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“Todo conhecimento comporta o risco do erro e da 

ilusão. A educação do futuro deve enfrentar o 

problema da dupla face do erro e da ilusão. O maior 

erro seria subestimar o problema do erro; a maior 

ilusão seria subestimar o problema da ilusão. O 

reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais 

difícil, porque o erro e a ilusão não se reconhecem 

como tal." 

Edgar Morin 
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1 - Apresentação 

A construção de uma Proposta Pedagógica (PP) não pode ser uma ação 

individualizada ou burocrática.  Foi resultante  dos esforços coletivos amparados no 

contexto sociocultural, histórico e econômico da comunidade  e nos objetivos almejados. 

Nossa PPP foi elaborada por várias mãos: contou com a participação de todos os 

segmentos que constroem a escola em seu dia a dia. 

A discussão transcorreu de maneira dinâmica e, em alguns momentos, 

problematizando e enfrentando as contradições do processo de interação que a educação 

evidencia e explora. 

. Definimos metas e objetivos para serem alcançados em 2022. Refletimos sobre 

os processos avaliativos e a formatação de projetos educacionais em consonância com a 

perspectiva interdisciplinar e transversal com enfoque na Educação dos Direitos Humanos. 

A construção da PPP da Escola Classe 17 possibilitou uma recuperação de nossa 

história, o transcorrer do tempo de nossa instituição,  e os profissionais e alunos  que 

deixaram marcas e contribuições. Também configuramos e contextualizamos a nossa 

Missão e Função Social as demandas atuais de nossa comunidade. 

Modernizamos nossas práticas e orientações pedagógicas de acordo com a 

legislação vigente e com o Currículo. 
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2. Histórico da Unidade Escolar 

 

Conforme análises obtidas nos arquivos da Escola Classe 17 e nos relatos de 

memória dos profissionais, da comunidade, conseguimos resgatar o contexto histórico da 

escola desde sua inauguração até o presente momento. Embasados em tais informações 

foi possível perceber as transformações sociais ocorridas ao longo do tempo como: o perfil 

de nossa comunidade, de nossa clientela, o crescimento demográfico, econômico e cultural, 

bem como a importância deste documento para estruturar a transformação de paradigmas 

e direcionamento dos novos rumos da da EC 17. 

A EC 17 foi fundada para atender uma demanda de estudantes que surgiu com o 

crescimento demográfico da região, após a criação, em Ceilândia, do bairro Setor O, 

iniciada em 1976.  

Neste processo de reconhecimento e apropriação histórica, iniciamos nosso relato 

uma retrospectiva. Podemos verificar que, em função de uma demanda social crescente, 

foi construída a Escola Classe 17 de Ceilândia, com inauguração solene em 7 de novembro 

de 1978, pelo então Governador do Distrito Federal, Sr. Elmo Serejo Farias. 

 Por volta de 1979, a parceria entre os pais, escola e a Administração de Ceilândia 

rendeu a construção, aos finais de semana, de um Centro Comunitário que prestava serviço 

social às famílias dos alunos. Isso nos rememora a missão desta unidade escolar, que se 

compromete a ser um espaço de crescimento pessoal e social. 

A partir de 7 de julho de 1980, por determinação legal, todas as Escolas Públicas 

do Distrito Federal, através da Portaria Nº 07 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

tiveram que executar mudanças na denominação. Portanto, a Escola D. Pedro I passou a 

denominar-se Escola Classe 17 de Ceilândia. Na época, a escola oferecia somente o 

Ensino Fundamental, antigo 1º Grau, até a 4ª série, somando um total de 297 alunos, 

distribuídos em 15 turmas. 

A partir de 1982, a EC 17 passou a atender alunos da Pré–Escola. De 1985 a 1990, 

por motivo da Expansão do Setor “O”, a escola passou a funcionar também com o turno 

intermediário. Em 1990, o atendimento foi ampliado, passando a atender a comunidade no 

turno noturno, sendo 04 turmas de Educação de Jovens e Adultos, antigo Supletivo. 

A EC 17 foi, ao longo dos anos, gerenciada por 20 diretores, a primeira foi Ester 

Lopes Rolin. Dos 20 gestores, 7 deles foram nomeados pelo Secretário de Educação; 2 

pelo voto direto da comunidade escolar; e 4 pela aprovação em processo seletivo e 

comunidade escolar, em conformidade com a Lei nº 4.036 (Gestão Compartilhada). A atual 

equipe gestora passou por todas as etapas da referida lei. Todos os profissionais que foram 
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diretores, juntamente com suas equipes, acompanhados de representantes de cada 

segmento, contribuíram também para a construção da escola que temos hoje. 

Em 2008, a EC 17, atendendo ao Artigo 205 da Constituição Federal e o Artigo 2º 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, abre suas portas para o atendimento integral, 

com jornada diária de 8 horas para os alunos com defasagem idade/série, representando 

um ganho na qualidade do ensino. 

Aqui buscamos reintegrar o estudante, de forma que desenvolva competências e 

habilidades para progredir no processo de escolarização, aumentando suas expectativas 

de formação acadêmica, numa abordagem lúdica e multidisciplinar, incluindo aspectos 

cognitivos necessários ao desenvolvimento do pensamento crítico, bem como 

desenvolvimento de hábitos e atitudes relevantes para o exercício da cidadania. 

Em 2011, em razão da fragilidade estrutural e de recursos humanos, a EC 17 viu-

se sem condições de continuar ofertando a Educação Integral, lamentando profundamente 

não poder atender eficazmente esta demanda crescente da sociedade. 

Hoje, apesar de atender Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(ANEE), a escola não apresenta estrutura física com condições ideais de acessibilidade, 

principalmente para alunos com Deficiências Físicas. As pequenas adaptações feitas para 

melhor atendimento da clientela foram realizadas com recursos próprios da EC 17 de 

Ceilândia ou por meio de parcerias. Em 2009, a então equipe gestora conseguiu uma 

parceria que viabilizou a construção do banheiro para atendimento aos ANEE. 
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Segue figura do mapa de planta baixa: 

2.1 Caracteristicas  Físicas  da EC 17 

 

A estrutura física da EC 17 ainda está distante da que se sonha para um ambiente 

que privilegie o conforto para o ensino e a aprendizagem. O prédio, nos últimos anos, 

passou por manutenções  nas instalações elétricas, hidráulicas, no piso e forro, mesmo 

assim, não atende na integralidade as necessidades de estruturação, apresentando ainda 

problemas como: vazamentos, piso danificado, inadequado para o acesso seguro ao aluno. 

Alguns reparos emergenciais são feitos com a promoção de eventos realizados 

pelo grupo de profissionais da unidade escolar. 

A cobertura da quadra de esporte foi uma conquista significativa da Gestão anterior, 

resolvendo uma necessidade urgente de espaço coberto para a prática da disciplina de 

Educação Física e outras atividades, entretanto, por falta de manutenção, não houve a 

reforma do piso da quadra. Utiliza-se a quadra como espaço para realização de atividades 

festivas, reuniões, formaturas. O pátio, apesar de coberto, não comporta atividades com 

grande número de pessoas. 
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2.2  Organização dos espaços da Unidade Escolar: 

Apresentação da   estrutura física da EC 17:  
 
Bloco A – Salas de 01 a 05   Bloco C – Salas de 11 a 15 
Bloco B – Salas de 06 a 10   Bloco D – Salas de 16 a 20 
 

Ambiente Total Ambiente Total Ambiente Total 

Sala de aula 20 Sala de Direção 01 Sala do AEE 01 

Sala de Leitura 01 Sala dos professores 02 Sala do SOE 01 

Sala de Informática 00 Sala da Mecanografia 01 Sala do SEAA 01 

Secretaria 01 
Sala dos auxiliares de 

educação 
01 

Área de recreação / 
Pátio 

01 

Almoxarifado 01 
Banheiro dos 
professores 

02 
Banheiros para os 

auxiliares 
02 

Parque 01 Banheiro Infantil 02 
Depósito de materiais 

pedagógicos 
01 

Estacionamento 01 Cantina 01 
Sala de Reforço 

Escolar 
01 

Guarita 01 
Sala de 

Supervisão/Coordenação 
02 Copa 01 

Quadra 
Poliesportiva 

coberta 
01 

Depósito de gêneros 
alimentícios 

01   

 

Ressaltamos que os banheiros dos estudantes possuem adaptações apenas para 

a Educação Infantil, com vasos baixos. 

Em relação às áreas comuns ao redor da escola, na frente da EC 17 há uma área 

verde, murada, doada pelo GDF em 2008. Essa doação foi realizada após mobilização da 

comunidade escolar, através do Conselho Escolar, em audiência Pública com então 

Governador. No entanto, esta área continua em litígio judicial impossibilitando uma 

destinação imediata de seu uso, por isso, desde 2009, o espaço serve de estacionamento 

para os profissionais da escola. Tão logo a sentença seja homologada, e confirmada a 

doação do espaço para a escola, pretendemos construir um auditório, conforme sugestão 

de todos os segmentos e do Conselho Escolar. 

A EC 17 teve sua estrutura física melhorada com as seguintes reformas e/ou 

aquisições:  

• Em 2015, com o recurso oriundo da Festa Junina, o parque destinado à 

educação infantil, 1º e 2º anos, foi revitalizado. Substitui-se a areia por 

gramado sintético; manutenção dos brinquedos existentes e aquisição de 

outros. Também foi reestruturado o acesso dos alunos e profissionais da 

escola, por meio da construção de um alambrado, aprimorando também o 

espaço com área de convivência para os alunos e as famílias, resultando 
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ainda maior segurança das crianças, tendo em vista que isola o 

estacionamento da entrada e do espaço de circulação. 

• Em 2016 ocorreu a reforma da cozinha escolar, piso do pátio interno e a 

colocação de forro de PVC, reparos na rede elétrica e a troca do quadro de 

energia. Em 2017 foi organizado um espaço para a sala de vídeo, onde foi 

instalado uma Smart TV e um DVD. Ainda nesse ano foi reformado todo o 

piso do pátio da escola e instalado um ar condicionado na sala de laboratório.  

• Em 2018 foi construído um alambrado para que os alunos pudessem 

aguardar seus responsáveis.  

• No ano de 2019 foi realizada a reforma da área administrativa e de partes 

do piso da área interna e externa próximo a sala dos professores e 

secretaria; reparos na rede elétrica e troca do quadro de energia.  

• Em 2020 foi instalado uma smart TV em 10 salas com grade de proteção e 

será reformada a quadra com o recurso que já está disponível para a 

instituição. A EC 17 ainda conta com uma área verde extensa aos seus 

arredores, que necessita de capina constante e que não apresenta 

condições de uso, porém, há a perspectiva, até o final de 2020, de ser 

revitalizada com recursos da NOVACAP, onde, em princípio, será construída 

uma área de convivência e lazer, destinada aos alunos. 

• Em 2021 foi realizada a cobertura parcial do parquinho, reforma do piso da 

quadra poliesportiva e início da substituição de toda a fiação elétrica da 

escola,  

• Em 2022  finalizou-se a troca da fiação elétrica da escola, melhorando a 

iluminação interna e externa da instituição; trocou-se o forro de teto de todos 

os ambientes como também a pintura de todas as ferragens e paredes; a 

cozinha dos servidores foi reformada, trocando piso, janela, bancada e pia, 

instalando armários planejados e pintura do local; na sala dos professores 

foi realizado a troca de todos os armários dos docentes como também a 

instalação de uma mesa planejada no espaço pedagógico;  em um outro 

ambiente criou-se-se um espaço de descanso, com instalação de Tv e sofá; 

realizou-se a troca do mobiliário da secretaria, direção e coordenação. 
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2.3 – Dados de Identificação da Unidade Escolar 

 

A Escola Classe 17 situa-se na EQNO 1/3, Área Especial, Setor O, Ceilândia, 

Brasília/DF – CEP nº 72250-500. 

 

Quadro de Profissionais da Escola: 

Função Quantitativo 

Diretor 1 

Vice Diretor 1 

Supervisor Pedagógico 1 

Chefe de Secretaria 1 

Técnico Adminitrativo 1 

Coordenadores 3 

Professores 40 

Professores readaptados / Biblioteca 4 

Orientadores Educacionais 2 

Pedagoda  1 

Professor Sala de Recursos 0 

Educador Social Voluntário 11 

Auxiliares / Portaria 2 

Auxiliar / Mecanografia 0 

Vigilantes 4 

Auxiliares de Conservação e Limpeza 7 

Merendeiras 4 

 

2.4  Atos de Regulação da Instituição Educacional: 

  

 Conforme portaria nº 017/SECDF de 07 de julho de 1980,  a Secretaria de Educação 

e Cultuta concedeu o reconhecimento aos estabelecimentos oficiais de ensino, constantes 

do anexo da presente Portaria, mantidos pela Fundação Educacional do Distrrito Federal, 

entidade que integra a administração descentralizada vinculdada a Secretaria de Cultura 

do Distrito Federal.  

 Os estabelecimentos a que se refere a presente Portaria, estão sujeitos a inspeção 

nos termos da legislação vigente.  
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3 - Diagnóstico da Realidade da Unidade Escolar 

 

 Em observação às transformações sociais e econômicas da comunidade atendida, 

percebemos que, ao longo dos anos, o atendimento para a clientela foi se diversificando, 

resultando, não somente ao atendimento da clientela da vizinhança como Sol Nascente, 

mas também de alunos de outras cidades satélites, zona rural e do estado do Goiás, 

especificamente da cidade de Águas Lindas. Atendemos famílias que escolheram como 

critério para efetivação de matrícula de seus filhos a proximidade com o seu local de 

trabalho. Assim, atendemos alunos do setor de chácaras e novos condomínios de 

Ceilândia. Os estudantes de locais mais distantes utilizam, em sua maioria, o transporte 

oferecido pela Secretaria de Educação. 

 A comunidade, na qual a EC 17 está inserida, apresenta um poder aquisitivo 

razoável, em sua maioria, e um nível de consciência cidadã, qualificando sua interação 

junto à instituição, porém pequena parcela são carentes, necessitando de um olhar 

diferenciado e cuidados, recebendo apoio e atenção de todos os servidores. 

  Existe no Setor O um comércio consolidado na área de alimentação e atividade 

física (academias de musculação, artes marciais e escola de balé), além de contar com 

quadras poliesportivas. Próximo a instituição possui a Vila Olímpica, local que oferece 

várias atividades físicas para a comunidade, porém, até a presente data,  não retornou às 

atividades, devido o período de pandemia. A comunidade tem acesso a bens culturais: 

mídias, jornal escrito, televisão e internet. A maioria dos domicílios possui computador, 

notebook ou tablet e celular. 

Com o retorno das aulas presenciais algumas  famílias apresentaram dificuldades 

de voltar a rotina, como: a adaptação dos alunos  ao ritmo das atividades diárias em sala, 

rotinas, atividades para casa e assiduidade. 

 A Escola tem se empenhado para resgatar os hábitos anteriores a pandemia, 

estabelecendo estratégias juntamente com todos os servidores envolvidos (direção, 

supervisor, coordenadores, professores orientadores educacionais e  pedagoga). Algumas 

delas: diálogo frequente entre direção, professores e orientadoras educacionais para a 

busca ativa dos alunos infrequentes; pré conselho, para priorizar particularidades de alunos, 

que necessitam de intervenções, convocando a família para o diálogo; permanência de 

grupos de WhatsApp, com a direção como administrador, para dialogar com os pais, tirar 

dúvidas e postar informes importantes para os estudantes; atendimentos individuais, 

professor direção e orientação educacional, com os alunos que apresentam problemas 

disciplinares e/ou pessoais; planejamento pedagógico de forma interdisciplinar elencando 
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temas importantes para a inserção do estudante a sociedade e diálogos recorrentes, 

incentivando a permanência do cuidado com o corpo e higiene pessoal, frente aos desafios 

que a comunidade vem enfrentando. 

A Escola Classe 17 atende a 689 alunos, distribuídos em 40 turmas, divididas entre 

os turnos matutino (7h15 às 12h15)  e vespertino ( 13h às 18h). 

Educação Infantil Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
1º 

Período  
2º 

Período  
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano Classe 

Especial  

03 turmas 06 turmas 06 
turmas 

06 
turmas 

08 
turmas 

04 
turmas 

05 
turmas 

02 turmas 

 

Há muitos anos, nossa escola tem em suas matrículas alunos portadores de 

necessidades especiais. Iniciamos o processo de inclusão no ano de 1998, por meio de 

turmas especiais. Esse processo ocorreu através de muito diálogo entre profissionais de 

educação, pais, alunos e comunidade escolar. Diante de muitos esforços, planejamento e 

desenvolvimento de ações pedagógicas, todos os ANEE estão inclusos em turmas 

regulares. Podemos nos identificar como uma Unidade Escolar Inclusiva, que atende o 

dispositivo contido no artigo 22 da Declaração de Viena que expressa “Deve-se dar atenção 

especial às pessoas portadoras de deficiência, visando assegurar-lhes um tratamento não 

discriminatório e equitativo no campo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, 

garantindo sua plena participação em todos os aspectos da sociedade”.  

Esse avanço significou o rompimento de um paradigma centrado na idéia de 

integração de pessoas com deficiência, que visa aproximá-las dos padrões de normalidade 

vigentes, em favor do outro, da inclusão, centrado na mudança radical de práticas sociais 

com respeito à diferença. Na perspectiva da inclusão, a EC 17 tem em seu calendário de 

ações, a realização da Semana da Inclusão, na qual são direcionadas atividades alusivas 

à temática. Neste contexto inclusivo, a escola possui turmas comuns inclusivas e integração 

inversa com a finalidade de atender essa demanda do Ensino Especial. 

