acordo 

com as necessidades 

pedagógico-administrativas e 

previsão legal. 
 

⮚ Buscar outras fontes 

legais de arrecadação financeira 

para manutenção e melhorias de 

infraestrutura. 

necessidades da escola; 

 

3. Reunindo as instituições responsáveis para deliberar e acompanhar 

a utilização dos recursos financeiros; 

3.1 Repassando as informações por meio de boletim bimestral das 

ações e fixando em mural próprio. 

 

4. Levantar junto à comunidade escolar estratégias de arrecadação de 

recursos. 

4.1 Viabilizar parcerias externas para arrecadação de recursos. 

 Por meio da análise 

de resultados e da 

supervisão e 

controle. 

 

  



 

 

 

15.5 Plano de ação - SEAA 

Plano de Ação 

UE: Escola Classe 16 de Taguatinga                      Telefone: 39016737 

Diretor(a): Jislenildy Monteiro Antunes  Vice-diretor(a): Pedro Henrique Fernandes Silva 

Quantitativo de estudantes: 366      Nº de turmas: 20 turmas    Ensino Fundamental ano iniciais 

Serviços de Apoio: ( x )Sala de Recursos ( x   ) Orientação Educacional 

EEAA: Pedagoga Silvana Souza Silva Alves 

Objetivo geral: Contribuir para a promoção da melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e 

interventivas, que buscam subsidiar o aprimoramento das atuações profissionais dos atores da instituição educacional. 

  

Eixo: Coordenação Coletiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Apresentação da 

EEAA na 

Coordenação 

Coletiva para 

todos os 

profissionais da 

UE, articulado 

Possibilitar à 

comunidade 

escolar 

esclarecimentos e 

informações sobre 

as atribuições de 

cada serviço no 

Planejamento e organização da 

apresentação com a Equipe de 

apoio da escola. 

Colaboração na articulação e na 

reflexão permanente sobre o 

contexto escolar e seus atores. 

I bimestre 

I e II semestre 

Ao longo do ano 

letivo 

 Ao longo do ano 

Pedagoga 

Professora de AEE 

Orientadora Educacional 

Supervisão 

 



 

 

com a Equipe de 

Apoio Escolar 

(Orientação 

Educacional e 

Atendimento 

Educacional 

Especializado- 

Sala de 

Recursos). 

Criação de 

espaços de 

reflexão e 

formação com e 

entre 

professores, 

coordenadores 

pedagógicos e 

direção escolar. 

Redirecionament

o de ações 

pedagógicas. 

Auxílio a 

instituição 

educacional nos 

processos de 

conscientização 

dos professores 

acerca das 

contexto escolar 

com as 

especificidades de 

atuação e 

articulação. 

Participar da 

Coordenação 

Coletiva com 

contribuições e 

reflexões sobre as 

concepções 

orientadoras das 

práticas 

pedagógicas. 

 Analisar as 

dificuldades que se 

apresentam 

durante o processo 

pedagógico 

manifestadas nas 

ações de aprender 

e ensinar com foco 

nas relações 

interpessoais 

professor-aluno. 

Promover 

juntamente com os 

demais 

Participação, em conjunto com os 

demais profissionais da instituição 

educacional, nas atividades de 

planejamento, estudo e avaliação do 

trabalho: Coordenação pedagógica 

coletiva. 

Orientações aos Professores 

Regentes por ano ou 

individualmente de acordo com os 

aspectos analisados e/ou 

problematizados 

Desenvolvimento da estratégia: 

Escuta, fala e mediação estética nos 

espaços de coletiva para possibilitar 

reflexão dos professores em relação 

a concepções de ensino-

aprendizagem, desenvolvimento 

humano e currículo. 

 

letivo- Uma vez 

no bimestre 

  

Docentes 

Coordenação 

Orientação Educacional 

  



 

 

concepções 

deterministas de 

desenvolvimento 

humano, de 

ensino e de 

aprendizagens 

que podem estar 

presentes em 

suas práticas 

pedagógicas de 

modo a favorecer 

as mudanças 

pedagógicas 

necessárias ao 

efetivo 

desenvolvimento 

dos alunos. 

 

profissionais da 

instituição 

educacional, 

processos de 

conscientização 

dos professores 

acerca das 

concepções 

deterministas de 

desenvolvimento 

humano. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Eixo:  Observação no contexto escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Conhecer o 

contexto escolar 

com os 

diferentes 

segmentos: 

Professores, 

direção, 

coordenação, 

turmas, entre 

outros com suas 

concepções 

sobre o processo 

ensino-

aprendizagem e 

reflexão acerca 

dos diversos 

aspectos 

institucionais. 

Desenvolviment

o de estratégias 

de escuta 

qualificada das 

vozes 

institucionais, 

Realizar o 

Mapeamento 

Institucional, com 

levantamento de 

dados do contexto e 

comunidade 

escolar. 

Conhecer o 

regimento interno, 

os projetos e a 

proposta 

pedagógica 

Compreender, com 

profundidade, 

como trabalham os 

atores da 

instituição 

educacional, o que 

pensam e como 

contribuem para o 

sucesso escolar. 

Identificar 

Estudo do projeto Político 

Pedagógico da U.E. 

Observação dos espaços e das 

dinâmicas pedagógicas: sala de 

aula, reuniões de coordenação, de 

planejamento de ensino e outras 

possíveis reuniões que otimizem os 

objetivos do mapeamento. 

 Análise de dados estatísticos 

relacionados ao rendimento escolar 

(aprovações, evasões, 

transferências) 

Conversa informal e dirigida com 

professores para conhecer dentre 

outros, a atuação, a concepção de 

aprendizagem, a motivação para o 

trabalho docente, as concepções de 

ensino, a avaliação e sua percepção 

do contexto. 

Escuta sensível nos pequenos 

grupos sobre as demandas dos 

I  e II bimestre 

 Primeiro 

semestre 

Pedagogo 

Professores 

Coordenadores 

Equipe diretiva 

  



 

 

para analisar e 

entender os 

aspectos 

intersubjetivos  

características 

particulares que 

interferem 

diretamente no 

desempenho da 

U.E. 

Analisar os 

sentidos subjetivos 

presentes nas vozes 

institucionais. 

Identificar os tipos 

de interações que 

ocorrem entre os 

segmentos que 

compõem a 

comunidade 

escolar. 

  

professores identificando as 

fragilidades, potencialidades e 

sugestões na relação ensino-

aprendizagem, espaços de 

coordenação e outros. 

Participação em todos os 

espaços/tempos do cotidiano 

escolar pertinentes ao processo de 

ensino e aprendizagem; 

Levantamento de dados: 

quantitativo de alunos, índices de 

reprovação, defasagem idade/série, 

novos alunos; 

  

 

 

 

 

 



 

 

Eixo: Observação em sala de aula 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Conhecer as 

necessidades e 

especificidades 

dos estudantes 

que apresentam 

dificuldades de 

aprendizagem, 

Transtornos 

Funcionais, 

Deficiência e 

com defasagem 

idade e ano. 

  

Observar o 

contexto da sala de 

aula; 

Conhecer a 

metodologia de 

trabalho do 

professor; 

Identificar os 

processos 

utilizados pelo 

professor no 

atendimento a 

diversidade dos 

estudantes. 

Conhecer os 

motivos dos 

encaminhamentos 

Acompanhar a 

dinâmica da sala de 

aula em seus 

aspectos da 

subjetividade na 

Combinar com os professores o dia 

da observação; 

Interagir com estudantes; 

Registrar as observações. 

Análise, em parceria com o 

professor e outros profissionais da 

instituição, acerca da produção dos 

alunos. 

  

I e II bimestre Pedagoga EEAA 

Professores do 1º, 2º, 3º e 4º 

anos 

  



 

 

relação 

professor(a) e 

estudantes com o 

objetivo de 

observar, analisar e 

intervir, 

favorecendo 

melhorias no 

processo de ensino-

aprendizagem. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eixo: Ações voltadas à relação família e escola 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Orientação às 

famílias quanto 

a importância 

na participação 

do processo 

educacional: 

Garantir a 

presença dos 

estudantes. 

Estabelecimento 

de comunicação 

com as famílias. 

  

Promover a 

sensibilização das 

famílias e/ou sujeitos 

responsáveis quanto 

a um maior 

envolvimento e 

participação no 

processo 

educacional dos 

estudantes. 

Escutar e orientar 

pais e/ou 

responsáveis em 

relação aos aspectos 

que afetam de 

maneira direta ou 

indiretamente no 

desempenho escolar 

dos estudantes, tais 

como relacionais, 

subjetivos e 

pedagógicos. 

Reunião com pais e professores 

para conhecer as especificidades 

dos filhos no processo ensino-

aprendizagem, bem como o 

direcionamento das ações 

pedagógicas no atendimento as 

necessidades do estudante e como 

a família pode participar desse 

processo. 

Escuta sensível as demandas da 

família com a organização de 

pequenos grupos. 

Participação na reunião de pais 

realizada bimestralmente na 

escola. 

Ao longo do ano 

letivo 

   

Pedagoga 

Pais e/ou responsáveis 

   

  

 



 

 

Eixo: Formação continuada de professores 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Contribuição 

para a formação 

continuada dos 

professores, 

viabilizando a 

aquisição de 

conhecimentos 

teóricos, o 

desenvolviment

o de habilidades 

com a 

identificação das 

necessidades de 

formação dos 

professores. 

 Construções de 

ações 

pedagógicas no 

atendimento aos 

diferentes 

ritmos e tempos 

de 

aprendizagem 

no contexto 

Realizar vivências 

e oficinas para 

refletir e estimular 

a conscientização 

sobre concepções 

de 

desenvolvimento, 

ensino-

aprendizagem que 

são subjacentes às 

práticas 

pedagógicas e que 

podem ser 

mediadas em 

discussões junto 

aos professores. 