 

3.1 Resultado do índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

 

Em geral, os estudantes da EC 17, apresentam um bom desenvolvimento no 

processo de ensino e aprendizagem, sendo comprovado nas avaliações diagnósticas 

realizadas pela unidade escolar, resultados apresentados em Conselhos de Classe pelos 

professores da Educação Infantil ao 5º ano e pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica). O SAEB é um conjunto de sistemas de avaliação do ensino brasileiro, 

desenvolvido e gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 
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sendo realizado de 2 em 2 anos. 

Conforme os dados do IDEB, alcançamos metas acima do esperado de 2009 a  

2019, conforme resultados e metas abaixo: 

 

 

 

  

4  - Função Social  

 

A Escola busca contribuir para a aprendizagem formando cidadãos críticos e 

reflexivos de forma coletiva, compartilhando o conhecimento sistematizado e produzido ao 

longo da historicidade, promovendo a cultura, interação e habilidades para o 

desenvolvimento do espírito crítico, independência, liberdade e consciência. Segundo 

Carlos Motta, a Escola é um espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no 

qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio 

dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação 

e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade (p.18). Desse 

modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, 

reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se 

consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola” (PPP Carlos 

Mota, p.20). 

A Unidade Escolar fundamenta-se em sua perspectiva crítica que concebe o 

estudante, em sua totalidade, sendo pautada na realidade, visando à transformação e 

compreensão que o conhecimento não é algo pronto e acabado. Sendo assim, é um espaço 
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para a educação do cidadão, desenvolvendo relações democráticas no cotidiano escolar. 

“Educar, nessa perspectiva, é entender que Direitos Humanos e Cidadania significam 

prática de vida, em todas as instâncias de convívio social dos indivíduos.” (VEIGA, 2003, p. 

50). 

A Escola Classe 17 tem criado, ao longo dos anos, estratégias com intuito de 

aproximar e fortalecer o vínculo escola e família. Diante da contínua necessidade de 

participação da família da vida escolar do educando, busca desenvolver seu papel com 

metodologias significativas e dinâmicas, respeitando as diferenças, ofertando um ensino de 

qualidade para todos, para que tenham condições de exercer sua cidadania, cumprindo 

seus deveres e usufruindo de seus direitos, tudo em um trabalho de parceria escola/família. 

Portando, pretende alcançar objetivos que levem os alunos ao pleno desenvolvimento das 

competências e habilidades propostas. 

 

De acordo com o Currículo em Movimento: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

5 - Missão da Unidade Escolar 

 

A Escola Classe 17 de Ceilândia tem como missão: 

Oferecer a comunidade uma educação pública, gratuita, democrática com 
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qualidade da Educação Infantil ao 5º ano, voltada à formação integral do indivíduo para que 

possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando o acesso a escola e a permanência com êxito durante a vida escolar do 

educando.  

 

6  – Princípios Orientadores da Prática Educativa. 

 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 17 de Ceilândia apresenta uma 

abordagem norteadora a partir de práticas pedagógicas que enfatizam o fazer crítico e 

reflexivo, com decisões coletivas que atendam as novas exigências educacionais, pautadas 

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

Educação para a Sustentabilidade.  

Nessa perspectiva, as ações e estratégias a serem desenvolvidas buscam 

desenvolver em nossos alunos competências e habilidades voltadas às expectativas de 

aprendizagem, partindo de metas previamente estabelecidas em cada ano, considerando 

a realidade concreta e as experiências de cada aluno, estreitando a relação entre os grupos 

de convivência (escola/família/comunidade). Sendo assim: 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria 

produção e a sua construção.” (Paulo Freire) 

A prática educativa pressupõe a compreensão de uma complexidade do processo 

ensino e aprendizagem, como afirma Veiga (1996, p. 79). O ensino é uma prática social 

concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, sempre inédita e imprevisível. É um 

processo complexo que sofre influência de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, 

culturais, éticos, políticos, afetivos e estéticos. 

A prática educativa vigente na Escola Classe 17 de Ceilândia está em consonância 

com os propósitos do Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018, 2ª edição), visando 

um trabalho interdisciplinar, relacionando as atividades desenvolvidas pela escola com os 

resultados pretendidos. A formação dos alunos não pode ser pensada apenas como uma 

atividade intelectual, mas como um processo global e complexo, no qual conhecer e intervir 

no mundo real não estão dissociados. Os projetos pedagógicos interdisciplinares são 

modos de organizar o ato educativo que indica uma ação concreta, voluntária e consciente 

que é decidida tendo-se em vista a obtenção de algo formativo, determinado e preciso. É 

saber ultrapassar, na prática escolar, de uma situação-problema global dos fenômenos, da 

realidade fatual e não apenas da interpretação técnica já sistematizada nas disciplinas. 

O planejamento da atividade interdisciplinar, segundo Fazenda (2001), envolve a 
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tríade: necessidade, intenção e cooperação, de modo que, o movimento gerado tenha como 

propósito a construção da cidadania e exercício da autonomia pessoal. A prática 

interdisciplinar constitui-se de um trabalho coletivo e solidário que exige a descentralização 

do poder e uma efetiva autonomia do sujeito, seu exercício envolve competências docente 

tais como: perceber-se interdisciplinar; contextualizar os conteúdos; valorizar o trabalho em 

parceria; desenvolver atitude de pesquisa; valorizar e dinamizar a comunicação; resgatar o 

sentido de humano e trabalhar com a Pedagogia de Projetos. 

A partir do delineamento dessas competências, define-se da Educação Infantil ao 

5º ano o eixo integrador, que deve articular as várias disciplinas e projetos por bimestre, 

tendo em vista a aprendizagem significativa para o aluno. A realização da atividade 

planejada inclui: textos, seminários, visitas, entrevistas, estudo de caso, oportunizando ao 

aluno a problematização da realidade, construção do conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades para intervenção, apresentando os resultados em forma de produções escritas, 

seminários, simpósios, painéis e exposições. 

O raciocínio pedagógico interdisciplinar incita ao encantamento, ao desafio e ao 

enfrentamento de situações adversas e plurais, mas também, provoca desinteresse 

naqueles que resistem ao rompimento com os reducionismos e com a racionalidade 

técnica. 

Descobrir que a prática educativa é um espaço de reflexão e ações 

interdisciplinares é um passo rumo à percepção do homem como um ser inacabado; um 

peregrino na busca do inesgotável e do respeito à pluralidade, às contingências do contexto 

sócio-histórico e cultural, traduzidos nas relações consigo mesmo e com os outros. Neste 

sentido, a prática educativa de base positivista torna-se inadequada, pois não há lugar para 

a visão unilateral, linear e fragmentada de ensino e aprendizagem. 

Entende-se que o trabalho interdisciplinar requer mudança de atitude do professor 

frente às formas tradicionais de transmissão de conhecimento. É preciso refletir sobre a 

construção de conhecimento, linguagem simbólica e racional que se utiliza no fazer 

pedagógico. 

Neste sentido, devem-se perceber as necessidades da dinâmica e aprendizagem 

criando novas alternativas de planejamento e desenvolvimento curricular, ressignificando a 

prática em sala de aula de forma a atender os desafios de aprendizagens apresentados. 

Para tanto, faz-se necessário a articulação e mudanças no contexto escolar, de 

modo a incorporar os resultados da análise obtida, que implica na atualização dos saberes 

e nas relações que definem o ideário pedagógico, político e social, comprometido com as 

mudanças do contexto em que a escola está inserida. Educar para a Cidadania implica 
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também tratar da autonomia da escola, da questão da participação, da Educação para a 

Cidadania. Dentro desta categoria, pode-se discutir particularmente o significado da 

concepção de escola cidadã e de suas diferentes práticas. 

A proposta pedagógica da EC 17 tem a interdisciplinaridade nos eixos norteadores 

de sua OTP, visando à formação de cidadãos capazes de interagir na sociedade. A PP  tem 

temas geradores definidos coletivamente. Sabemos que uma abordagem pedagógica 

dinâmica e significativa para o educando contribui para torná-lo sujeito do processo ensino-

aprendizagem. Ser ativo em seu processo de aprendizagem favorece para o estudante o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao convívio educacional, 

familiar e social. Neste contexto, pretendemos desenvolver em 2022 os conteúdos e 

projetos com base nos eixos transversais: (1) Educação para a Diversidade, (2) Cidadania 

e Educação em e para os Direitos Humanos, (3) Educação para a Sustentabilidade. 

7 – Objetivos de Educação, do Ensino e da Aprendizagem 

7.1  Objetivo Geral 

 

Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação integral  para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Espera-se  que a Proposta Pedagógica seja realmente um documento norteador 

da Organização do Trabalho Pedagógico (OTP), garantindo-se um espaço privilegiado de 

apropriação do conhecimento sistematizado com equidade, numa perspectiva de 

letramento e ludicidade, para a construção da cidadania a partir da superação das 

desigualdades sociais. O papel da escola que assume como tarefa a reflexão sobre a sua 

intencionalidade pedagógica deixa de ser aquele que ensina por meio da transmissão de 

informações e passa a criar situações mediadoras de aprendizagens, com conteúdos 

abordados de forma contextualizada, percebendo o aluno como construtor do próprio 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

7.2 Objetivos Específicos  

 

Dimensão Objetivos 

Gestão 
Pedagógica 

✓ Diminuir a evasão e repetência escolar; 

✓ Desenvolver atividades de acordo com o interesse e necessidade 

do estudante; 

✓ Integrar a participação de todos os prof iss ionais na proposta 

pedagógica. 

Gestão das 

Aprendizagens 
e dos 

Resultados 

Educacionais 

✓ Realizar atividades que envolvam as famílias, visando identificar 
as causas que interferem no processo de ensino; 
✓ Realizar ações preventivas contra a discriminação por motivo de 

convicções filosóficas, religiosas, ou qualquer forma de preconceitos 

sociais, étnicos, econômicos e de gênero; 

✓ Informar às famílias sobre o sistema de direitos e deveres da criança 
e do adolescente, através de estudos e palestras sobre o ECA; 
✓ Oportunizar meios para que os professores tenham acesso à 

Educação Continuada. 

✓ Estabelecer o recreio dirigido com atividades lúdicas, dinâmicas e 
desportivas com a participação dos profissionais da escola. 

Gestão 
Participativa 

✓ Fortalecer e divulgar as ações do Conselho Escolar; 
✓ Promover reuniões, eventos, projetos e palestras que envolvam 
a participação da comunidade; 
✓ Aprimorar os mecanismos de comunicação entre os 
profissionais; 
✓ Fomentar ações de integração entre os profissionais, 
propiciando um ambiente social e um trabalho saudável. 

Gestão 
Financeira 

✓ Administrar todos os recursos financeiros de maneira coletiva e 
transparente;  
✓ Estabelecer um cronograma de prestação de contas para a  
comunidade escolar. 

Gestão 
Administrativa 

✓ Melhorar as condições físicas de  trabalho dos  porteiros na  
entrada da escola; 
✓ Melhorar a qualidade do material de limpeza e otimizar sua 
utilização; 
✓ Aperfeiçoar a gestão da água da instituição (encanamentos, 
torneiras, caixa d' água) evitando o desperdício; 
✓ Aprimorar a gestão do lixo. 

 

8 - Fundamentos Teórico-metodológicos Norteadores da Prática Educativa 

 

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

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

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

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



21 

 

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

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

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

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

formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam 

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

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

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

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

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

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

currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do conhecimento e 

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

O Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF) está fundamentado na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia 

Histórico-Crítica. Desse modo, o ser humano é compreendido como um ser que se 

desenvolve em meio às interações sociais. 

A aprendizagem é um processo em que as pessoas negociam significados, de 

maneira intersubjetiva, com a intenção de produzir conhecimentos que sejam de uso social. 

A perspectiva Histórico-Cultural de desenvolvimento humano, segundo Lev 

Vigotski, é instrumental por se referir à natureza mediada das funções psicológicas 

superiores. É histórica e cultural por propor a compreensão do ser humano inserido em uma 

cultura determinada, com suas ferramentas, inventadas e aperfeiçoadas no decorrer da 

história social da humanidade. 

Dois fatores são importantes no processo de desenvolvimento e aprendizagem: a 

atividade do indivíduo e as interações que ele estabelece. O ser humano, por ser uma 

espécie social, constrói sua identidade nas relações com o outro. Dessa forma, “a escola é 

um espaço que mobiliza trocas intersubjetivas em que a subjetividade, o individual e social 

se interagem, promovendo transformações e orientando o processo de ensino-

aprendizagem” (Gonzáles Rey, 2005). 

A diversificação de estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo contribuem 

para a integração das diferentes áreas do conhecimento. O processo de avaliação possui 

diversas funções, contudo a SEEDF entende que na avaliação formativa estão as melhores 

intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Nesse 

contexto, o desafio é avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-
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se. 

Para que o processo avaliativo seja justo, o ato de avaliar necessita que a análise 

qualitativa se sobreponha àquelas puramente quantitativas e a prática pedagógica deve 

contemplar sempre uma reflexão e uma ação interdisciplinar. Cabe salientar, que essa 

prática pedagógica requer uma mudança de postura do educador frente às formas 

tradicionais de transmitir conhecimento. 

 

9 - Organização do Trabalho Pedagógico 

 

Conforme o artigo 38 do Regimento Interno das Escolas Públicas: “a Educação 

Básica tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento integral do estudante, promover e 

assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer os 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.  

A Organização do Trabalho Pedagógico adotada pela EC 17 está em consonância 

com o Currículo em Movimento da SEEDF que considera que a ação didática e pedagógica 

deve ser sustentada pelos eixos transversais: (1) Educação para a Diversidade, (2) 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, (3) Educação para a 

Sustentabilidade. Esses eixos transversais devem se articular com os eixos integradores 

do currículo, promovendo a interdisciplinaridade e a reflexão da prática pedagógica para 

além da sala de aula. 

Os Ciclos para a Aprendizagem como forma de organização escolar é uma 

alternativa para garantir um tempo maior de aprendizagem e amenizar a descontinuidade 

dos processos formativos atuais. Os Ciclos representam outra forma de organização dos 

tempos e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a utilização de 

uma pedagogia diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando promover 

a progressão dos estudantes sem prejuízo da qualidade. Essa política educacional busca 

ressignificar a Coordenação Pedagógica como espaço de formação continuada 

permanente e o conselho de classe como instância de convergência de todas as avaliações 

praticadas na escola. Os ciclos estão assim organizados: 

➢ 1º Ciclo é representado pelas turmas da Educação Infantil (4 e 5 anos); 

➢ 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: 

• 1º - Bloco Inicial de Alfabetização (BIA): 1º, 2º e 3º anos; 

• 2º - Bloco: 4º e 5º anos. 

O ano letivo tem 200 dias, distribuídos em quatro bimestres, de 50 dias cada um e 

carga horária total de 1000 horas, com processo de avaliação formativa. Na Educação 
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Infantil o ano letivo é composto de 200 dias, divididos em 2 semestres, totalizando uma 

carga horária de 1000 horas. 

A escola classe 17 não possui espaços amplos para atender as demandas 

extraclasse, para solucionar o problema, foi necessário realizar algumas adaptações em 

alguns ambientes: 

• O pátio da escola é utilizado para reunições com a comunidade escolar e 

oficinas com professores e alunos, também é realizado recreação no 

intervalo, com diposição de duas mesas de ping pong e três mesas de 

Hockey.  

• A lateral do Bloco C está sendo revitalizada, transformando em um espaço de 

convivência para os alunos, que utilizarão para lazer, leitura e realização de 

projetos/atividades fora da sala de aula. 

• Ao final da lateral do Bloco C também ocorrerá o Projeto Horta, porém  

aguardando a finalização da obra para a implementação no início do segundo 

semestre. 

• A lateal do Bloco A está fechada, aguardando orçamento para construção de 

estacionamento. 

 

9.1  Relação Escola e Comunidade  

 

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

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

(ECA).  

Diante do exposto acima, a escola  planejou  ações voltadas para o 

desenvolvimento da relação escola/comunidades, que são  realizadas através de: 

• Revisão da PP (no início do ano letivo); 

• Reuniões bimestrais de pais e professores;  

• Semana da Educação para a vida; 

• Semana Distrital da Educação Infantil;  

• Projeto Plenarinha (Educação Infantil); 

• Conscientização do uso Sustentável da Água;  

• Dia Nacional da Consciência Negra; 

• Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência; 

• Festa Cultural Temática (Festa Junina e outros);  
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• Palestras e debates (promovidos pela Equipe Gestora, Orientação Educacional e 

Equipe Pedagógica); sugestões de temas a serem trabalhados: higiene, bullying, 

drogas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos e Deveres, combate ao abuso 

e exploração sexual da criança e adolecente, papel dos pais na educação dos filhos, 

dentre outros; 

• Feira Literária (contação de histórias e exposição dos trabalhos realizados em sala 

de aula ao longo do ano); 

• Exposições de maquetes pelos alunos do 5º ano; 

• Avaliação diagnóstica da Aprendizagem até o final do 2º bimestre; 

• Avaliação do processo de aprendizagem até o início do 4º bimestre; 

• Projeto de Leitura; 

• Formatura (Educação Infantil e 5º ano); 

• Aulas Culturais (teatro, cinema, Fazendinha, Solar Caetano, Instituto Geográfico e 

Histórico do DF, passeios turísticos em geral); 

• Recreio dirigido; 

• Dia do Brincar, em comemoração ao Dia da Criança; 

• Projetos Interventivos;  

• Reagrupamento intraclasse 

• Reagrupamento extraclasse; 

 

9.2 . Atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 

  

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, intitulada EEAA, é 

multidisciplinar, composta de profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia, 

que tem como objetivo principal contribuir para a superação das dificuldades presentes no 

processo de ensino e aprendizagem por meio de uma atuação institucional. 