Participar dos 

momentos de 

formação dos 

professores 

durante a coletiva. 

Possibilitar a 

construção de 

Participação em conjunto com os 

demais profissionais da instituição 

educacional, nas atividades de 

planejamento e de avaliação do 

trabalho. 

Contribuição com o processo de 

formação continuada dos 

professores, por meio de vivências e 

oficinas 

Colaboração na articulação e na 

reflexão permanente sobre o 

contexto escolar e seus atores. 

Contribuição com discussões de 

ações pedagógicas acerca da 

relação entre o método de ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento 

levando em consideração as 

singularidades do estudante e os 

fundamentos do currículo. 

Participação nos momentos de 

formação dos professores na 

coordenação coletiva. 

Ao longo do ano 

letivo 

 Ao longo do ano 

letivo 

  

1)Pedagoga 

Coordenação 

Supervisão 

2) Pedagoga 

Professores 

Coordenadores 

Direção 

   

  



 

 

escolar. 

 Orientação aos 

professores para 

auxiliar e 

orientar o 

trabalho 

pedagógico 

diante dos 

estudantes com 

dificuldades e 

ENEE. 

estratégias 

pedagógicas no 

atendimento as 

necessidades dos 

estudantes com 

dificuldades de 

aprendizagem, 

deficiência e 

transtornos 

funcionais. 

Orientar os 

professores quanto 

as especificidades 

dos estudantes com 

Transtornos 

Funcionais e as 

ações pedagógicas 

no atendimento as 

necessidades no 

contexto da 

diversidade da sala 

de aula. 

  

Trabalho articulado com a 

coordenação e acompanhamento e 

assessoramento sistemático dos 

estudantes que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, 

estudantes com deficiência e 

Transtornos Funcionais. 

Disponibilização de material de 

apoio sobre as especificidades dos 

Transtornos Funcionais. 

Orientação quanto as ações 

pedagógicas discutidas 

individualmente, em grupo com a 

coordenação e professoras do 

projeto no atendimento as 

necessidades do estudante- 

Reagrupamento intraclasse, 

atividades adaptadas, jogos, entre 

outras. 

  

  

 

 



 

 

Eixo:  Encontros de Articulação pedagógica 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Formação 

Permanente e 

continuada dos 

profissionais da 

EEAA. 

 

Participar de 

formações 

continuadas e/ou 

outras ações 

promovidas pela 

SEE, Gerência de 

Serviço 

Especializado de 

Apoio À 

Aprendizagem e 

Coordenação 

Intermediária do 

SEAA de 

Taguatinga. 

Participar e utilizar 

o espaço de 

Encontro de 

Articulação 

Pedagógica do 

SEAA para ampliar 

conhecimentos, 

discutir práticas e 

troca experiências.  

Participação nos encontros de 

articulação pedagógica às sextas-

feiras (Conforme Portaria 55/2022, 

Art.62). 

Encontros e trocas de experiências 

entre os profissionais da EEAA. 

   

Início 18/02 até o 

término do ano 

letivo.  

Todos os profissionais 

integrantes do SEAA. 

Coordenadoras 

intermediárias 

   

  

  



 

 

Eixo: Planejamento EEAA 

Ações/Demanda

s 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Descrição das 

ações que serão 

desenvolvidas 

pela equipe. 

Realizar registros 

inerentes à atuação 

da EEAA. 

Planejar as ações 

que serão 

desenvolvidas pela 

EEAA 

semanalmente de 

maneira a 

contemplar 

espaço/tempo para 

atendimento a 

comunidade 

escolar. 

Registrar em formulários as ações 

da EEAA realizadas com as turmas, 

professores e famílias. 

Registrar no planejamento semanal 

os atendimentos que compreende: 

Ações de mapeamento, momentos 

de observação, participações nas 

coletivas, conversas e entrevistas 

com os profissionais da U, E, 

famílias e estudantes. 

Ao logo do ano 

letivo  

Pedagoga 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Eixo: Reunião com a coordenação e direção 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Articulação das 

diversas 

instâncias 

dentro da escola  

Possibilitar a 

melhoria da 

qualidade do 

ensino-

aprendizagem por 

meio de 

intervenções 

avaliativas, 

preventivas e 

institucionais. 

  

Participação em conjunto com os 

demais profissionais da instituição 

educacional para avaliação das 

ações, levantamento de demandas e 

planejamento.  

Ao longo do ano 

letivo.  

Pedagoga 

Coordenação 

Direção 

Sala de Recursos 

Orientação Educacional 

 

  

  

Eixo: Estudos de caso 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Realização dos 

Estudos de Caso 

anual junto a 

Equipe 

Pedagógica da 

Analisar 

conjuntamente aos 

demais 

profissionais da 

escola que atuam 

Realizar acompanhamento do caso, 

através de: Observações, mediações 

com o estudante, professor e 

família. 

3º e 4º bimestre Pedagoga 

Professores 

Direção 

  



 

 

U.E para 

complementaçã

o e atualização 

do processo 

ensino-

aprendizagem 

dos ENEE’s e 

Transtornos 

Funcionais. 

direta e 

indiretamente com 

o aluno todos os 

aspectos que 

envolvem o 

processo ensino-

aprendizagem na 

perspectiva da 

pedagogia 

Histórico-crítica e 

psicologia 

Histórico-Cultural  

a fim de definir 

mediações 

pedagógicas que 

possam oferecer 

possibilidades de 

atendimento ao 

estudante no 

atendimento as 

suas necessidades. 

  

Informar a família sobre o estudo 

de caso; 

Registro das informações; 

Realizar contato com outros 

profissionais que  realizam o 

acompanhamento com o aluno; 

Reunir com toda Equipe Escolar 

para encaminhamentos pertinentes 

a vida escolar do estudante; 

Registro do Estudo de Caso em 

formulário próprio; 

Recolher assinatura de todos os 

participantes do processo do 

Estudo de Caso. 

Coordenadores 

  

 

 

 



 

 

Eixo: Conselho de Classe 

Ações/Demanda

s 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Participação nos 

Conselhos de 

Classes. 

Participar dos 

Conselhos de 

Classe de todas as 

turmas da escola 

Planejar, 

organizar, avaliar e 

retomar o projeto 

Político-

pedagógico da 

escola. 

Compreender a 

relação ensino-

aprendizagem e 

propor mediações 

no atendimento as 

necessidades dos 

estudantes. 

  

Participação em conjunto com os 

demais profissionais da instituição 

educacional: professores, 

coordenação, direção, orientação 

educacional, professora de AEE ao 

final de cada bimestre para 

avaliação e planejamento de ações. 

Escuta das necessidades de cada 

turma para promover ações 

didático-pedagógicas e aprimorar o 

atendimento aos estudantes. 

Registrar os encaminhamentos de 

avaliação e pertinentes à ação da 

EEAA. 

Apresentar registros de 

informações levantadas e ações 

realizadas até o momento junto aos 

professores, alunos e famílias. 

Conselhos de 

Classe do 1º, 2º, 

3º 3 4º bimestres.  

Pedagoga 

Professores 

Direção 

Coordenação 

Orientação Educacional 

Professora de AEE  

  

 



 

 

Eixo: Projetos e ações institucionais 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Participação nos 

projetos da 

Instituição 

Educacional.  

Analisar as 

demandas dos 

estudantes com 

dificuldades de 

aprendizagem de 

forma articulada 

com as professoras 

dos projetos 

desenvolvidos pela 

escola na busca de 

ações pedagógicas 

para atender as 

necessidades dos 

estudantes.  

Reuniões com as professoras dos 

Projetos: Todos Podem apender e 

Resgate à alfabetização. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Pedagoga 

Professoras 

 

  

  

Eixo: Situações de queixas escolares 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Realização de 

ações de 

intervenção 

Realizar 

procedimentos de 

avaliação/intervenç

Entrevistar o professor e outros 

autores da instituição para 

compreender, de maneira conjunta 

Ao longo do ano 

letivo  

 Pedagoga da EEAA, 

professores, alunos e 

famílias. 

  



 

 

educacional 

junto aos 

professores, às 

famílias e aos 

alunos 

encaminhados 

com queixas 

escolares. 

Realização do 

RAIE do aluno 

quando 

necessário. 

ão às queixas 

escolares, visando 

conhecer e 

investigar os 

múltiplos fatores 

envolvidos no 

contexto escolar. 

Desenvolver 

estratégias que 

favoreçam o 

comprometimento 

dos professores no 

processo de 

acompanhamento 

/intervenção aos 

estudantes com 

queixas escolares. 

Orientar e 

articular ações dos 

professores e de 

outros profissionais 

da instituição para 

o planejamento de 

intervenções 

educacionais 

adequadas à 

situação escolar do 

aluno. 

e integrada a história escolar do 

aluno, reconstruindo e 

contextualizando a escolaridade. 

Conhecer o trabalho do professor, 

inteirando-se de suas realizações e 

dificuldades. 

Visitar os espaços escolares para 

compreender as diversas relações 

interpessoais e pedagógicas. 

Mediar conhecimentos pedagógicos 

que auxiliem o professor. 

Apresentação da demanda da 

queixa escolar à família e 

solicitação de colaboração no 

processo de investigação da queixa 

escolar. 

Discutir possibilidades de interface 

da instituição educacional com a 

família para favorecer o sucesso 

escolar, construindo estratégias de 

condução conjunta. 

Realização de atividades dirigidas 

em grupo ou individualmente com 

objetivo pedagógico de favorecer o 

desenvolvimento de recursos 

pessoais e de estratégias 



 

 

Promover a 

adequação/adaptaç

ão curricular, 

propiciando apoio 

às intervenções 

docentes no âmbito 

da instituição 

educacional. 