A atuação da EEAA pauta-se em ações que ocorrem nos espaços e tempos do 

contexto escolar, tais como o mapeamento institucional, o suporte ao trabalho da gestão 

escolar, a assessoria ao processo de ensino-aprendizagem, desenvolvida por meio de 

intervenções nas dificuldades de escolarização. 

São atribuições da EEAA: 

• Participar, efetivamente, da reelaboração e implementação da PP da EC 17; 

• Elaborar o Plano de Ação Anual a ser integrado à PP da EC 17; 
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• Contribuir para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os profissionais 

da EC 17 e Salas de Apoio à Aprendizagem - SAA; 

• Participar da elaboração e implementação das ações de formação continuada, com 

vistas à ressignificação das práticas pedagógicas; 

• Participar das Coordenações Pedagógicas locais, intermediárias e central; 

• Participar, efetivamente, dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes; 

• Cooperar com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas intervenções 

didático-metodológicas que auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem; 

• Realizar o acompanhamento sistemático, individual ou em pequenos grupos, dos 

estudantes que apresentam dificuldades mais acentuadas no processo de 

aprendizagem; 

• Orientar e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam suporte 

para o desenvolvimento do trabalho com os estudantes que apresentam dificuldades 

de aprendizagem; 

• Realizar processos avaliativos e interventivos na perspectiva da avaliação formativa 

com vistas à enturmação adequada e/ou atendimentos complementares; 

• Realizar estudos de casos, com a participação da Equipe de Apoio, quando houver 

previsão de mudanças no tipo de enturmação e ou para casos omissos; 

• Elaborar Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional, Pareceres e outros 

documentos pertinentes; 

• Desenvolver ações junto às famílias, em parceria com os demais profissionais da EC 

17, com vistas à corresponsabilização do processo de aprendizagem dos 

estudantes. 

. 

9.3  Atuação da Orientação Educacional- SOE 

 

A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo Pedagogo-

Orientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos profissionais da educação, 

dos estudantes, seus familiares e articulação da comunidade escolar e da rede externa 

(rede social ou rede de apoio), quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das 

relações humanas que os cercam. 

A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação 

coletiva, contextualizada, integrada, à PP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 
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capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. 

São atribuições do Pedagogo-Orientador Educacional, conforme Regimento 

Escolar da Rede Púbica de Ensino do Distrito Federal, artigo 128: 

• Participar do processo de (re)elaboração; da PP da EC 17; 

• Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional na 

EC 17; 

• Participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar visando à 

organização do trabalho pedagógico; 

• Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na EC 17; 

• Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo; 

• Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e 

aprendizagem ante a realidade socioeconômica do estudante; 

• Contribuir para as melhorias do processo de ensino e de aprendizagem na EC 17; 

• Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e 

econômica do contexto escolar; 

• Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo em movimento do Distrito 

Federal, 2ª edição 2018; 

• Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores que 

interferem no processo de ensino e de aprendizagem; 

• Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional; 

• Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que apresentem 

dificuldades no processo de ensino e de aprendizagem; 

• Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, bem como 

Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que necessitem de ação 

articulada com a Orientação Educacional; 

• Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF; 

• Participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar a práxis 

educativa; 

• Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados das 

ações da Orientação Educacional; 

• Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência;  
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• Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas 

potencialidades, seus interesses e suas necessidades;  

• Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma educação 

inclusiva, a fim de contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem; 

• Desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a equipe gestora e 

a equipe pedagógica. 

Conforme ainda o Regimento Escolar da Rede Púbica de Ensino do Distrito 

Federal, artigo 129: “O Pedagogo-Orientador Educacional trabalhará, coletivamente, com a 

equipe gestora e a pedagógica em casos de omissão e violação dos direitos da criança e 

do adolescente, junto aos órgãos de proteção”. 

 

9.4 Atuação do Atendimento Educacional Especializado – AEE/ Sala de Recursos 

 

 A escola não possui profissional atuante, aberto carência no ano letivo vigente. 

Devido a tais circusntâncias os alunos com necessidades educacionais especiais (30 

alunos) não estão sendo assistidos no contraturno. Professores  também estão sem 

orientação e apoio pedagógico  nas adequações curriculares, situação que prejudica o bom 

andamento das ações voltadas para esse fim. 

De acordo com o artigo 130, do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, o Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se como: 

• Serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que 

suplementa, no caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, e 

complementa, no caso de estudantes com deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento - TGD, o atendimento educacional realizado em classes comuns 

em todas as etapas e modalidades da Educação Básica; 

• O Atendimento Educacional Especializado, intitulado por AEE, tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de 

ensino e de aprendizagem, considerando suas necessidades específicas; 

• O Plano de Ação do AEE deve integrar a PP da EC 17, envolver a participação da 

família, deve ser realizado em articulação com o Serviço de Orientação Educacional 

e demais serviços da Unidade Escolar; 

• O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos da própria EC 17 ou em 

outra, preferencialmente no turno inverso ao da aula, não sendo substitutivo às 

classes comuns, podendo ser realizado também nos Centros de Ensino Especial; 
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• O professor que atua na Sala de Recursos deverá oferecer orientação e apoio 

pedagógico aos professores das classes comuns em que os estudantes atendidos 

estejam regularmente matriculados. 

 

9.5 Atuação dos Profissionais de Apoio Escolar 

 

Educador Social Voluntário atua na Unidade Escolar no acompanhamento das 

atividades pedagógicas  culturais, artísticas, esportivas e de lazer, direitos humanos, meio 

ambiente, técnico-científicas, saúde, diversidade, com supervisão dos professores. Auxilia 

e acompanha os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos saudáveis, 

individuais e sociais e desenvolve atividades de higiene antes e depois desses horários. 

  Acompanha os estudantes durante as atividades sociais, esportivas, na realização 

de oficinas e atividades em grupos; auxilia a equipe pedagógica na realização das 

atividades de Educação em Tempo Integral desenvolvidas no espaço escolar, nas aulas e 

nas atividades externas que envolvam a participação dos estudantes, auxilia a equipe 

pedagógica nas atividades de psicomotricidade. 

 O Educador Social Voluntário também auxilia os estudantes com necessidades 

educacionais especiais e/ou deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA),  

companhar e auxiliar os estudantes cadeirantes, desempenha suas atribuições, sob a 

orientação da Equipe Gestora e Pedagógica da Unidade Escolar, em articulação com o 

professor do Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recurso, quando há, como 

estamos sem este profissional, os educadores são acompanhados pela vice-diretora e a 

supervisora.  

 

9.6  Metodologias de Ensino Adotadas 

 

 A metodologia de ensino compreende todas as ferramentas que os educadores 

utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Cada professor utiliza um 

método para tal, em busca da melhor forma de motivar as  crianças, direcionando-as ao 

aprendizado. 

 No período de reclusão, devido a pandemia de Covid-19,  a escola precisou inovar 

e buscar novos métodos de ensino,  devido a distância dos alunos.  Professores se 

adequaram a realidade, buscando meios para  transmitir o ensino de maneira eficaz, além 

de se atualizarem com as ferramentas tecnológicas, como: uso de plataformas, edição de 

vídeos, planilhas, entre outros. 
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Professores perceberam que as estratégias de ensino, utilizadas no período 

pandêmico, podem agregar nas aulas presenciais.  Com a instalação de Tvs nas salas de 

aula e disponibilização de internet, confirmou-se a possibilidade da utilização das mesmas 

ferramentas. Professores podem passar vídeos, realizar apresentações, propor jogos  

interativos, dentre outros.  

Tais recursos refletiu no aumento da disposição dos estudantes a participarem de 

forma ativa e reflexiva nas atividades propostas. O planejamento pedagógico está sendo 

mais dinâmico com a disposição de várias possibilidades dentro de uma sala de aula. 

Importante frisar que tais recursos alencados acima são utilizados para agregar no 

ensino. O professor não abandonou a organização didádica dos conteúdos e nem  a 

utilização dos recursos tradicionais (quadro, atividades impressas,  livros didáticos, dentre 

outros).  

A escola, juntamente com os profissionais envolvidos, promove mecanismos em que 

todos os estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental sejam 

coautores de uso de metodologias mais atrativas e ativas, que sejam protagonistas. 

Compete a instituição planejar e implementar uma aprendizagem contemporânea, propor  

atividades educativas que gerem interação e valorizem os conhecimentos que os 

estudantes já trazem consigo. 

 

9.7 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 Para obter êxito na organização pedagógica da escola, foi necessário estabelecer 

diálogos e rotinas frequentes entre direção, supervisão, coordenação,  e docentes, com a 

finalidade de estabelecer objetivos e metas para todos os segmentos. No intuito de  

caminharem em consonância com o Projeto Político Pedagógico da  Instituição, organizou-

se da seguinte forma; 

• Planejamento anual escolar, pautado no calendário anual da SEEDF; 

• Planejamento mensal, pautado na organização anual, fundamentando a rotina 

semanal de cada segmento; 

• Elaboração de rotina semanal em coletivo; 

• Coordenação Coletiva semanal, abordando temas de extrema importância para o 

bom desempenho dos  docentes; 

• Reunião frequente com direção, supervisão e coordenação, para verificação do bom 

andamento da escola 
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• Criação de grupos de WhatsApp para coordenadores e professores dialogarem 

acerca do planejamento pedagógico, onde compartilham ideias, atividades e 

sugestões antes das setorizadas semanais. 

       As reuniões com os docentes ocorrem na sala dos professores. Setorizadas, 

conforme o segmento, são realizadas em outros espaços, podendo ser na sala de 

coordenação ou sala de apoio aos professores. Oficinas ocorrem no pátio, devido a sala 

dos professores não ter espaço adequado para tal envento. 

 

9.8  Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais de 

Educação 

 Os professores realizam cursos ofertados pela Eape. Escolhem conforme a sua 

afinidade e disponibilidade. Porém a escola percebeu a necessidade de realizar reuniões, 

palestras e oficinas ao longo do ano letivo.  Surgem demandas  e a rotatividade de 

professores temporários, que necessitam de orientações acerca da dinâmica e  

organização da SEEDF. Algumas formações já  realizadas no primeiro semestre: Avaliação, 

RAv e RDIC, Psicogênese da Língua Escrita, Mapeamento Ortográfico,  Primeiros 

Socorros, Adequação Curricular e Reagrupamento (Estratégias do Segundo Ciclo).  

 A Regional de Ensino auxilia nas demandas, oferecendo periodicamente 

Formações,  Lives e Oficinas. Abordam temas fundamentais  que direcionam o trabalho 

pedagógico do docente. Escola prioriza tais formações disponibilizando as coordenações  

semanais para tais estudos.  

 

9.9 Plano para Implementação da Cultura de paz na Unidade Escolar 

 

Com o objetivo de promover a paz no ambiente escolar e de estabelecer relações 

interpessoais seguras e produtivas, a escola desenvolverá várias atividades relacionadas 

aos aspectos que são geradores de violência, seja no ambiente escolar ou familiar: 

• Palestra com os pais e/ou responsáveis sobre violência doméstica: Lei Maria da 

Penha; 

• Atividade de prevençao ao Bullying no contexto escolar; 

• Comunicaçao  Não Violenta: rodas de conversa com os estudantes e professores; 

• Atividades com os estudantes e responsáveis sobre o  Combate ao abuso e 

exploraçao Sexual de Crianças e Adolescentes; 
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• Respeito às diferenças; 

• Palestra com os estudantes sobre prevenção ao Uso de Drogas; 

• Rodas de conversa sobre Regras de convivência; 

• Atividades e oficinas com os estudantes sobre o gerenciamento das emoçoes; 

• Atendimentos individuais, oferecidos pela Orientação Educacional e/ou Direção a 

alunos que requer uma atenção especial, que estejam passando por problemas 

individuais, sociais, psicológicos ou familiares; 

 

9.10 Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes  

 

 Com o objetivo de garantir a permanência e êxito escolar dos estudantes, a escola 

realiza a busca ativa dos estudantes infrequentes / faltosos  desde o ínicio do ano letivo,  

sempre buscando, junto às famílias, estratégias que garantam a permanência e 

participaçao ativa do aluno, no ambiente escolar. Dados colhidos nos quatro últimos anos 

letivos mostram 0% de evasão escolar na  instituição (ver tabela). Reflexo do empenho de 

todos os envolvidos no processso (professor, direção e orientação educacional) 

 Durante o ano letivo, a Orientação Educacional, juntamente com direção e 

professores, acompanham os estudantes / famílias que apresentam elevados números de 

faltas, promovendo momentos de reflexão,  sensibilização quanto à importância da 

frequência escolar para o desenvolvimento do estudante e sobre os direitos legais das 

crianças, que devem ser garantidos. 

Segue tabela com dados, acerca dos índices esolares, referente aos quatro últimos 

anos: 

Ano Letivo Índices 

 Aprovação Reprovação Reprovação por 

Faltas 

Abandono 

2018 495 09 00 00 

2019 510 19 01 00 

2020 550 05 04 00 

2021 581 17 06 00 
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9.11  Plano para Recomposição das Aprendizagens 

 

 Com o retorno das aulas presenciais, a escola percebeu a necessidade de 

reorganizar os  conteúdos e objetivos de aprendizagem, no intuito de superar os efeitos 

negativos causados pela pandemia. A ação calhou no período na Avaliação Diagnóstica 

Inicial 2022, promovida, no início do ano letivo, pela SEEDF. Com os dados colhidos, 

estabeleceu-se metas para superar  as Habilidades que apresentaram índices abaixo do 

esperado. Importante ressaltar que os resultados obtidos foram de forma individual (por 

turma) e geral (escola), facilitando assim as devidas interveções de forma pontual. A 

avaliação atendeu os alunos do 2º ano ao 5º ano. Segue  os resultados da referida 

instituição, para verificação: 

 

Resultado da Avaliação, por  habilidade, 2º ano: 

 

 

 

Resultado da Avaliação, por  habilidade, 3º ano: 

 

 

 

 



33 

 

Resultado da Avaliação, por  habilidade, 4º ano: 

 

 

 

Resultado da Avaliação, por  habilidade, 5º ano: 

 

 

 

A partir desses relatórios o docente planeja   intervenções pedagógicas para toda a 

turma ou individualmente, levando em consideração as habilidades conquistadas, ou não. 

As intervenções acontecem diariamente com atividades direcionadas, propondo situações 

problemas do cotidiano do aluno para resolução,  atividades de leitura e interpretação de 

textos, gráficos, tabelas.  

Também são realizados projetos interventivos: reagrupamentos intra-classe e extra-

classe. É uma estratégia pedagógica que permite o avanço contínuo das aprendizagens e 

contempla as possibilidades e necessidades de cada estudante, durante todo o ano letivo. 

Para os alunos da educação Infantil e primeiro ano, do Ensino Fundamental, após 

avaliação diagnóstica realizada pela escola, levantou-se as dificuldades apresentadas 

pelos alunos. Percebe- se a necessidade de trabalhar atividades de coordenação motora 

fina, grossa e atividade lúdicas. Projetos estão sendo realizados para esse fim. Serão 

descritas nos projetos específicos. 
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 Ressalta-se que os docentes diariamente, através das avaliações formativas, atuam 

de forma interventiva, a partir das particularidades de cada aluno, estabelecendo 

estratégias específicas que possam alcançar e sanar tais dificuldades.  

 

10 – Avaliação dos Processos de Ensino e da Aprendizagem: Concepções e Práticas 

 

A EC 17 considera a avaliação como um processo formativo, dinâmico e 

abrangente da aprendizagem, com ênfase na retomada de estratégias no processo de 

ensino. Assim, busca-se nos instrumentos de avaliação, os indicadores da necessidade de 

redimensionar a prática pedagógica. 

Entender que as variedades de instrumentos de avaliação podem servir de 

referencial do conhecimento que o educador detém sobre o estágio de desenvolvimento de 

cada aluno, da trajetória desse processo de desenvolvimento e subsidiar sobre as 

mudanças necessárias à prática pedagógica no processo de aprendizagem de cada 

educando, não somente para identificar alunos com dificuldades de aprendizagem, mas 

também para acompanhar a aprendizagem de todos e observar possibilidades de 

intervenção, para o crescimento contínuo de superação de si mesmo.   

O aluno será avaliado mediante a concepção formativa, em quaisquer situações 

que envolvam aprendizagem, numa observação contínua do seu desempenho. Neste 

contexto, a avaliação deve orientar a aprendizagem nos seguintes aspectos: avaliação das 

aprendizagens para a aprendizagem; rever as estratégias de aprendizagem (aprendizagem 

significativa); construir conhecimento e aprendizagem em diferentes linguagens. Assim, 

todos os índices indicadores das dificuldades e de aprendizagem servirão para rever o 

planejamento pedagógico, promovendo ajustes nas ações interventivas e de 

acompanhamento do desenvolvimento em todas as suas dimensões. 