Realizar entrevista 

com a família, 

juntamente com a 

participação do 

professor regente. 

Realizar atividades 

em grupo e/ou 

individual com 

alunos com a 

utilização de 

instrumentos 

específicos, caso 

necessário, que 

complementem a 

investigação e a 

intervenção de 

queixa escolar. 

Contribuir com o 

trabalho do 

professor no 

metacognitivas, visando contribuir 

com o processo de aprendizagem e 

possibilitando aos alunos a 

realização de produções 

significativas. 

 Registro do RAIE com as 

intervenções, desdobramentos, 

resultados obtidos em cada um dos 

níveis do PAIQUE e descrição das 

intervenções necessárias ao caso e 

as estratégias a serem adotadas 

para a sua implementação. 



 

 

atendimento ao seu 

aluno, colaborando 

para o 

panejamento e a 

implementação de 

ações pedagógicas 

que atendam às 

suas necessidades. 

  

 

15.6 Plano de ação - AEE - Atendimento Educacional Especializado - Sala de Recursos Generalista 2022  

AEE – Atendimento Educacional Especializado 

Sala de Recursos Generalista 

Professora: Delani Marcele da C. P. de Souza 

Apresentação: 

A escola é o lugar da inclusão, da tolerância, da apropriação e da apreciação. 

A inclusão é uma necessidade íntima do ser humano, por isso incluir é fazer com que os que estão fora, por não conseguirem o 

desempenho almejado ou os que jamais entraram por não serem adequados, sejam parte do sistema educacional atual e recebam por direito uma 

educação de qualidade adequada às suas necessidades e que favoreça seus pontos fortes. Neste sentido organiza-se o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE por meio da Sala de Recursos. 

 A Sala de Recursos Generalista (AEE – Atendimento Educacional Especializado) é um espaço da escola, onde o ENEE (Estudante com 

Necessidades Educacionais Especiais) recebe apoio para o seu aprendizado e o suporte para participar das atividades da escola de forma mais 

independente e autônoma, através da oferta de recursos apropriados às suas necessidades. 



 

 

A SR (Sala de Recursos) Generalista apoia o ENEE em suas necessidades adaptativas, cognitivas e emocionais no momento de sua 

chegada e na sua permanência no Ensino Regular. É um serviço de natureza pedagógica que complementa as orientações curriculares 

desenvolvidas em classe comuns em todas as etapas e modalidades de Educação Básica (SEEDF, 2010, p. 76). Oferece atendimento aos 

estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do desenvolvimento (autismo, síndrome do 

espectro do autismo e psicose infantil). 

O trabalho da SR também prevê a conscientização da importância de uma postura mais focada dos agentes educadores para as 

peculiaridades de cada ENEE, considerando a redução do número de estudantes em sala como mais um fator significativo e estimulante para as 

intervenções pedagógicas individuais. 

Objetivo Geral: 

Preparar o estudante para desenvolver habilidades e utilizar instrumentos de apoio que facilitem o aprendizado nas aulas regulares 

assegurando a sua inclusão e garantindo seus direitos no dia-a-dia da escola, como também apoiar o trabalho do professor de forma colaborativa. 

Objetivos específicos: 

 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o 

acesso do ENEE ao currículo e sua interação no grupo; 

 Orientar as famílias para seu envolvimento e a sua participação no processo educacional; 

 Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do atendimento às necessidades educacionais dos estudantes; 

 Auxiliar na elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos alunos nas classes comuns do ensino 

regular; 

 Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros recursos existentes na família e na comunidade; 

 Articular-se junto aos gestores e professores com vistas à organização coletiva do projeto pedagógico da instituição de ensino 

numa perspectiva de educação inclusiva; 

 Participar de reuniões pedagógicas, de planejamento e dos conselhos de classe, desenvolvendo ações conjuntas com toda 

comunidade escolar; 

 Atuar, como docente, nas atividades de complementação curricular específica que constituem o atendimento educacional 



 

 

especializado dos alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológicos básicos como atenção, percepção, memória, 

raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros; 

 Realizar atividades que elevem a autoestima; 

 Proporcionar ao estudante o conhecimento do seu corpo, levando-o a usá-lo como instrumento de expressão consciente na busca 

de sua independência e na satisfação de suas necessidades; 

 Fortalecer a autonomia dos estudantes para decidir, opinar, escolher e tomar iniciativa a partir de suas necessidades e motivações; 

 Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a não discriminação; 

 Introduzir o estudante na aprendizagem da informática acessível, bem como capacitá-lo para o uso independente do computador; 

 Promover a inserção dos recursos e tecnologias da informação e comunicação no espaço de sala de aula; 

 Proporcionar aos estudantes da Escola Classe 16 a oportunidade de conviver com as diferenças e aprender a respeitá-las; 

 Orientar os professores na elaboração e execução das adequações curriculares; 

 Auxiliar o professor regente na avaliação dos estudantes, consolidando assim as adequações curriculares que se fizerem 

necessárias, tendo em vista também o acompanhamento do desenvolvimento e progressos dos estudantes. 

 Articular ações com o SOE (Serviço de Orientação Educacional) e a EEAA (Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem), 

no caso de estudantes com necessidades educacionais especiais. 

Procedimentos metodológicos: 

META DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

1.Desenvolvimento de 1.1.        Coordenação Coletiva de Apresentação do 

Atendimento Educacional Especializado/ Sala de 

Março - Datashow 



 

 

atividades relacionadas 

à Inclusão 

Recursos Generalista juntamente com Orientação 

Educacional e Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem. 

1.2.        Coordenação Coletiva de Apresentação do 

documento de Adequação Curricular como 

instrumento de planejamento de objetivos, 

metodologias (recursos, estratégias) e avaliação 

que beneficia o processo de aprendizagem dos 

estudantes com deficiências e estudantes com 

transtorno do espectro autista mas também 

colabora para um olhar diferenciado para todos 

aqueles que apresentam, mesmo que 

momentaneamente, algumas necessidades 

diferenciadas para as aprendizagens. 

1.3.        Atividade com a comunidade escolar na ação “A 

riqueza da diversidade na escola”: apresentação 

do evento com a direção da escola; oficinas de 

jogos (alfabetização e utilizados nos atendimentos 

da sala de recursos); fala de sensibilização; relato 

de mães/pais de estudantes com deficiência e TEA 

sobre o percurso do diagnóstico até a escola; 

apresentação de pai da comunidade escolar com 

filho autista tocando e cantando; 

1.4.        Atividades com a comunidade escolar relacionadas 

ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência: oficina com brincadeiras inclusivas de 

acordo com as necessidades atualmente atendidas 

pela escola: TGD, DI, DF/BNE e DF/ANE. Roda de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Setembro 

- Slides 

- Panfleto 



 

 

Conversas com a comunidade escolar. 

2. Ações 

integradas com 

OE e EEAA 

2.1.        Realização de Coletiva de apresentação dos 

serviços: AEE/SR, OE, EEAA; 

2.2.        Atividade com a comunidade escolar na ação “A 

riqueza da diversidade na escola”: apresentação 

do evento com a direção da escola; oficinas de 

jogos (alfabetização e utilizados nos atendimentos 

da sala de recursos); fala de sensibilização; relato 

de mães/pais de estudantes com deficiência e TEA 

sobre o percurso do diagnóstico até a escola; 

apresentação de pai da comunidade escolar com 

filho autista tocando e cantando; 

2.3.        Planejamento de ações e estratégias para o recreio; 

2.4.        Participação em Estudos de Casos; em Estudos de 

Casos Omissos; 

2.5.        Participação em Conselhos de Classes e Reuniões 

de Pais; 

Durante ano 

letivo 

  

- Videochamadas pelo 

Google Meet 

- Slides 

3. Atendimentos 

aos estudantes 
3.1.        Atendimento complementar duas a quatro vezes por 

semana:  com duração de 50 minutos, podendo ser 

em duplas ou em grupo conforme necessidade dos 

estudantes e Plano de. Atendimentos acontecendo 

nas segundas, terças, quintas-feiras. 

  

Durante ano 

letivo 

- Utilização de materiais 

diversos e outros recursos de 

acordo com planejamento 

elaborado para os 

atendimentos: slides, jogos, 

fichas didáticas, brincadeiras, 

vídeos youtube, uso de 

objetos do cotidiano 



 

 

doméstico  escolar do 

estudante, livros de literatura, 

brincadeiras, circuitos 

psicomotores. 

4. Atendimento aos 

professores 

4.1.        Na Sala de Recursos, Atendimento individualizado 

aos professores regentes dos ENEEs com 

compartilhamento de informações referentes aos 

estudantes: dados atualizados, leitura das 

avaliações psicopedagógicas com ênfase nas 

intervenções pedagógicas e didáticas e aos 

encaminhamentos sugeridos; antecipação de 

informações significativas relacionadas às 

estratégias pedagógicas e organizacionais. 

Colaboração na produção de atividades, recursos 

com as adequações necessárias para os 

estudantes. 

  

  

Primeiro 

bimestre 

- Reuniões 

- Dossiê dos ENEEs; 

- Registro das informações/ 

anotações 

  

3. Atendimento aos 

pais 3.1.        Na Sala de Recursos, individualmente ou em grupo, 

atender os pais: descrição do trabalho realizado 

pelo AEE, realização de entrevista que será 

compartilhada com professores. Preenchimento de 

fichas (atualização de dados), termo de 

compromisso, identificação. 

3.2.        Reunião bimestral para tratar do desenvolvimento 

dos estudantes, necessidades de ajustes, 

Primeiro 

bimestre 

  

Durante o 

ano letivo/ 

sempre que 

- Reuniões 

- Registro das informações/ 

anotações 

  



 

 

apresentar observações, comunicação e demais 

demandas; 

3.3.        Convocação dos pais quando necessário ou quando 

os pais demandarem. 