O registro do processo avaliativo será documentado em relatórios bimestrais, 

semestrais e processuais, sendo o Relatório de Avaliação do aluno o instrumento oficial da 

rede. Os relatórios de registros processuais podem ser: portfólios, memoriais ou cadernos 

de registro. A Avaliação Institucional se torna fundamental para conhecermos as 

expectativas e necessidades da comunidade atendida. Nela, a PP pode ter revista toda a 

proposta administrativa e pedagógica, mediante a participação de todos os segmentos, 

através de enquetes e reuniões. 
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10.1 -  Processo de Avaliação – Educação Infantil 

 

O currículo da Educação Infantil propõe que “a avaliação se dá também de maneira 

contínua onde a sistematização dá lugar à ludicidade, empirismo, fantasia. A construção de 

valores, hábitos e atitudes de solidariedade, voluntarismo, espontaneidade, criatividade e 

boas maneiras,  aprendizagens significativas e contextualizadas são de acordo com as 

necessidades e expectativas condizentes com a faixa etária”. Seguindo essa orientação, a 

avaliação se dará a partir de registros / portfólios bimestrais, da participação nas 

apresentações, em eventos e passeios culturais e pedagógicos oferecidos pela EC 17. 

 

10.2 - Processo de Avaliação – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

Durante o processo de ensino e de aprendizagem, avalia-se os alunos de forma 

contínua e diária, por meio não só de atividades de registros escritos, mas também por 

observação de hábitos e atitudes. E, para buscar também uma educação que atenda as 

expectativas da comunidade, quanto ao acompanhamento da OTP, a supervisão 

pedagógica, coordenação e professores deverão elaborar, nos encontros de estudos 

setorizados, um roteiro de atividades, a serem estudadas pelos alunos, para o início de 

cada bimestre. A coordenação fará a verificação das atividades avaliativas e roteiros de 

atividades, juntamente com a supervisão pedagógica, antes de serem encaminhadas para 

a mecanografia. Algumas atividades poderão se estender aos demais bimestres. 

Bimestralmente, o Conselho de Classe, composto pelo Diretor e/ou Vice-Diretor, 

Supervisora Pedagógica, coordenadoras, professora da Sala de Recursos, Orientadora 

Educacional, Pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, professores 

regentes de cada ano, membro da Secretaria Escolar, professor que auxilia no Projeto 

Interventivo estarão realizando a avaliação por anos/turma, abordando dificuldades, 

frequência dos alunos, estratégias, ações desenvolvidas naquele período e avanços na 

aprendizagem de cada aluno, em seguida serão feitos os encaminhamentos. A partir desta 

análise, estratégias e projetos interventivos serão redimensionados de maneira a garantir o 

aprendizado de todos os estudantes. 

 A avaliação acontece de forma processual e contínua. Dá-se inicialmente através 

do teste diagnóstico da psicogênese. Tal avaliação tem como objetivo identificar o nível de 

aprendizagem no processo de alfabetização nos anos iniciais e, com isto, identificar a 

melhor estratégia de intervenção em cada estágio de desenvolvimento. O reagrupamento 

também é realizado de acordo com a necessidade de cada turma. Seja ele intra, inter ou 
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extraclasse com apoio da coordenação pedagógica e da equipe gestora, estendendo-se 

também até o 5º ano do Ensino Fundamental. O reagrupamento acontecerá em caráter 

temporário e com objetivos específicos.  

O trabalho diversificado torna-se uma exigência e uma das estratégias neste 

processo de avaliação contínua, já que consideramos que o respeito à individualidade se 

inicia principalmente no reconhecimento da capacidade de cada aluno na construção do 

conhecimento e que esta construção acontece em tempos diferenciados no contexto 

individual da sala de aula. 

 

10.3 – Avaliação para as aprendizagens 

 

No Início do ano letivo, foi realizada a prova diagnóstica de aprendizagem de 

acordo com o ano em que o educando está cursando e também a AVALIAÇÃO EM 

DESTAQUE, enviada pela Secretaria de Educação. A partir destas avaliações foi possível 

mapear as aprendizagens e as necessidades de cada turma. Ao realizar este diagnóstico 

foi possível perceber e identificar as habilidades adquiridas e quais não podem deixar de 

ser construídas ao longo do ano pelos estudantes. 

Percebeu-se diferentes níveis de conhecimento por cada aluno. Abaixo segue  

relatório que  apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os 

estudantes das  turmas obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada 

questão.  Ressalta-se que foram realizadas vinte questões de cada componente curricular. 

 

2º ano – Ensino Fundamental: 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

3º ano – Ensino Fundamental: 

 

 

 

4º ano – Ensino Fundamental: 
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5º ano – Ensino Fundamental: 

 

 

 

Para lidar com essas diferenças apresentadas, será trabalhado a partir de 

Reagrupamentos intra classe e extra classe,  com dinâmicas diferenciadas e participação 

da Coordenação, Direção e os Serviços de Apoio e Aprendizagem e o corpo docente, com 

incentivo a leitura com contos e reconto de histórias, resolução de situações problemas a 

partir da realidade da comunidade escolar, bem como integrar a participação de todos os 

responsáveis pelos estudantes e os profissionais na proposta pedagógica da instituição a 

partir de reuniões, diálogos e debates sobre o rendimento escolar em geral. 

Por meio da Avaliação em Destaque percebe-se que a maioria dos alunos 

alcançaram média considerável, acima de 50%, na maioria da questões propostas. Mesmo 

assim, a instituição continuará desempenhada para a progressão das porcentagens 

apresentadas.  

 

10.4 - Conselho de Classe  

 

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e se 

destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens 

das turmas. 
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O Conselho de Classe acontece bimestralmente ou em caráter de urgência, caso 

esteja acontecendo muitas defasagens no processo de Ensino e Aprendizagem e a 

formação do aluno como um ser integral.  

Fazem parte deste Conselho: todos os Docentes, Representante da equipe 

Gestora, Pedagogo – Orientador Educacional;   Representante da carreira Assistência à 

Educação; Pessoa da comunidade que faz parte do Conselho Escolar; representante dos 

serviços de apoio especializado, quando houver. 

Neste Conselho, avalia-se os avanços, quais estratégias pedagógicas foram 

adotadas das aprendizagens, bem como as fragilidades identificadas nas turmas. A partir 

da avaliação feita pelo conselho, discute-se estratégias para que haja avanço onde não foi 

possível ter êxito, trassa se metas e propostas para avançar nos objetivos de 

aprendizagens, considerando as necessidades individuais de cada aluno dentro do 

contexto escolar em que ele está inserido. 

Este Conselho de Classe é presidido por um membro da equipe Gestora e todas 

as demandas são registradas em Ata pelo Coordenador ou Supervisor Pedagógico. 

 

 10.5 Avaliação Institucional da Unidade Escolar 

 

 A função da Avaliação Institucional  no contexto escolar possui  uma visão 

abrangente do processo educativo, de modo a permitir a identificação das fragilidades e 

potencialidades da unidade escolar, a fim de promover uma reflexão e discussão, com 

vistas à melhoria da qualidade social da educação.  

  A avaliação institucional, por apresentar um caráter formativo, busca analisar a 

atuação da  unidade escolar, em seu contexto socioeducativo. Para tanto, faz-se necessário 

o envolvimento de toda a comunidade escolar (professores, estudantes, equipe gestora, 

demais profissionais da educação e os pais/responsáveis). 

 A  Lei de Gestão Democrática  nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, orienta acerca 

da Avaliação Institucional:  

Art. 25. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições a serem definidas pelo 

Conselho de Educação do Distrito Federal: 

IX – promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos aspectos técnicos, 

administrativos e pedagógicos; 

 Além da avaliação anual, promovida pelo Conselho Escolar, a escola realiza a cada 

conselho de classe uma reflexão acerca do trabalho, propondo estratégias para a melhoria 
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do trabalho pedagógico.  

  

11-  Organização Curricular 

 

A organização curricular definida nesta PPP está em concordância com os 

princípios da Educação Integral em que busca desenvolver ações com vista ao 

desenvolvimento de um espaço excepcional para se repensar a função da educação no 

contexto atual, pois envolve debater o significado de integralidade. Ela deve ser 

concebida a partir da formação integral de crianças, almejando oferecer a atenção 

necessária para todas as dimensões humanas, portanto, equilibrando os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que 

a aprendizagem se dá ao longo da vida, por meio de práticas educacionais integradas a 

vários campos do conhecimento, como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre 

outras, visando ao completo desenvolvimento das potencialidades humanas. 

Neste contexto, nossa organização curricular tem na transversalidade um 

caminho para o desenvolvimento de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem e as dificuldades concretas dos alunos e da comunidade. 

Assim, nossa escola progride em busca de uma qualidade da educação real e a partir do 

dialogo com a comunidade escolar. Logo, esta PPP fomenta a reflexão da escola como 

um centro de estímulo de intensas interações culturais e de formação e fortalecimento de 

identidades sociais dos diferentes grupos presentes na comunidade escolar. Nesta lógica, 

a escola apropria-se do espaço urbano como um espaço de aprendizagem integrado ao 

espaço escolar. A educação, nesta perspectiva, se organiza em formato de rede, em que 

a gestão participativa e a corresponsabilização são essenciais para o processo educativo. 

Na organização em rede, todos devem trabalhar coletivamente, realizando trocas 

de experiências e informações, criando oportunidades de aprendizagem para todas as 

crianças. A organização curricular que se fundamenta na perspectiva da educação 

integral tem como referencial teórico a Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 

Histórico–Cultural. A partir desta referência, nossa organização curricular escolar coloca 

no centro de sua prática o contexto social, econômico e cultural de nossos alunos. 

Destarte, o contexto social adentra a escola. 

O currículo tem a necessidade de abarcar as temáticas transversais como a 

diversidade cultural, questões do feminino, do negro, dos índios, bullying, preconceitos, 

racismo, entre outros. Outras temáticas não implícitas no currículo como a consolidação 

da democracia, a preservação do meio ambiente e o Estado de Direito contextualizados 
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à realidade da comunidade escolar da EC 17. 

O Currículo em Movimento, nesta perspectiva, privilegia em seus eixos 

transversais a (1) Educação para Diversidade, (2) Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, (3) Educação para a sustentabilidade. Deste modo, nossa 

organização curricular tende, a partir dos eixos transversais, a se articular de maneira 

integrada e focada em temas atuais e urgentes, alguns anteriormente deixados à parte 

do conjunto dos conteúdos. 

Os temas transversais, em sua dimensão interdisciplinar ou multidisciplinar, só 

podem atingir suas potencialidades se refletirem a ação conjunta dos profissionais da 

educação. Essa organização curricular permite novos referenciais e novas reflexões de 

mundo. Logo, tudo o que se faz na escola, não apenas o que se aprende, mas a forma 

como se aprende, como se é avaliado e como se é tratado. Assim, todos os temas 

tradicionalmente escolares e os temas da vida atual são importantes e compõem o 

currículo escolar, sem hierarquia entre eles. 

Os temas definidos na organização curricular como eixos interagem entre si, 

exigem a confecção de estratégias pedagógicas para aproximar-se do caráter mais 

integrador possível, fazendo com que os alunos apreendam as múltiplas relações que 

todos os acontecimentos acomodam e exercem entre si. Neste contexto, 

desenvolveremos projetos que contemplem estes temas transversais, a saber: Semana 

da Consciência Negra, Projeto de Leitura, Festa Junina, Projeto Bullying, Semana da 

Inclusão, Festa da Família e Semana de Valorização da Vida. 

 

12 - Plano de ação para a implementação do Projeto Político Pedagógico 

 

O Plano de ação do ano letivo vigente foi apresentado na semana pedagógica, no 

início do ano letivo, no qual, de forma democrárica, apresentou-se uma  proposta de 

organização pedagógica para ser utilizada como direcionamento para o trabalho docente. 

Ela tomou como base o calendário anual oferecido pela SEEDF, que possui uma 

organização cronológica para que as ações em todas a rede seja organizada de forma 

articulada e sincrônica. 

 O Projeto Político Pedagógico da escola tomou como base as diretrizes e Leis 

Estaduais e Distritas no qual incluíram-se temas de extrema importância que deverão ser 

trabalhados de forma interdisciplinar, como: Educação para a Vida; Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual das Crianças; Lei Maria da Penha (este com palestras para a família 

também); Meio Ambiente; Conscientização do Uso Sustentável da água;  Consciência 
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Negra;  Inclusão;  Luta Contra a Medicalização  da Educação e Sociedade;  além de 

semanas temáticas, projetos culturais,    projetos interventivos, oficinas, palestras, passeios 

e formações para os docentes. Todos  foram pautados no referido documento. 

Na semana pedagógica apresentou-se os projetos constantes no PPP, assim como 

aconteceu a oitiva dos professores, de forma democrática, acerca da exposição da  

organização pedagógica; direção também relatou os desafios pós pandemia, situação que 

foi necessário articular toda a organização do referido documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

12.1  - Plano de Ação para o Desenvolvimento da Proposta Pedagógica – 2022 
 
12.1.1 – Gestão Pedagógica 
 

 Objetivos Metas  Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão 

Pedagógica  

- Investir na 
formação do corpo 
docente e em 
materiais didáticos; 

- Fazer cumprir o 
plano de ação, 
pautado no PPP da 
escola; 
-  
- Criar estratégias de 
avaliação tanto do 
trabalho docente 
quanto do 
desenvolvimento do 
aluno possibilitando 
uma análise 
cuidadosa que 
estabeleça bases 
sólidas para a uma 
intervenção 
pedagógica 
eficiente.  
- Valorizar os 
profissionais da 
educação, adotando 
medidas que 
auxiliem no 
desempenho 
profissional. 

 

- Criar sistema de 
avaliação 
qualitativa do 
desempenho 
escolar, que 
possibilite 
acompanhar de 
maneira 
democrática o 
desenvolvimento 
de 100% dos 
estudantes do 
anos iniciais do 
Ensino 
Fundamental. 
- Diminuir em 50% 
os déficits de 
aprendizagem 
através de 
projetos 
interventivos. 
- Capacitação de 
100% dos 
docentes, 
sanando todas as 
dificuldades 
apresentadas ao 
longo do ano 
letivo. 

 

- Avaliação 
diagnóstica por 
segmento para 
verificar o avanço 
na dimensão 
global do trabalho 
da escola. 
- Análise de 
gráficos 
construídos a 
partir de dados 
coletados nas 
avaliações, ficha 
do teste da 
psicogênese e 
mapeamento 
ortográfico. 
- Traçar planos de 
ação para 
nivelamento de 
estudantes com 
baixo rendimento 
e dificuldades de 
aprendizagem. 
- Reduzir as 
dificuldades do 
corpo discente, a 
partir de diálogos 
construtivos em 
coletivo. 
• Proporcionar e 

 Direção, 
Supervisão, 
coordenação, 
professores, 
Serviços. 

 Ano Letivo 2022 Direção, Supervisão e  
Coordenação,  
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promover 
momentos de 
formação 
continuada para a 
equipe docente e 
pedagógica. 
- Elaborar e 
implementar 
projetos 
pedagógicos 
 

 

 

12.1.2 -  Gestão de Resultados educacionais 

 Objetivos Metas  Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão de 

Resultados 

Educacionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Promover a 
adesão dos docentes 
às metas traçadas 
Investindo na 
formação do corpo 
docente e em matérias 
didáticas de 
qualidade; 
    • Mobilizar recursos 
na realização de obras 
na parte física da 
escola. 
    • Investir no 
patrimônio, como na 
aquisição de 
tecnologias, materiais 
diversos e 
equipamentos de 
acordo com as 
demandas 

    • Melhorar o 
índices do  IDEB 
em 20%; 
    • Reduzir em 
30% os índices de  
retenção escolar; 
    •Permanecer em 
100% o índice de 
ausência de 
evasão escolar; 
    • Melhorar em 
50% os índices 
estáticos dos 
alunos que 
alcançam os 
padrões desejados 
de leitura, 
interpretação e 
escrita, além de 
das habilidades 

    • Investir em uma 
comunicação interna 
dinâmica e objetiva 
no ambiente escolar.  
    • Garantir o 
alinhamento às 
novas diretrizes 
educacionais, como 
a BNCC e Currículo 
e Movimento; 
    • Articular a 
construção 
democrática do 
Projeto Político 
Pedagógico (PPP). 
        • Estruturar 
práticas para garantir 
a inclusão escolar. 
    • Desenvolver 
uma visão orientada 

 Direção, 
Supervisão, 
coordenação, 
professores, 
Serviços. 

Ano letivo 2022 Gestão Escolar 
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pedagógicas definidas 
pela organização 
curricular 
    • Analisar as 
avaliações, ao 
cumprimento das 
metas e do 
cronograma. 
 

 

relacionadas a 
cálculos e 
raciocínio lógico – 
matemático;   
 

para resultados  
    • Identificar 
oportunidades para a 
personalização do 
ensino. 
- Revisar o Currículo  
a partir da avaliação, 
do monitoramento e 
da prática 
pedagógica  em sala 
de aula. 