  

necessário 

4. Observação do 

ENEE em sala 4.1.        Acontecerá na sala do ENEE com anotações de 

observação. 

4.2.        No recreio 

  

  

Durante o 

ano letivo/ 

sempre que 

necessário 

- Registro das informa- 

ções/ anotações 

  

5. Orientação para 

elaboração da 

Adequação 

Curricular 

Bimestral 

(Orientações 

Iniciais) 

5.1.        Atendimento individual aos  professores para dirimir 

dúvidas a respeito do formulário, para sugerir 

recursos e estratégias, acompanhar os avanços e 

dificuldades encontrados; 

5.2.        Atendimento Individualizado 

5.3.        Colaboração e auxílio no planejamento de 

atividades, recursos e estratégias para os 

estudantes realizadas pelo professor; 

5.4.        Colaboração e auxílio na  adequações em 

atividades a serem realizadas pelos professores. 

Primeiro 

semestre 

  

- reuniões 

- Registro das informa- 

ções/ anotações 

-slides sobre Adequação 

Curricular; 

- Formulário de Adequação; 

- Currículo em Movimento/ 

Replanejamento Curricular 



 

 

2021/ Metas da escola 

  

6. Participação nos 

conselhos de 

classes 

bimestrais 

6.1.        Compartilhamento de informações para posteriores 

intervenções do AEE. Intervenções e orientações 

aos professores; 

6.2.        Registro das informações e conteúdos a respeito 

dos estudantes; 

6.3.        Apresentação de sugestões para as demandas 

apresentadas 

Bimestral -reuniões; 

- Anotações 

7. Participação em 

formação 

continuada 

7.1.        Participação em coordenações coletivas realizadas 

na própria escola, na CRET e em cursos de 

formação ofertados pela EAPE, universidades ou 

outras instituições 

Ano letivo - Datashow 

-Telão 

-microfone 

8. Orientação às 

famílias para o 

seu 

envolvimento e 

participação na 

vida escolar dos 

ENEEs 

8.1.        Realização de ações com vistas à promoção de 

relação harmoniosa família e escola buscando 

melhorar a autoestima dos estudantes e beneficiar 

o desenvolvimento integral deste: reuniões, 

palestras 

Ano letivo - Sala; 

- Datashow; 

- Computador. 

9. Orientação aos 

monitores e 9.1.        Reuniões, dinâmicas, conversa informal. Ano letivo -Portaria que define as 



 

 

educadores 

sociais 

voluntários 

quanto às suas 

atribuições e o 

trato com os 

ENEEs. 

funções e ações 

   

15.7 Plano de ação da  Orientação Educacional   

Pedagogo (a) – Orientador Educacional: Dulceli do Amaral e Silva                                    

Matrícula: 2398214- 4                

Turno: Diurno – matutino/vespertino 

  

METAS 

 Integração Família-Escola: Estimular e promover a presença e permanência do estudante na escola, com objetivo à alfabetização da 

criança e garantia do seu direito à educação, tendo a família como parceira como parte no processo de desenvolvimento integral do 

aluno e no dever legal em oportunizar a presença do estudante no ambiente escolar. 

 Participação estudantil: Promover e oportunizar a participação direta do estudante na construção do seu desenvolvimento e nas práticas 

educativas na escola, possibilitando e estimulando a reflexão crítica da realidade, a realização de ações e avaliação dos resultados, com 

o objetivo da garantia da prática da cidadania. 

 Mediação de Conflitos: Promoção do diálogo, da liberdade de expressão, da reflexão e análise dos conflitos, da autodeterminação no 

intuito de resolução do conflito, num processo que valorize a comunicação não violenta, a compreensão das diversidades e liberdade de 

pensamento, buscando a convivência com o outro com respeito e cuidado. 



 

 

 Cultura da Paz: Estimular a prática de valores, atitudes e comportamentos baseados no respeito à vida, no fim da violência e na promoção 

não-violenta por meio da educação, do diálogo e da cooperação. 

 Desenvolvimento de competências socioemocionais: Proporcionar e estimular o conhecimento aos estudantes dos próprios sentimentos, 

desenvolvendo o autoconhecimento e estratégias para expressar o que se sente de forma a se relacionar de maneira empática e resiliente 

consigo e com o outro. 

 Transição: Proporcionar aos estudantes o acolhimento ao processo de transição e mudança de modalidade escolar, a fim de que essa 

mudança não lhe ocasione ruptura no seu desenvolvimento acadêmico, no âmbito pedagógico e socioemocional na sua trajetória 

estudantil. 

 
 

 
 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR  
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
EIXOS DE 

AÇÃO 

 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Educação 
em 

Cidadania 
DH 

Educação em 
Diversidade 

Educação em 
Sustentabilidade 

Integração X  X Projeto Presença Plena. Conscientização da Ações junto Todo ano letivo 
Família-Escola   importância da presença da criança na escola aos  

   em reuniões, palestras com a família e ações estudantes,  

   coletivas e individuais com os estudantes. família,  

   Convocação dos pais para responsabilização professores,  

   pela frequência do estudante. Parceria com a em Rede.  

   rede de apoio – Conselho Tutelar.   