 

 

12.1.3 – Gestão Participativa 

 

 Objetivos Metas  Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão 

Participativa  

- Aproximar escola 
da comunidade 
promovendo uma 
educação de 
qualidade e que 
estimule o exercício 
da cidadania. 
- Garantir 
oportunidade de 
acesso à educação, 
com um ensino 
contextualizado com 
a realidade da 
comunidade escolar 
- Democratizar a 
escola garantindo o 
acesso à educação, 
também na 

-  Aumentar em 
30% a 
participação da 
comunidade 
escolar na gestão 
democrática; 
- Combater 100% 
do isolamento 
físico, 
administrativo e 
profissional dos 
servidores e 
professores; 
- Garantir em 
100% a gestão 
participativa, de 
forma  ética e 
transparente; 

- Reuniões 
periódicas com 
todos os 
profissionais e 
comunidade; 
- Ouvir  a 
comunidade 
escolar  em todas 
as tomadas de 
decisões; 
- Estimular a 
comunidade  a 
participar da gestão 
escolar. 
- 
 

 

Gestão 
Comunidade Escolar  

Ano Letivo 2022 Gestão 
Comunidade escolar 
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participação da 
comunidade nas 
tomadas de decisão 
e na construção de 
uma gestão 
participativa.  
- Analisar e refletir a 
gestão da escola 
levando em 
consideração os 
aspectos sociais, 
políticos e 
ideológicos 
primando pela 
construção de 
relações sociais 
mais humanas e 
justas, estimulando a 
valorização do 
trabalho coletivo e 
participativo.  
- Desenvolver 
mecanismos 
democráticos para 
elaboração, 
acompanhamento e 
avaliação dos 
Projetos Políticos 
Pedagógicos das 
unidades escolares 

-  
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12.1.4 – Gestão de Pessoas 

 

 Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão de Pessoas  

 

    • Analisar e avaliar 
como acontece a 
gestão de pessoas no 
ambiente escolar;  
    • Propor medidas 
para melhoria e 
estímulo de um 
ambiente favorável à 
criatividade e à reflexão 
e harmonioso, onde 
possa prevalecer; 
    • Estimular a 
participação, a 
integração, a inter-
relação e interação 
entre todos os 
servidores, os 
integrantes da equipe 
pedagógica, equipe 
administrativa da 
instituição e a equipe 
gestora;  
    • Promove a gestão 
de pessoas na escola e 
a organização de seu 
trabalho coletivo, 
focalizada na promoção 
dos objetivos de 
formação e 
aprendizagem dos 
alunos. 
    • Promover a prática 

    • Aumentar em 40%  
a participação dos 
docentes em 
formações externas;     
    • Aumentar para 
30% o tempo 
destinado para 
formações, cursos, 
palestras e  
dinâmicas, no intuito 
de melhorar a 
integração  e 
interrelação entre os 
servidores da 
instituição 
    • Atendimento a 
100% dos servidores 
nas demandas 
individuais e coletivas, 
referente ao trabalho 
pedagógico, 
favorecendo para um 
ambiente acolhedor e 
homogêneo.  

    • Valorizar os 
servidores da 
instituição; 
    • Promover um 
ambiente saudável 
aos servidores da 
instituição através 
palestras, cursos, 
eventos, 
comemorações e 
dinâmicas que 
contribuam para o 
aprimoramento, a; 
    • Desenvolver 
mecanismo claros e 
objetivos de 
participação e 
comunicação dos 
processos decisórios 
da instituição; 
    • Promover a 
cultura da paz e a 
comunicação da não 
violenta; 

 

comunidade 
escolar 

 

Ano de 2022 

 
Equipe Gestora 
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de bom relacionamento 
interpessoal e 
comunicação entre 
todas as pessoas da 
escola, estabelecendo 
canais de 
comunicações positivas 
na comunidade escolar. 
    • Auxiliar na 
interpretação de 
significados das 
comunicações 
praticadas na 
comunidade escolar, 
fazendo-as convergir 
para os objetivos 
educacionais. 
    • Envolver de 
maneira harmônica 
todos os componentes 
da escola, motivando e 
mobilizando talentos 
para a articulação de 
trabalho integrado, 
voltado para a 
realização dos objetivos 
educativos, 
educacionais e a 
melhoria contínua de 
desempenho 
profissional. 
    • Promover na escola 
rede de relações 
interpessoais orientada 
pela solidariedade, 
reciprocidade e valores 
educacionais elevados. 
    • Promover e orientar 
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a troca de experiências 
entre professores e sua 
interação, como 
estratégia de 
capacitação em serviço, 
desenvolvimento de 
competência 
profissional e melhoria 
de suas práticas.  
    • Criar rede interna e 
externa de interação e 
colaboração visando o 
reforço, fortalecimento 
e melhoria de ações 
educativas e criação de 
ambiente educacional 
positivo e saudável;  
    • Facilitar as trocas 
de opiniões, ideias e 
interpretações sobre o 
processo 
sociointernacional em 
desenvolvimento na 
escola, mediante a 
metodologia do diálogo, 
atuando como 
moderador em 
situações de 
divergências e de 
conflito.  
    • Promover a cultura 
da paz e a comunicação 
não violenta entre os 
colaboradores a 
comunidade escolar;  
    • Oportunizar a 
formação continuada 
aos docentes e pessoal 
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de apoio através de 
encontros, seminários e 
cursos.  
 

 

 

 

12.1.5 – Gestão Financeira 

 

 Objetivos Metas  Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão 

Financeira  

• Administrar todos os 
recursos financeiros de 
maneira coletiva e 
transparente; 
    • Estabelecer um 
cronograma de 
prestação de contas 
para a comunidade 
escolar; 
 
 

 

    • Aplicar 30% dos 
recursos para 
manutenção e 
aprimoramento da 
estrutura física, 
atendendo as 
necessidades 
pedagógicas e de 
acessibilidade; 
    • Aplicar 50%  dos 
recursos na aquisição 
de materiais 
pedagógicos de 
custeio e capital 
necessários, de 
acordo como é 
definido pelas atas de 
prioridades e pelos 
projetos pedagógicos; 
    • Aplicar 20% dos 
recursos na melhoria 
das condições de 
trabalho pedagógico e 
administrativo; 

    • Realizar de 
forma ordinária e 
extraordinária 
reuniões e 
assembleias para 
prestações de 
contas; 
    • Realizar o 
planejamento 
estratégico para 
aplicação dos re 
cursos da  
instituição; 
    • Organizar 
ações junto a 
comunidade para 
arrecadação de 
recursos para 
objetivos definidos  
pela comunidade; 
• Realizar 
bimestralmente a 
prestação de 
contas com a 

    • Verba distrital: 
PDAF e Emendas 
Parlamentares; 
    • Verba 
Federal: PDDE; 
    • Doações e 
eventos 
promovidos pela 
instituição e 
comunidade;  

 

    • Ano letivo de 
2022 

 

    • Equipe Gestora; 
    • Caixa Escolar; 
    • Conselho 
Escolar. 

 



 

51 

 

     comunidade 
escolar; 
• Realizar o 
planejamento da 
utilização dos 
recursos; 

 

 

12.1.6 – Gestão Administrativa 

 

 Objetivos Metas  Ações Recursos Prazos Responsáveis 

Gestão 

Administrativa  

• Melhorar as 
condições físicas 
de trabalho dos 
porteiros na 
entrada da escola;  
    • Melhorar    
qualidade  o  
material  e  limpeza 
e  otimizar  a  
utilização;   
    • Aperfeiçoar a 
gestão d  água da 
instituição evitando 
o desperdício;  
    • Aprimorar a 
gestão do lixo; 
        • Aperfeiçoar o 
processo de 
tomada de decisão 
administrativa 
ampliando a 
participação da 
comunidade; 

    • Reduzir em 40% 
o desperdício de 
água e energia no 
ambiente escolar; 
       • Aumentar em 
50% a cultura da 
reciclagem de 
materiais 
    • Aumentar e 
facilitar a 
acessibilidade da 
comunidade escolar 
em 100% ao 
Regimento Escolar, 
das normas legais e 
de convivência, que 
orientam os direitos 
e deveres de 
projetos, ações e 
regulamento da 
escola.  
  
     

    • Desenvolvimento 
de projetos envolvendo 
a comunidade com 
temáticas sustentáveis; 
    • Realizar reuniões, 
assembleias e 
consultas;  
    • Realizar 
bimestralmente uma 
avaliação de satisfação 
com a comunidade; 
    • Realizar avaliações 
internas para avaliar a 
instituição; 
    • Escola que 
promover maior 
participação da família 
ou responsável pelos 
alunos nas instâncias 
de participação; 
    • Divulgação do 
Regimento Escolar, das 
normas legais e de 

• Recursos humanos: 
Comunidade escolar 
(professores, 
responsáveis, alunos 
e servidores e 
colaboradores) 

 

Ano letivo de 
2022 

 

• Equipe gestora 
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   •  Estimular e 
garantir a 
constituição e o 
fortalecimento de 
conselhos 
escolares, como 
instrumentos de 
acompanhamento, 
mobilização e 
avaliação da 
gestão e do 
funcionamento da 
unidade escolar, 
assegurando seu 
funcionamento 
autônomo; 
   • Desenvolver 
processos de 
comunicação mais 
dinâmicos junto a 
comunidade 
através das mídias 
e redes sociais na 
perspectiva de 
desenvolver 
respostas mais 
rápidas e 
adequadas  as 
demandas 
administrativas 
levantadas pela 
comunidade. 

     convivência, que 
orientam os direitos e 
deveres de projetos, 
ações e regulamento da 
escola.  
    • Dispor de forma 
clara e transparente de 
objetivos e metas, 
compartilhado com a 
comunidade escolar;  
    • Socializar as 
informações, onde 
todos se sintam 
integrantes, 
constituintes e co-
responsáveis por ela;  
    • Desenvolver o 
respeito, o convívio e a 
ética com valores 
presentes nas atitudes 
de cada individuo;  
    • Estimular a atuação 
dos pais e comunidade 
escolar;  
    • Reuniões coletivas 
para conscientizar aos 
pais da importância e 
do dever da família na 
vida dos alunos e sua 
participação dentro do 
espaço escolar; 
    • Proporcionar um 
maior conhecimento 
das normas e regras 
que regem as escolas;    
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13 – Planos de Ação Específicos da Unidade Escolar 

 

13.1  Coordenação Pedagógica 

 

AÇÕES Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 

- Planejamento anual escolar, 
pautado no calendário anual da 
SEEDF; 

- Planejamento mensal, pautado na 
organização anual, fundamentando a 
rotina semanal de cada segmento; 

- Elaboração de rotina semanal em 
coletivo; 

- Coordenação Coletiva semanal, 
abordando temas de extrema 
importância para o bom desempenho 
dos  docentes; 

- Reunião frequente com direção, 
supervisão e coordenação, para 
verificação do bom andamento da 
escola 

- Criação de grupos de WhatsApp 
para coordenadores e professores 
dialogarem acerca do planejamento 
pedagógico, onde compartilham 
ideias, atividades e sugestões antes 
das setorizadas semanais. 
 
 

- Organizar o planejamento 
pedagógico, por segmento, de 
forma articulada e organizada, 
padronizando a ação nos dois 
turnos; 
- Cumprir a organização do 
plano de ação anual; 
- Direcionar todas as ações 
pautadas no Projeto Político 
Pedagógico da escola. 

- Pautas com direcionamento 
em reuniões setorizadas, com 
registro em Ata Escolar. 
- Pautas, em reuniões 
coletivas, direcionando os 
projetos, com registro em Ata 
Escolar. 
- Organização dos conteúdos e 
estratégias em coletivo, de 
forma Bimestral, Mensal e 
Semanal. 
- Registros individuais 
 
 

Ano letivo 2022 Direção 
Supervisão 
pedagógica 
Coordenadores 
Professores 
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13.2 Conselho Escolar 

 

AÇÕES Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 
• Reuniões 
ordinárias 
mensalmente na 
segunda quinta-feira 
de cada mês; 
    • Assembleias 
ordinárias 
semestralmente com 
a comunidade; 

 

    • Analisar, auxiliar e zelar pela manutenção 
da escola e monitorar as ações dos dirigentes 
escolares a fim de assegurar a qualidade do 
ensino; 
    • Deliberar decisões relativas ao 
funcionamento pedagógico, administrativo e 
financeiro da escola, bem como ao 
direcionamento das políticas públicas 
desenvolvidas nesse âmbito e a definição de 
metas a serem cumpridas. 
    • Analisar as demandas dos diferentes 
segmentos da comunidade escolar, de forma a 
apresentar um parecer e propor ideias que 
otimizem as questões administrativas, 
pedagógicas e financeiras. 
    • Acompanhar e  fiscalizar a gestão 
pedagógica, administrativa e financeira, 
visando garantir a legitimidade das ações 
desenvolvidas na escola, a qualidade 
educacional e o cumprimento de normas 
preestabelecidas e das leis em vigor. 
    • Promover a participação e o apoio dos 
diferentes segmentos da comunidade escolar e 
local, para consolidar a gestão participativa, e 
gerar uma melhoria da qualidade de ensino, do 
acesso, da aprendizagem e da permanência 
dos alunos. 
    • Acompanhar que deve ser prestado em 
relação às ações pedagógicas educativas 
desenvolvidas pela unidade escolar. Esse 
processo deve ser feito de maneira constante e 
sistemática, visando a identificação de 
problemas e a sugestão de alternativas que 

    • Reuniões e assembleias 
para a análise de prestação 
de contas e realizar 
avaliações institucionais; 
    • Acesso de forma 
transparente a todas as 
informações produzidas ela 
instituição de acordo com a 
legislação; 

 

 Ano letivo de 2022 

 
Equipe Gestora 
Conselho Escolar 
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resultem na melhoria do desempenho dos 
estudantes e o cumprimento das normas 
escolares e da qualidade social da instituição. 

 

 

13.3 Serviços Especializados SEAA/AEE/Sala de Recursos 

Plano de Ação 2022 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: Ceilândia  

UNIDADE ESCOLAR:   Escola Classe 17 de Ceilândia                                               TELEFONE: 3901-6653 

DIRETOR(A): Marcus Anderson Bezerra de Sousa 

VICE DIRETOR(A): Joseli Alves Silva 

PSICÓLOGO(A) EEAA:      Sem profissional                                                                                                 MATRÍCULA SEEDF:                                      

CRP:       

PEDAGOGO(A) EEAA:        Kelli Cristina Roberto de Souza                                                                                               MATRÍCULA SEEDF:      

201.449-1   

PROFESSOR SAA:                    Sem profissional                                           MATRÍCULA SEEDF:                                      CRP:             

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

(  x ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;   

( x  ) ANOS INICIAIS - II CICLO;   

(    ) ANOS FINAIS - III CICLO;  

(    ) ENSINO MÉDIO  

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

(    ) EJA ;  

(    ) ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR  

( x ) MATUTINO - QUANTITATIVO:  

( x ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:  

(    ) NOTURNO* QUANTITATIVO:______ 

SERVIÇOS DE APOIO: 
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(     ) SALA DE RECURSOS  

(  x ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

(    ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

(    ) OUTRO: __________________________ 

 Eixo: MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Entrevistas, 
Análise Documental, 
Observação. 
 
 
 
 
 
 

 Identificar potencialidades e 
dificuldades da Instituição 
Escolar e de seus atores. 
 
Compreender as reais 
necessidades da Instituição e 
de toda comunidade escolar. 

Realização de 
entrevista para 
buscar 
compreender as 
concepções da 
equipe gestora 
acerca do 
desenvolvimento 
humano e 
aprendizagem. 
 
Análise do Projeto 
Político 
Pedagógico e dos 
demais projetos 
coletivos 
desenvolvidos pela 
Instituição.  
 
Levantamento dos 
estudantes 
encaminhados em 
anos anteriores 
para 
acompanhamento 
da EEAA e OE. 

Ao longo do 
1º Bimestre.   

 

Pedagoga da EEAA, 
Gestores, 
Docentes, 
Coordenadores, 
Supervisora, 
Orientadoras 
Educacionais. 

 

No decorrer do ano letivo de 
2022. 
 

 
 
Preenchimento da 
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Ficha Perfil das turmas. 
 
Entrevista individual 
com os docentes que 
possuem estudantes 
com dificuldade no 
processo de ensino e 
aprendizagem (leitura, 
escrita, raciocínio 
lógico). 
 
Observação dos 
estudantes indicados 
que apresentam queixa 
escolar. Leitura dos 
documentos que 
constam no dossiê da 
secretaria, reunião com 
os responsáveis, 
orientações aos 
docentes no trato com 
os estudantes e quanto 
às adequações no 
planejamento 
pedagógico e nas 
atividades realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conhecer a demanda geral de 
cada turma. 
 
Conhecer as demandas 
específicas dos estudantes 
indicados com queixas 
escolares. 
 
Conhecer o desempenho do 
estudante, suas fragilidades e 
potencialidades no contexto 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realização de 
entrevistas com os 
docentes, 
 
Realização de 
reunião com os 
responsáveis, 
 
Análise 
Documental, 
 
Observação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do 
1º semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pedagoga da EEAA, 
Orientadoras 
Educacionais, 
Docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No decorrer do ano letivo de 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eixo: ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 
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Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 
Acompanhamento 
sistemático aos 
Conselhos de Classe 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar o desempenho de 
cada estudante durante o 
bimestre. 
 
Propor intervenções 
pedagógicas para os 
estudantes com demandas de 
queixas escolares. 
 
Contribuir com reflexões 
acerca do desenvolvimento e 
aprendizagem. 

Escuta 
pedagógica, 
 
Análise 
Documental. 

Ao término de 
cada 
bimestre. 

Pedagoga da EEAA e 
Orientadoras 
Educacionais. 

No decorrer do ano letivo de 
2022. 

 
 
Acompanhamento em 
Coordenações 
Coletivas  
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentalizar a equipe 
escolar e, principalmente, o 
corpo docente para o estudo, 
planejamento, 
operacionalização e avaliação 
de ações de ensino 
intencionalmente planejadas, 
por meio de um 
assessoramento continuado 
em serviço no que compete ao 
conhecimento pedagógico. 
 

Participação, em 
conjunto com os 
demais 
profissionais da 
Instituição, nas 
atividades de 
planejamento e de 
avaliação do 
trabalho 
pedagógico. 

Semanalment
e nas 
coordenações 
coletivas e 
nas 
setorizadas. 

Pedagoga da EEAA e 
Orientadoras 
Educacionais. 

No decorrer de todo o ano 
letivo de 2022. 

 

 

Eixo: ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO/PROJETOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS/ENFRENTAMENTO ÀS 
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLÊNCIA E SAÚDE MENTAL 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Acompanhamento em 

Estimular o fazer pedagógico 
voltado para a real 

Participar e 
promover 

No decorrer 
do ano letivo. 

Pedagoga da EEAA e 
Orientadoras 

Ao término de cada 
coordenação. 
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coordenações 
pedagógicas coletivas 
e em coordenações 
setorizadas.  
 
Realização de oficinas, 
grupos de vivências e 
rodas de conversas. 

 
 
 
 
 
 
 

necessidade do estudante e 
ao sucesso escolar. 
 
Sensibilizar e estimular os 
docentes a utilizarem 
estratégias de ensino 
adequadas às necessidades 
dos estudantes com 
dificuldades de caráter 
temporário ou permanente. 
 
Possibilitar a inovação, a troca 
de experiências e a 
construção de conhecimento. 

encontros com 
temas relevantes 
como a 
importância de 
realizar de forma 
consciente o 
diagnóstico inicial 
das turmas, as 
implicações da 
Psicogênese no 
processo de 
alfabetização, 
trocas de 
sugestões de 
intervenções 
pedagógicas às 
queixas escolares, 
funções 
executivas, etc… 

Educacionais. 

 
 
Planejar e 
acompanhar o projeto 
interventivo. 
Planejar, executar e 
acompanhar o projeto 
Transição entre 
etapas. 
 
Apresentar estratégias 
para subsidiar o 
trabalho pedagógico 
realizado pelos 
docentes. 
 
Acompanhar o 
desempenho dos 

Colaborar para a melhoria 
do desempenho cognitivo e 
social dos estudantes. 
 
Promover cuidados 
específicos à saúde mental 
de todos os atores da 
comunidade escolar. 
 
 

Atendimento 
individualizado, 
em grupo, 
reuniões, 
palestras com 
outros 
profissionais 
(psicólogo, 
delegado, 
conselheiro 
tutelar, bombeiro, 
polícial, etc…), 
roda de 
conversas… 

No decorrer 
do ano 
letivo. 

Pedagoga da EEAA, 
Coordenadores, 
docentes, 
supervisora 
pedagógica. 

Ao término de cada 
intervenção realizada. 
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estudantes com 
queixas escolares e 
realizar os 
encaminhamentos 
adequados, quando 
necessário. 
 
Promover atividades 
para os estudantes e 
responsáveis 
seguindo os temas 
sugeridos no 
calendário escolar e 
as necessidades que 
vão surgindo de 
acordo com a clientela 
atendida pela 
Instituição. 
 
 
 
 
 
 

 

 

13.4 Orientação Educacional 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

ESCOLA CLASSE 17 DE CEILÂNDIA 

 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) 

KARLA ANDRÉIA DE HOLANDA 

BONIFÁCIO 
Matrícula: 212.229-4 Turno: MAT.\ VESP. 



 

61 

 

Educacional: 

Pedagogo(a) - Orientador(a) 

Educacional: 
KENIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS Matrícula: 243.824-0 Turno: MAT.\VESP. 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e 

Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127, a atuação do Pedagogo-Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao 

desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de 

exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

O trabalho da Orientação Educacional deve estar articulado às demais instâncias da unidade escolar, bem como à família e à comunidade, estabelecendo 

uma rede social e institucional de proteção e garantia aos direitos do estudante e de melhoria da qualidade da educação. 

O  Pedagogo(a) - Orientador(a) educacional desenvolverá seu trabalho, tendo em vista sua capacidade de dialogar com o corpo escolar, o currículo e o 

processo ensino-aprendizagem diante da realidade socioeconômica do estudante, além de: 

 
 
 
[...] analisar com a equipe as contradições da 
escola e as diferentes relações que exerçam 
influência na aprendizagem; contribuir para 
as melhorias do ensino e das condições de 
aprendizagem na escola; estruturar o seu 
trabalho a partir da análise crítica da realidade 
social, política e econômica do país; fundamentar 
cientificamente sua ação, buscando novas teorias 
a partir de sua prática” (GRISPUN, 1998 apud 

Desse modo, o trabalho da Orientação Educacional deve: 

 […] partir do princípio da ação coletiva, 
contextualizada, integrada ao Projeto Pedagógico 
da Unidade Escolar, visando à aprendizagem e ao 
desenvolvimento integral do estudante como ser 
autônomo, crítico, participativo, criativo e capaz 
de interagir no meio social e escolar e de exercer 
sua cidadania com responsabilidade (DISTRITO 
FEDERAL, 2015, P. 31). 
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Porto, 2009, p. 73). 

 

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

METAS: 

1- ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL; 

2- PROMOÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS JUNTO AOS PROFESSORES; 

3-DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO ESCOLAR; 

4- AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CONTEXTO ESCOLAR; 

5- PARTICIPAÇÃO NAS COLETIVAS E CONSELHOS DE CLASSE; 

6- FORTALECIMENTO DO TRABALHO ARTICULADO NA UNIDADE DE ENSINO; 

7-INTEGRAÇÃO DO TRABALHO ENTRE A FAMÍLIA E A ESCOLA; 

8-ARTICULAÇÃO DO TRABALHO COM AS REDES DE APOIO.  

  

  

  

  

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

  

  

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

  

  

EIXO DE AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 Ed. 

Cidadania 

DH 

Ed. 

Diversi

dade 

Ed. 

Susten

tabilid

ade 
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ESTRUTURAÇÃO 

E IMPLANTAÇÃO 

DA OE  

 X X X 
Apresentação da Equipe de Apoio: 

SOE,EEAA,SAA e SR em reunião 

coletiva. 

Ação da 

Orientação 

educacional 

AAMAAAAAção 

juntoAaAAaaaa AçãoPr 

A 

 

 

 

 

Organização do trabalho coletivo 

com a EEAA; 

 Ação da Orientação Educacional  

        Primeiro 

         Bimestre 

Elaboração de instrumentos de 

registros. 

Ação da Orientação Educacional  Primeiro 

Bimestre 

Apresentação do SOE em reunião 

de pais. 

A Ação junto aos professores e famílias Primeiro 

Bimestre 

 Autoestima 

Saúde 

 

  

   X 
Apresentação de vídeo de 

acolhimento aos docentes da UE. 

Ação junto aos professores Primeiro 

Bimestre 

Coletiva sobre Empoderamento  

Feminino e Igualdade de Gênero 

Ação junto aos professores Primeiro 

Bimestre 

     

     

Integração 

Família/ 

Escola 

 X   X   

Apresentação de vídeo de 

acolhimento aos pais da UE. 

Ação junto às famílias  Primeiro 

Bimestre 

Reuniões, coletivas e/ou individuais, 

com os pais para sensibilização 

sobre a importância da frequência 

regular para o desenvolvimento 

Ação junto às famílias  Primeiro 

Bimestre 
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pedagógico do estudante 

Rodas de conversa com os pais e/ou 

responsáveis sobre a importância 

familiar e afetiva na vida do 

estudante, para seu pleno 

desenvolvimento. 

Ação junto às famílias  Primeiro 

Bimestre 

   Busca ativa dos estudantes      

    Infrequentes no primeiro          

bimestre. 

      

Ação junto às famílias  Primeiro 

Bimestre 

             

    RReuniões  com os responsáveis         

aldos alunos que apresentam  

elevado número de faltas, para 

sensibilização, orientação e 

encaminhamentos à rede de apoio; 

 

Convocação do responsável para 

assinatura de termo de 

conhecimento sobre o número de 

faltas; 

 

 

 

Ação junto aos responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

Ação junto aos responsáveis 

 

 

Cultura da paz 

 

 

 

 

 X X  Atividades sobre Combate ao 

Abuso e à Exploração sexual de 

Crianças e Adolescentes; 

 

Atividade de Prevenção ao uso de 

Drogas: palestra com os alunos; 

Ação junto às famílias e aos 

estudantes 

 

 

 

Ação junto aos estudantes 

Segundo e 

terceiro 

bimestre 

 

 

Segundo 
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Rodas de conversa e atividades com 

os estudantes sobre Comunicação  

Não Violenta; 

 

 

Prevenção ao Bullying no contexto 

escolar; 

 

Palestra Sobre Violência Doméstica; 

 

 

 

 

 

Ação junto aos estudantes, pais e 

professores 

 

 

Ação junto aos pais e/ou 

responsáveis 

Bimestre 

 

 

Segundo e 

terceiro Bimestre 

 

Durante o ano 

letivo 

 

Segundo 

Bimestre 

Ensino\ 

Aprendizagem 

Integração família\ 

escola 

X        X X Acompanhamento das reuniões 

setorizadas com os segmentos da 

escola;  

 

Acompanhamento do pré-

conselho; 

 

Acompanhamento dos Conselhos 

de Classe Atendimento e 

acompanhamento dos estudantes;  

 

Atendimento e acompanhamento 

dos estudantes que necessitam de 

atendimento individualizado; 

 

Encaminhamento de estudantes, 

quando necessário, à rede de 

proteção social e à Saúde; 

 

Reunião bimestral de pais; 

Participação semanal nas coletivas 

da UE; 

 

Escuta sensível de 

Ação junto aos professores e às  

famílias 

 

 

Ação junto aos professores; 

 

 

Ação junto aos professores 

 

Ação junto aos estudantes. 

 

 

 

 

Ação junto aos estudantes. 

 

 

 

 

 

Ação junto aos pais e professores. 

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano  

      letivo. 
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estudante\professor\ família; 

 

Reunião Coletiva com os 

professores sobre “Adequação 

Curricular” 

 

 

 

 

 

Ação junto aos estudantes, 

responsáveis e professores. 

 

Ação junto aos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro 

Bimestre 

Transição X XXX X Projeto Transição: 

Roda de Conversa entre os alunos 

dos quintos anos; 

Vídeo com exibição de imagens, 

orientações sobre a dinâmica dos 

CEFs; 

Visitação dos alunos ao Cef de 

destino; 

Reunião com a participação da 

Direção  do Cef de Destino e 

responsáveis; 

Reunião de pais dos alunos do 

segundo período da Educação 

Infantil; 

Ação junto aos estudantes e às famílias Quarto Bimestre 

Desenvolvimento de 

Competências 

Socioemocionais 

X  X Oficinas Trabalhando as Emoções: 

Escuta sensível dos estudantes; 

Contação de histórias; 

Apresentação de filmes; 

 

 

Ação junto aos estudantes    Terceiro     

   Bimestre 
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Saúde 

 

X  X  Prevenção ao abuso sexual  infantil 

e palestra para os  alunos. 

Palestra para os pais, Prevenção ao 

abuso sexual infantil. Projeto “ Eu 

me protejo”. 

 

Palestra sobre o tema: Violência 

Doméstica 

 

 

Encaminhamento para a rede de 

saúde, via Sei, dos estudantes. 

 

 

Ação junto aos Estudantes 

 

 

 

 

 

 

Ação junto às famílias 

 

 

 

Ação junto aos professores e 

responsáveis. 

Segundo 

Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo 

Cidadania X   Atividades sobre o tema “Respeito 

às Diversidades”. 

 

 

Lei Maria da Penha 

 

Oficina com os estudantes do 

quintos anos sobre “A Arte do 

Cordel” 

Ação junto aos Estudantes 

 

 

 

  Ação junto às famílias e aos 

estudantes  

Ação junto aos estudantes 

 

Quarto 

Bimestre 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 Estabelecer a avaliação por cada meta apontada 
  

Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico 

1-AUTO AVALIAÇÃO PERIÓDICA  

2- RODA DE CONVERSA 

3-ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CORPO DOCENTE 

 

5-REUNIÕES SETORIZADAS POR SEGMENTOS 

6-LEVANTAMENTO DE DESEMPENHO; 

7-AVALIAÇÃO COLETIVA EQUIPE GESTORA \SERVIÇOS 

8-DEVOLUTIVAS AO CORPO DOCENTE\ PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA  

9-AVALIAÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS COM A REDE DE APOIO  

  

 

 

 

13.5  Biblioteca Escolar 

 

Ações Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 
- Empréstimo de livros para os 

alunos; 

- Caixa de livros disponíveis nas 

salas,  das turmas de 1º ao 5º 

ano, para  desenvolvimento de 

projetos, empréstimos e 

atividades afins propostas pelos 

docentes. 

- Instigar bons hábitos de 

leitura e aprendizado. 

- Incentivar a valorização dos 

livros como fonte de 

conhecimento universal. 

- Apoiar o sistema educacional. 

- Organização das caixas de 

livros para as turmas, com 

livros diversificados, realizando 

rodízio, quando necessário, 

entre as turmas, aumentando 

assim várias possibilidades de 

leituras semanais para os 

alunos; 

Durante todo o ano 

Letivo - 2022 

- Professores 

responsáveis pela 

biblioteca; 
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- Disponibilização de acervo de 

livros literários para a utilização 

dos docentes; 

- Momento de contação de 

histórias ou outras atividades 

realizadas pelo professor 

regente, com agendamento 

prévio na bilbioteca; 

- Recreio Literário na Biblioteca, 

todas às quintas-feiras; 

- Contação de Histórias em 

Outubro, durante a Semana 

Nacional do Livro e da 

Biblioteca. 

- Oferecer entretenimento 

saudável através do 

desenvolvimento da 

imaginação e compreensão da 

leitura. 

 

- Organização do espaço para 

atendimento aos alunos no 

recreio literário; 

- Disposição dos livros 

literários, de forma que facilite 

a identificação deles; 

- Organização de um 

cronograma para a visitação 

das turmas no acervo; assim 

como para atividades 

diferenciadas no espaço. 
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13.6 Professores Readaptados 

 

Ações Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 

- Auxiliar na biblioteca, realizando 

todas as ações juntamente com 

as professoras 

responsáves; 

-Auxiliar na organização 

pedagógica de materiais 

impressos; 

- Auxiliar em eventos que ocorrem 

na escola (oficinas, palestras, 

circuitos, teatros e eventos 

culturais) 

- Apoiar o sistema 

educacional ; 

- Assegurar o pleno 

f uncionamento da biblioteca 

da escola;  

-  Manter organizado  a 

exposição dos murais em 

semanas temáticas; 

- Organização da biblioteca, 

atendendo as demandas que 

surgir; 

- Controle das 

atividades/provas, auxiliando 

na impressão, organização; 

- Organização dos espaços / 

murais  em semanas 

temáticas; 

 

Ano Letivo 2022 Gestão 

Professores 

adaptados 
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14 – Projetos Específicos da Escola 

  

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares. É relacionar os diferentes conteúdos em torno de problemas ou 

hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seu próprio conhecimento. 

  Aprendizagem Baseada em Projetos também contribui com a colaboração entre os 

alunos, trazendo contribuições para o grupo e para o trabalho realizado. Eles podem 

fornecer opiniões, críticas, fazer contribuições e também ajudar a solucionar os conflitos, 

caso existam. 

 Os projetos alencados nessa PPP é resultado de um trabalho colaborativo nas 

reuniões coletivas/setorizadas, com a premissa de abordar várias temáticas, atendendo 

várias habilidades no ensino, como: leitura e escrita, interpretação de vários gêneros 

textuais, reagrupamentos Intraclasse e extraclasse , coordenação motora fina e grossa 

(com atividades direcionadas), contação de história, trabalhando o reconto, músicas, 

recreação, cultura popular, além da preocupação em acompanhar e orientar a transição 

dos alunos da educação infantil para o ensino fundamental e os alunos do quinto ano para 

o ensino fundamental II – anos finais. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: PROJETO INTERVENTIVO 

Etapas: BIA - Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: 321 estudantes 

Áreas de conhecimento: Alfabetização e Letramento. 

Equipe responsável:  Supervisor, Coordenação, Docentes e Serviços de Apoio a aprendizagem. 

Justificativa 

           Em todas as turmas do BIA (1º ao 3º ano), há alunos que apresentam os mais 

variados níveis na leitura e escrita. São turmas organizadas a partir do critério etário até 

o final do 3º ano, devido à progressão continuada adotada pelo governo do DF. Em cada 

turma é possível encontrar alunos alfabetizados e também alunos que se encontram do 

nível pré-silábico ao alfabético, não deixando de necessitar de um trabalho diversificado. 