      

      

      

Participação X X X Ação Recreio Legal. Formação de monitores Ações junto Todo ano letivo 
Estudantil    para auxiliar   no   momento   do   recreio. aos  

    Estímulo à assiduidade, autonomia, liderança, estudantes.  

    comprometimento aos estudos.   

    Assembléias Escolares. Participação dos Ações junto Todo ano letivo 
    estudantes como indivíduos autônomos e aos  

    partes do processo de desenvolvimento de estudantes e  

    sua cidadania, estimulando a percepção de si professores.  



 

 

    reflexão e construção de um espaço 
harmônico e saudável de convivência coletiva 
acadêmica, à cidadania, ao engajamento e 
liberdade de opinião e expressão. 

  

Cultura da Paz X X X Ação Recreio Legal. Promoção e estímulo da 
convivência saudável no recreio. Mediação de 
conflitos, empatia, promoção e estímulo a 
brincadeiras lúdicas com ênfase na 
psicomotricidade motora. 

Ações junto 
aos 
estudantes. 

Todo ano letivo 

Assembléias Escolares. Momento de reflexão 
e troca de experiências, de escuta sensível e 
empática, promoção à compreensão e 
respeito às diversidades, à convivência 
pacífica e troca de aprendizagens, ao respeito 
à dignidade humana, aos direitos e deveres de 
todos, da igualdade que reconhece as 
diferenças. 

Ações junto 
aos 
estudantes, 
professores. 

Todo ano letivo 

Mediação de 
Conflitos 

X X X 
 
 

 

Assembléias Escolares. Através de situações- 
problema concretos no ambiente escolar, 
resguardando e zelando pela impessoalidade, 
estimular entre os estudantes a reflexão e 
levantamento das possíveis resoluções dos 
conflitos escolares, o diálogo, a 
imparcialidade, a comunicação não-violenta. 
Combate ao Bullying. 

Ações junto 
aos 
estudantes, 
professores. 

Todo ano letivo 

Transição X  X Projeto Transição. Cuidado e preparo dos 
estudantes na mudança de etapa e 
modalidade em sua escolarização, visando 

Ações junto 
aos 
estudantes, 

Segundo Semestre 

    e do outro, do respeito, da promoção da   



 

 

 

    seu acolhimento e adaptação, evitando a 
evasão escolar. Utilização do “passaporte 
escolar” em rodas de conversa aquisição de 
conhecimento da nova etapa escolar e 
esclarecimento de dúvidas dos estudantes. 

professores, 
família, em 
Rede. 

 

Desenvolvimento 
de Competências 
Socioemocionais 

 X X Assembléias Escolares. Em rodas de conversa, 
em grupos, estimular a compreensão dos 
estados emocionais, sentimentos e emoções, 
promovendo o desenvolvimento de 
habilidades sócio-emocionais. 

 Todo ano letivo. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Participação estudantil: Acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e retorno dos 

professores quanto ao comportamento e cumprimento dos critérios estabelecidos na ação. 

Mediação de Conflitos: acompanhar e avaliar com a equipe pedagógica e diretiva estratégias 

desenvolvidas (avaliação retroativa) para traçar, caso necessário, novas estratégias. 

Cultura de Paz: promover a autorreflexão com os estudantes sobre o comportamento da 

comunidade escolar no ambiente e espaços da escola. Desenvolvimento socioemocional: avaliar, 

com base no retorno do corpo docente, o comportamento dos estudantes diante das ações em 

desenvolvimento no ano letivo. 

  

  



 

 

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O ano letivo de 2022 começou de modo presencial e com medidas não farmacológicas 

devido à Pandemia do Covid-19. As exigências relacionadas aos aspectos lógicos e subjetivos 

demandaram um trabalho atento e minucioso frente a essas questões.  

Diante do exposto, as avaliações diagnósticas e processuais trouxeram elementos para 

as ações didático - pedagógicas que articuladas com os objetivos de aprendizagem do Currículo 

constituíram as metas pensadas a cada bimestre, por ano. 

Concomitante a essas avaliações, ações como formação continuada, momentos de 

escuta dos professores, questionários avaliativos, orientações no espaço da coordenação 

pedagógica vêm constituindo o trabalho de 2022 com o objetivo de garantir o direito à 

aprendizagem de todos os estudantes da escola. 

 Nesse sentido, diante desse “novo” a escola procura construir seu trabalho pedagógico 

com o grupo de professores, em sua maioria atuando pela primeira vez na escola em conjunto 

com a equipe pedagógica e diretiva, frente aos desafios que de toda ordem, trouxeram a 

complexidade do trabalho de uma escola que procura atender com qualidade toda comunidade 

escolar. 
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