O 3º ano é a última etapa do Projeto BIA(Bloco Inicial de  Alfabetização), onde  deve-se  

consolidar o que foi  trabalhado no 1º e 2º ano. Alguns estudantes da escola, de outras 

escolas do DF e de outros estados  que vem para a EC17 de Ceilândia, encontram-se 

nos variados variados níveis. De acordo com as dificuldades encontradas no nível de 

aprendizagem dos alunos, percebeu-se a necessidade de desenvolver atividades de 

enriquecimento, objetivando aproximar os diferentes níveis da leitura e escrita, utilizando 

os testes e parâmetros da psicogênese. O reagrupamento é realizado dentro de cada 

ano (1º , 2º e 3º ano). É um princípio do BIA que se efetiva como uma estratégia de 

trabalho em grupo que atende a todos os estudantes, permite o avanço contínuo das 

aprendizagens e contempla as possibilidades e necessidades de cada estudante. O 

trabalho em grupo permite ao docente dar atenção diferenciada e individualizada, o que 

favorece a participação efetiva dos estudantes com diferentes necessidades, diminui o 

índice de retenção afinal do 3º ano e os docentes nessa etapa conseguem consolidar a 

alfabetização. As vezes a difuldade da  criança não é sanada com regrupamanto, 

necessitando  participar  de outras estratégias realizadas pelos Serviços de Apoio a 

Aprendizagem, como atendimento aos estudantes, reunião com a família dos mesmos e 

atendimento aos professors da UE. 

Problematização 

❖ Por que  todas as turmas do BIA, do 1º ao 3º ano, há alunos que apresentam os 

mais variados níveis na leitura e escrita, sendo que as turmas são  organizadas a 

partir do critério etário até o final do 3º ano, devido à progressão continuada 

adotada pelo governo do DF? 

❖ Como possibilitar aprendizagem às turmas com níveis discrepantes de 

aprendizagem? 

❖ Como o reagrupamento dá condições de atendimento a alunos que se encontram 
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extremamente distantes em relação aos níveis de aprendizagem?  

❖ As estratégias mencionadas são adequadas para a produção de aprendizagens?  

❖ Quantas vezes na semana serão necessárias para o desmembramento se 

caracterizar como rotina que produz aprendizagem?  

❖ O reagrupamento contribui para diminuir a retenção ao final do 3º ano? 

 

Objetivos 

Geral 

❖ Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos 

através de atividades lúdicas, que alimentem o imaginário infantil e 

contribuam para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

Específicos 

❖ Desenvolver o habito de leitura, reconhecendo as dificuldades 

presentes para buscar a otimização do aprendizado; 

❖ Praticar a escrita corrigindo a postura caligráfica, forma de pinçar 

as ferramentas de escrita e buscar o habito de leitura e escrita, 

reconhecendo as diversas regras ortográficas e caligráficas; 

❖ Reconhecer por meio de jogos e brincadeira, as diferentes formas 

de se alcançar os resultados, mediante as diversas operações 

matemáticas; 

❖ Dar aos alunos oportunidade e formas diferenciadas de 
aprendizagem. 

❖ Disponibilizar atividades afins visando aproximar os alunos em 

suas dificuldades; 

❖ Oferecer atividades baseadas em sequência didática voltadas 

para cada nível da escrita e leitura; 

❖ Refletir e perceber o valor dos princípios básicos de convivência, 

como amizade, solidariedade, companheirismo, dentre outros; 

❖ Interagir com os alunos que apresentam o mesmo nível 

psicogenético; 

❖ Conhecer e ampliar o vocabulário; 

❖ Diminuir o índice de retenção na última etapa do BIA; 

❖ Realizar formações continuada com os docentes da teoria à 
prática (oficinas para montar jogos, brinquedos, brincadeiras e 
seqûencias didáticas interdisciplinares, etc). 

❖ Permitir o intercâmbio entre estudantes e entre professores, para 
atendimento aos alunos visando avanços na escrita e leitura; 
sendo grupos formados por nível da psicogênese com atividades 
lúdicas e afins., substituindo procedimentos que provocam 
exclusão e não permite a aprendizagem nas salas de aula e 
concretizando a ideia de que o aluno é responsabilidade da escola 
e não apenas de um professor. 
 

CRONOGRAMA 

❖ Duração  a partir do 2º Bimestre  até que todas as etapas sejam concluídas com 

êxito, seguindo as seguintes etapa: 

❖ Primeira etapa: Diagnóstico dos alunos; 
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❖ Segunda etapa: preparação de material didático (jogos, atividades, 

cartazes, textos, etc.); 

❖ Terceira etapa: reagrupamento dos alunos; 

❖ Quarta etapa: execução do projeto de intervenção. 

Conteúdos 

❖ Reconhecer letras, palavras e sílabas; 

❖ Destacar parágrafo, letra maiúscula e pontuação; 

❖ Perceber sequência lógica de fatos no texto; 

❖ Compreender e interpretar textos orais, escritos e não verbais; 

❖ Perceber a necessidade e o prazer de ler de acordo com as diferentes 

dimensões da leitura (contextual, intertextual e infratextual); 

❖ Decodificar palavras em textos escritos; 

❖ Perceber textos (verbais e não verbais); 

❖ Ler, em voz alta, reconhecendo globalmente as palavras e observando a relação 

entre a sonoridade e a escri‐ ta (sílabas, rimas, terminações de palavras e 

fonemas), com progressão na fluência e entonação; 

❖ Ler com fluência e compreensão, adequar procedimentos de leitura;  

❖ Ler e escrever com compreensão os diversos gêneros textuais; 

❖ Localizar informações explícitas em um texto; 

❖ Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; 

❖ Estabelecer relações lógica-discursivas presentes no texto; 

❖ Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; 

❖ Compreender a função social da leitura e escrita. 

Avaliação 

❖ A avaliação será diagnóstica e processual, para que o professor possa 

rearticular sua prática de acordo com as necessidades da turma. Serão 

observados os seguintes aspectos: participação, interesse, desempenho, 

engajamento e colaboração. 

 

Recursos 

 

❖ Livros literários e informativos, fantoches, caixas de histórias, álbuns de 
figurinhas, cartazes, desenhos, filmes, folders, gráficos, revistas de histórias em 
quadrinhos, ilustrações, jornais, revistas, vários gêneros textuais, varal didático, 
alfabeto móvel e jogos diversos. 

Referências 

 

❖ DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Raquel; Bezerra; Maria Auxiliadora (org.). 

Gêneros textuais e ensino. Ensino de Língua Portuguesa e contextos teórico-metodológico. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2010. p. 42. 

❖ DISTRITO FEDERAL. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ANOS 

INICIAIS. BRASÍLIA: SEEDF, 2ª EDIÇÃO, 2018.  

❖ FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 
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❖ TEBEROSKY, Ana. Psicopedagogia da Linguagem Escrita. São Paulo, Unicamp/Trajetória 

Cultural, TEBEROSKY, Ana, GALLART, Marta & colaboradores. Contextos de Alfabetização 

Inicial. Ed. Artmed. Porto Alegre. 2004. 

❖ BRASIL. Ministério da Educação.PDE. Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa. 

Cadernos de Formação. Disponível em http://pacto.mec.gov.br 

❖ DISTRITO FEDERAL. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ANOS 

INICIAIS. BRASÍLIA: SEEDF, 2ª EDIÇÃO, 2018.  

❖ FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez e Autores Associados, 7ª 

edição, 1987. 

❖ GROSSI, E. P. Didática dos níveis pré-silábicos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 

❖ SOARES, Magda. Letramento e Alfabetização: As Muitas Facetas, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Centro de alfabetização, Leitura e Escrita, Revista Brasileira de Educação, outubro 

de 2003. 

❖ TEBEROSKY, Ana. Psicopedagogia da Linguagem Escrita. São Paulo, Unicamp/Trajetória 

Cultural, TEBEROSKY, Ana, GALLART, Marta & colaboradores. Contextos de Alfabetização 

Inicial. Ed. Artmed. Porto Alegre. 2004. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: Mascote da Turma 

Etapas: Educação Infantil – 1º período 
Total de estudantes envolvidos: Todos os alunos do 

1º período matutino e vespertino: 47 alunos 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Artes e Ciências 

Equipe responsável: Supervisão e Coordenação pedagógica, professoras da sala de leitura, professores 

regentes e direção. 

Justificativa 

O Projeto Mascote da turma foi elaborado com os professores da Educação Infantil, coordenação 

e direção em consonância com o Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2ª edição 2018. A 

literatura infantil consiste em uma leitura que transporta as crianças para um mundo mágico de 

encantamentos, mistérios e surpresas, possibilitando que elas vivam as mais diversas aventuras através 

das páginas de um livro, em um clima de divertimento e prazer. Levando em consideração que a criança 

precisa sentir-se atraída pelo objeto de aprendizagem, pode-se dizer que o contato com as histórias 

infantis se torna um aliado na formação de pequenos futuros leitore. O uso da literatura infantil é um 

processo formativo lúdico e prazeroso, no qual a criança desenvolve sua linguagem oral, dando suporte 

para o desenvolvimento da escrita, construindo aprendizagens significativas em um clima de 

divertimento. O mascote da turma foi escolhido com base nos personagens (animais) presentes na 

história “Viviana a Rainha do pijama”, literatura infantil que será usada, durante todo o ano letivo, como 

elemento motivador dos projetos de leitura e escrita presentes na EC 17. 

Problematização 

Incentivar o gosto pela leitura desde a mais tenra idade é importante se a escola pretende que seus alunos 

sejam alfabetizados, letrados, autônomos e leitores críticos. Este projeto foi criado para responder à 

pergunta “A afirmação de que as crianças não gostam de ler, de que os meios eletrônicos estão 

substituindo os livros é verdadeira ou falsa?” 

Objetivos 

Geral 
✓ Valorizar e estimular o hábito da leitura, da atenção, do ouvir; dentro da 

diversidade de estilos e temáticas que o universo literário tem a oferecer. 

Específicos 

✓ Identificar as diversas linguagens literárias; 

✓ Aprimorar a produção escrita não verbal; 

✓ Aprimorar a produção artística e estética; 

✓ Contextualizar e trabalhar temáticas interdisciplinares através da literatura; 

✓ Disseminar a prática da leitura na comunidade escolar. 

✓ Incentivar a criança a expressar seus pontos de vista com clareza, valorizar a 

amizade, ter atitude de respeito com o próximo, percebendo que os valores estão 

presentes na sociedade; 

✓ Potencializar sua participação na cultura falada, oral ou gestual nas descrições, nas 

narrativas elaboradas individualmente ou em grupos. 

Conteúdos 

✓ Linguagem oral e escrita: Campo de experiência na escuta, na fala, no pensamento 
e na imaginação; prática de leitura como fonte de prazer e entretenimento; prática de 

escrita, sendo uma expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, 
diferenciando letras, números e desenhos; reconhecimento de que livros possuem 

autor, ilustrador e capa; realização de leituras por meio de gravuras, imagens e 
ilustrações. 

✓ Linguagem matemática: números e operações, identificação e nomeação de alguns 
números; realização de contagem oral em situações diversas; comparação de 
quantidades. Grandezas e medidas: noções matemáticas de altura (alto/baixo), 
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comprimento (comprido/ curto), tamanho (grande/ pequeno), peso (pesado/leve), 
tempo (rápido/devagar), de maneira lúdica. 

✓ Linguagem Artística: identificação e exploração das cores; observação e 
reconhecimento de diversas imagens; descrição e interpretação de imagens; emissão 

de opiniões sobre gostos e sentimentos. 
✓ Interações com a natureza e sociedade: conhecimento e valorização de diversas 

paisagens; desenvolvimento da consciência  sustentável; identificação dos 
fenômenos da natureza (chuva, raio, relâmpago, vento etc). 

Avaliação 

✓ Através das avaliações processuais em sala de aula; 

✓ Observação e registro das atividades, dos relatos e interações das crianças em sala de aula e em 

família (Registro de atividade em família); 

✓ Na reunião pedagógica coletiva semanal; 

✓ Nas reuniões setorizadas com o coordenador, supervisão e professores; 

✓ Na participação dos eventos de promoção da leitura (Feira Literária). 

Referências 

 

✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. Brasília: 

SEEDF, 2ª edição, 2018. 

✓ _____. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 2017. 

✓ Webb, Steve. Viviana, a Rainha do Pijama. São Paulo: Salamandra, 2011. 
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Identificação 
Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Projeto de Transição entre Etapas da Educação Básica 

Etapas: BIA – Educação Infantil e Anos 

Iniciais  

Total de estudantes envolvidos: Todos os estudantes 

do 2º período e do 5º ano. 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável:  Orientadoras - Karla Andreia H. Bonifácio e Kênia Pereira da Cruz 

Santos. 

Introdução/Justificativa 

           A Educação Brasileira, garantida na Constituição de 1988, é assegurada como um direito 

social e fundamental, devendo ser pública, obrigatória e gratuita. Neste cenário, o Ensino 

Fundamental constitui-se como eixo central para a discussão voltada a assegurar esse direito 

básico. A promoção da qualidade social se consolida à medida que se garante o acesso, 

permanência e aprendizagens dos estudantes para que se insiram no meio social, econômico e 

político com dignidade.  

Nesse sentido, a promoção de reflexões e o fomento de ações que integrem as diferentes 

etapas da Educação Básica faz-se necessária e de importância fundamental. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) contemplam diversos objetivos para o Ensino 

Fundamental, como “Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humano e Educação para a Sustentabilidade” e 

“Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, 

críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo 

infanto-juvenil”. Estes objetivos encontram-se fundamentalmente imbricados ao processo de 

transição entre etapas e modalidades da Educação Básica.  

Outro documento importante e norteador, o Currículo em Movimento da Educação Básica 

do Distrito Federal, traz em suas concepções teóricas o eixo transversal “Educação para 

Diversidade”, o qual oportuniza a abordagem interdisciplinar dos conteúdos e saberes curriculares, 

focalizando temáticas sociais mais amplas. Dessa forma, promove-se um processo democrático e 

inclusivo, tendo em vista que se oportuniza as trocas e discussões de ideias e interesse, bem como 

se respeita a diversidade, dando às pessoas o direito de opinar, falar e participar de todos os 

processos de decisão, independentemente de sua idade, etnia, origem, orientação sexual ou classe 

social. 

A progressão dos estudantes pelas diversas etapas da Educação Básica é de fundamental 

importância para a sua formação na perspectiva da Educação Integral. Em cada etapa percebe-se 

as especificidades e as particularidades que demandam olhar cuidadoso e escuta ativa para o 

processo de transição, uma vez que o estudante deve ser visto enquanto sujeito integral. Essa 

transição traz em seu bojo momentos decisivos para as aprendizagens dos estudantes, uma vez que 

são transformações que os sujeitos enfrentam como seres humanos, tanto em nível físico, 

emocional e social, ao serem inseridos a um ambiente escolar diferente daquele a que estavam 

habituados. Segundo a DCN (2013, p. 20), “há de se cuidar da fluência da transição da fase dos 

anos iniciais para a fase dos anos finais, quando a criança passa a ter diversos docentes, que 

conduzem diferentes componentes e atividades, tornando-se mais complexas a sistemática de 

estudos e a relação com os professores”. 

As crianças da Educação Infantil, que passam pelo momento de transição para o 1º Ano do 

Ensino fundamental, vivenciam grandes mudanças em sua rotina como: novos colegas, mais 

cobrança cognitiva e rigidez na rotina, sala de aula com carteiras individuais, menos tempo para o 

lúdico, entre outras. 

Com todas essas mudanças na rotina, é comum que as crianças e suas famílias se sintam 

inseguras, com medo, e apresentem dificuldades em se adaptar à nova rotina. 
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O mesmo acontece na transição dos alunos do 5º Ano para o 6º Ano do Ensino 

Fundamental, onde o sentimento que prevalece inicialmente é o medo. Eles apresentam 

dificuldade para se adaptar à nova escola, aos novos professores, para organizar o material 

didático, se sentem inseguros para se abrir e relatar seus problemas, em terminar as atividades em 

horários tão curtos, etc. 

Neste sentido, o projeto transição vem com o objetivo de criar ações, dentro da escola, em 

parceria com as famílias e o corpo pedagógico, que amenizem os transtornos gerados com essas 

mudanças, assegurando aos educandos a continuidade de seus processos peculiares de 

aprendizagem e desenvolvimento. 
 

❖ Como instigar o estudante do 5º ano e prepará-los para o ingresso ao 6º dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental? 

❖ Quando é necessário exclarecer as dúvidas dos pais e estudantes do 2° período da Educação Infantil 

e do 5º ano dos Anos Iniciais para as etapas seguintes? 

Objetivos 

Geral 

✓ Favorecer a continuidade do processo educacional e das aprendizagens dos 

estudantes do 2º período e do 5º ano do Ensino Fundamental para a próxima 

etapa da Educação Básica. 

 

Específicos 

❖ Instigar a reflexão dos estudantes a respeito das expectativas sobre a etapa 

subsequente do Ensino Fundamental; 

❖ Esclarecer dúvidas sobre a rotina e os desafios da escola sequencial; 

❖ Oportunizar a vivência e a experimentação de um ambiente que reproduza a 

dinâmica da sala de aula da etapa subsequente; 

❖ Promover momentos para que os estudantes expressem suas emoções a respeito da 

próxima etapa de ensino. 

 

 

CRONOGRAMA 

❖ Apresentação do projeto e do cronograma aos professores da escola de origem; 

❖ Apresentação do projeto aos estudantes do 5º ano; 

❖ Roda de conversa e entrega  da  caixa de dúvidas;  

❖ Recolhimento da caixa; 

❖ Roda de conversa com os estudantes e o representante do CEF 12; 

❖ Conversa com os estudantes da escola de origem; 

❖ Visita dos estudantes ao CEF 12; 

❖ Reprodução da rotina da escola sequencial  matutino; 

❖ Reprodução da rotina da escola sequencial vespertino; 

❖ Reunião com os pais dos alunos  do 2º período da educação infantile; 

❖ Avaliação do projeto com os estudantes\ professors. 

PROCEDIMENTOS 

       Para materializar e trazer à ação este projeto de transição, foram pensadas as seguintes ações: 

1. Apresentar e discutir a proposta do projeto com os professores regentes do 5º ano; 

2. Os serviços de apoio junto à coordenação e ao professor regente entrarão nas salas e conversarão 
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com os estudantes a respeito da transição. Nesta ocasião será deixada uma caixa para serem 

colocadas as dúvidas dos estudantes.  

3. Verificar a possibilidade dos alunos fazerem uma visita guiada junto à escola sequencial e lá terem 

a oportunidade de sanarem suas dúvidas. Verificar se um dos estudantes da escola sequencial pode 

conversar com os estudantes da escola de origem. Caso são seja possível a visita guiada à outra 

escola, solicitar eu um representante daquela escola faça uma palestra e tire dúvida dos estudantes 

em seu próprio ambiente escolar; 

4. Realizar um dia da dinâmica da escola sequencial na escola de origem, dividindo os professores 

em 3 disciplinas: português, matemática e ciências. Para a divisão dos horários dessas três 

disciplinas pensou-se nessa proposta:  

5. Realizar a dramatização do processo de transição ao longo do primeiro horário de aula (45 minutos 

cada aula), conforme horários abaixo: 

6. Realizar uma avaliação junto aos estudantes sobre como foi a Vicência de experimentar a rotina da 

escola sequencial. Solicitar que expressem o que sentiram através da expressão artística (desenho, 

pintura, mosaico, xilogravura, redação, poesia, conto, etc.). Posteriormente, será confeccionado um 

mural com as produções dos estudantes. 

7. Propiciar um ambiente para que os estudantes experienciem uma dinâmica de uma escola 

sequencial para a próxima etapa da série seguinte. (recreio, lanche, momento de entrar na sala de 

aula, momento de ir embora, adequação da grade horária das aulas, mudanças de sala, etc). 

Avaliação 

A avaliação deste projeto será realizada por meio de uma reunião junto ao grupo de professores 

que participaram deste para verificar se o projeto contemplou aquilo que se propôs. 

Referências 

 

✓ DISTRITO FEDERAL. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL. BRASÍLIA: SEEDF, 2ª EDIÇÃO, 2018.  

✓ Portal Secretaria de Educação, Governo do Estado do Paraná, Dia a dia da Educação, disponível 

em:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/

2014_unicentro_ped_artigo_oivete_de_lucia_chioqueta_mesomo.pdf>. Acesso em 08 de 

setembro de2017. 

✓ Currículo em Movimento da Educação Básica, Pressupostos Teóricos. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: HISTÓRIAS PARA SONHAR 

Etapas: Educação Infantil 
Totalde estudantes envolvidos: Todos os alunos do 

2º período matutino e vespertino. 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Artes. 

Equipe responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação pedagógica, professoras da sala de leitura, 

professores regentes e direção. 

Justificativa 

O Projeto Histórias para sonhar foi elaborado com os professores da Educação Infantil, 

Coordenação pedagógica e Direção em consonância com o Currículo em Movimento do Distrito Federal 

da Educação Infantil, 2ª edição 2018, explorando o campo de experiência na escuta, na fala, no 

pensamento e na imaginação, além de trabalhar o desenvolvimento artístico da criança. O projeto será 

utilizado e explorado pelos alunos do 2° Período da Educação Infantil em seu âmbito familiar e escolar. 

Problematização 

       Valorizar o hábito da leitura dentro da diversidade de estilos e temáticas em um mundo tomado 

pelos estímulos visuais.  Sendo necessário estimular na infância a curiosidade e o encantamento no 

universo mágico da literatura infantil, contribuindo no enriquecimento da aprendizagem de nossas 

crianças. A maior intenção é que esse encantamento nunca se perca, e para que isso ocorra é necessário 

a colaboração e participação da família?  

Objetivos 

Geral 
✓ Conscientizar as crianças sobre a importância dos livros no seu desenvolvimento e 

integrar a família no processo de valorização da leitura e escrita. 

Específicos 

✓ Identificar as diversas linguagens literárias; 
✓ Aprimorar a produção artística e estética; 
✓ Contextualizar e trabalhar temáticas interdisciplinares através da 

literatura Infantil; 

✓ Disseminar a prática da leitura na comunidade escolar;  

✓ Proporcionar um momento de interação, descontração e aprendizado 

entre os envolvidos, 

✓ Despertar o gosto pela leitura. 

Conteúdos 

Linguagem oral e escrita: Campo de experiência na escuta, na fala, no pensamento e na 
imaginação, comunicação oral com os pares e adultos, de forma clara e organizada, elaboração 
de perguntas, respostas e questionamentos, ampliação a adequação progressiva do 
vocabulário, reconto das histórias ouvidas; prática de leitura como fonte de prazer e 
entretenimento; prática de escrita, sendo uma  expressão de ideias e sentimentos por meio do 
desenho, diferenciando letras, números e desenhos; reconhecimento de que livros possuem 
autor, ilustrador e capa; realização de leituras por meio  de gravuras , imagens e ilustrações. 
Linguagem matemática: números e operações, identificação e nomeação de alguns números; 
realização de contagem oral em situações diversas; comparação de quantidades; identificação 
das figuras geométricas. Grandezas e medidas: noções matemáticas de altura (alto/baixo), 
comprimento (comprido/ curto), tamanho (grande/ pequeno), peso (pesado/leve), tempo 
(rápido/devagar), de maneira lúdica.Linguagem Artística: identificação e exploração das cores; 
observação e reconhecimento de diversas imagens; descrição e interpretação de imagens; 
emissão de opiniões sobre gostos e sentimentos; utilização de diversos materiais para expressar 
livremente por meio de desenho e pintura; construção das primeiras figuras ( humanas, animais 
ou objetos). Interações com a natureza e sociedade: conhecimento e valorização de diversas 
paisagens; desenvolvimento da consciência sustentável; identificação dos fenômenos da 
natureza (chuva, raio, relâmpago, vento etc); observação, realização e registro de experimentos 
por meio de desenhos. 
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Avaliação 

✓ Através das avaliações processuais em sala de aula; 

✓ Observação e registro das atividades, dos relatos e interações das crianças em sala de 

aula e em família (Registro de atividade em família); 

✓ Na reunião pedagógica coletiva semanal; 

✓ Nas reuniões setorizadas com Professores da Educação Infantil, Supervisão 

Pedagógica e Coordenação; 

✓ Desempenho dos alunos nas atividades propostas em sala de aula; 

 

Referências 

 

✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. Brasília: 

SEEDF, 2ª edição, 2018.  

✓ _____. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 2017. 

 

 

 

 

Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: PROJETO DE LEITURA 

Etapas: Anos Iniciais 
Totalde estudantes envolvidos: Todos os alunos da 

instituição do 1º ano ao 5º ano. 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Artes, História e Geografia. 

Equipe responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação pedagógica, professoras da sala de leitura, 

professores regentes e direção. 

Justificativa 

O Projeto de Leitura ocorrerá no decorrer do ano letivo e tem o objetivo de estimular o hábito 

da leitura, desenvolver a escrita e a produção de texto; apresentar a diversidade de autores e estilos 

literários; contribuir no processo de alfabetização; desenvolver a sensibilidade artística, estética, gosto 

pela leitura, domínio da escrita, incluindo desde as primeiras formas de registro alfabético até a produção 

autônoma de textos. 

Problematização 

       È possível valorizar o hábito da leitura dentro da diversidade de estilos e temáticas em um mundo 

tomando pelos estímulos visuais? 

Objetivos 

Geral 
✓ Estimular o hábito da leitura, escrita e produção de texto. 

Específicos 

✓ Identificar as diversas linguagens literárias; 

✓ Aprimorar a produção escrita; 

✓ Aprimorar a produção artística e estética; 

✓ Contextualizar e trabalhar temáticas interdisciplinares através da 
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literatura; 

✓ Disseminar a prática da leitura na comunidade escolar; 

Conteúdos 

1° ano – Poemas, bilhetes, convites, contos infantis, fábulas, lendas e músicas. 
2° ano – Textos poéticos, textos jornalísticos: notícias, apreciações de obras a parti de 

formas geométricas, estudos de desenhos urbanísticos. 
3° ano – Textos narrativos: contos e crônicas, estudos de sons, histórias do samba, 

apreciações do Hino Nacional Brasileiro; Hino da bandeira e Hino de Brasília.  
4° ano – Textos de divulgação científica, resumos de livro, sinopses (de livros ou filmes), 

apreciações de trabalhos artísticos, releituras e pinturas de obras, os direitos da 
criança e adolescente, problemática do Distrito Federal. 

5° ano – Fábulas, contos clássicos de suspense e popular, tiras em quadrinhos, músicas, 
divulgações científicas, textos informativos, diferentes textos e gêneros textuais e 
diários. 

Avaliação 

✓ Através das avaliações processuais em sala de aula, 

✓ Teste da psicogênese;  

✓ Desempenho dos alunos nas atividades propostas em sala de aula; 

✓ Na reunião pedagógica coletiva semanal; 

✓ Nas reuniões setorizadas com Professores, Coordenação e Supervisão Pedagógica; 

✓ Na participação dos eventos de promoção da leitura (Feira Literária). 

Referências 

 
✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Anos Iniciais. Brasília: 

SEEDF, 2ª edição, 2018.  

✓  VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler e formando leitores para a vida inteira. Rio 

de Janeiro: Dunya, 1999. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto : Arraiá  da EC 17 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Totalde estudantes envolvidos: Todos 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, História, Geografia  e Artes. 

Equipe responsável: Direçao, supervisão, coordeenação e professores. 

Justificativa 

Atividades pedagógicas tradicionais que objetiva a integração da comunidade escolar, resgate 

das tradições artísticas, comidas e danças típicas. 

Problematização 

       Como resgatar elementos culturais e desenvolvê-los dentro de uma comunidade de origem diversa? 

Objetivos 

Geral 

✓ Resgatar uma tradição cultural impregnada na identidade cultural da comunidade, sem 

a percepção religiosa da tradicional festa de São João, mas com elementos culturais e 

artísticos, como comidas típicas, danças, roupas, entre outras. 

Específicos 

✓ Resgatar a tradição cultural do nordeste brasileiro; 
✓ Permitir o contato com elementos culturais típicos 

como dança, música, comidas e as formas de 
vestir; 

✓ Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do 
campo; 

✓ Trabalhar a interdisciplinaridade; 

✓ Integrar a comunidade escolar. 

Conteúdos 

 
✓ Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros musicais (música folclórica, 

erudita, popular);  

✓ Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do 

repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre; 

✓ Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica, individual e 

coletivamente; 

✓ Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal); 

✓ Modos de falar: regionalismo, sotaques, situação comutativa; 

Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, samba 
e capoeira). 

Avaliação 

✓ A avaliação do projeto será realizada no processo e após a culminância nas reuniões 

coletivas. 

Referências 

 
✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Anos Iniciais. Brasília: 

SEEDF, 2ª edição, 2018.  

✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Educação Física – Saúde - EC17 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: Todos 

Áreas de conhecimento: Ciências, Educação Física e Artes 

Equipe responsável: Professores de Educação Física 

  

Justificativa 

Desenvolvimento integral e harmônico do corpo através de atividades direcionadas 

que proporcionem uma vida saudável e feliz, evitando quadros de obesidade infantil e 

doenças relacionadas ao sedentarismo; Instigar o estudante a se posicionar criticamente em 

relação a situações provocadas nas atividades propostas, desenvolvendo  o senso crítico e 

socialização, de forma harmoniosa e construtiva. 

Problematização  

✓ Como trabalhar a saúde mental e corporal dos estudantes? 

✓ De que forma pode-se contribuir para o desenvolvimento crítico e social dos 

estudantes? 

 

Objetivos  

Geral 

✓ Estimular e formar uma população ciente da importância da atividade 
física; 

✓ Desempenhar e conhecer as limitações corporais;  

✓ Estimular resolução de problemas; 

✓ Ampliar relações interpessoais, reconhecer e valorizar as conquistas 

corporais e a dos colegas em diversas situações; 

✓ Melhorar a qualidade de vida;  

✓ Estimular e formar uma população ciente da importância da atividade 

física. 

 

Específicos 

✓ Melhorar a qualidade de vida;  

✓ Aumentar a resistência aeróbica, força, coordenação motora, reflexo, 

domínio corporal, flexibilidade e equilíbrio; 

✓ Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de movimentos 

(andando em linha reta, parado, pulando, saltando). 

✓ Praticar atividades de relaxamento; 

✓ Organizar jogos e brincadeiras em equipe. 

✓ posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

 

Conteúdos  

✓ Expressão  corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica; 
✓ Expressividade corporal em movimentos socioculturais (vários tipos de músicas); 
✓ Jogos direcionados, individual e coletivo. 

 

Avaliação  

✓ A avaliação do projeto será realizada no processo, durante o ano.  

Referências  
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GALLAHUE, David L.; DONNELLY, Frances C. Educação Física Desenvolvimentista 

para Todas as Crianças. 4 ed. São Paulo: Phorte, 2008. 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: 

Bebês, crianças, adolescentes e adultos. 2.ed. São Paulo: Phorte, 2003. 

SAWITZKI, Rosalvo Luis. Educação Física nas Séries Iniciais: Um espaço 

Educativo. 1998. 80 p. Dissertação (Mestrado), Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul, Ijui, RS, 1998. 

Parâmetro Curriculares Nacionais -  

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf acesso em: 22 de junho. 2021. 

Base Nacional Comum Curricular – Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ acessado em 23 de junho de 2021. 

SEEDF. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. 2018. DISPONÍVEL EM: HTTP:// 

HTTP://WWW.EDUCACAO.DF.GOV.BR/PEDAGOGICO-CURRICULO-EM-

MOVIMENTO/. ACESSO EM: 23 JUNHO. 2021. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:   PROJETO RECREIO DIVERTIDO 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais  
Totalde estudantes envolvidos: Todos os estudantes 

da Unidade Escolar 

Áreas de conhecimento:   MATEMÁTICA E LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA, ARTES, 

LÍNGUA PORTUGUESA. 

Equipe responsável:  DIREÇÃO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA, ORENTAÇÃO EDUCACIONAL, PROFESSORES, EDUCADORES SOCIAIS E 

ALUNOS DO 5º ANO. 

Justificativa 

O recreio é o momento de pausa nos estudos em que o aluno tem direito de brincar, descansar, 

descontrair, interagir. É também um grande laboratório que favorece a aprendizagem e fortalece as 

diversas interações. Todas as estratégias de ação a serem desenvolvidas nos momentos de recreação na 

escola, devem ter como objetivo sensibilizar e envolver os alunos, considerando sua capacidade 

intelectual, afetiva, de modo criativo, possibilitando a troca de experiências e expressão de novas ideias. 

Problematização 

         Após uma análise detalhada da realidade escolar, observou-se que os alunos apresentam grande 

dificuldade de organização nos momentos do recreio. Neste momento em que os alunos dispõem de 

apenas 15 minutos para brincar, conversar com os colegas e descansar a mente. Durante esses 15 minutos 

os alunos normalmente estão agitados, correm, brigam, gritam, jogam lixo no chão, ocasionando em um 

momento tenso, agitado e desvinculado de seu real objetivo que é descansar e se divertir. As dificuldades 

geradas durante o recreio se refletem ao longo da segunda parte da aula que se segue.  Os alunos 

geralmente retornam para classe agitados com os acontecimentos e conflitos ocorridos no pátio e às 

vezes se envolvem em conflitos com alguns colegas. Crianças se machucam muito, acarretando várias 

idas da Direção ao hospital para socorrer os estudantes. 

Objetivos 

Geral 
✓ Desenvolver nos alunos a capacidade de interagir em sociedade com alegria e respeito 

ao próximo. 

Específicos 

❖ Descansar; 

❖ Desenvolver habilidades locomotoras: caminhar, pular, saltar obstáculos; 

Desenvolver autoconfiança ao participar das atividades; 

❖ Compartilhar espaços e equipamentos com os colegas quando participar 

das atividades; 

❖ Desenvolver elementos psicomotores; 

❖ Desenvolver capacidade de atuar individual e coletivamente em 

brincadeiras e jogos respeitando limites corporais de desempenho 

próprio e de companheiros; 

❖ Preocupar-se com a saúde própria e a do outro; 

❖ Compreender as regras, sua funcionalidade e suas implicações em 

jogos. 

Conteúdos 

✓ Ritmo e expressividade corporal: dança; Jogos Intelectivos (dominó, dama, xadrez), 

Jogos com regras; Habilidades locomotoras: correr, pular, saltar; Habilidade 
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manipulativa propulsiva: chutar, quicar, rolar;  

✓ Regras de convívio social e escolar; Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos; 

Brincadeiras populares da cultura brasileira;  

✓ Ritmo e expressividade corporal: dança; Conceitos de cooperação e competição, 

visando ações cooperativas nas praticas de atividades motoras. 

 

Avaliação 

✓ Observações contínuas no recreio e reuniões mensais  com a Direção, Supervisão 

Pedagógica, Coordenação e Orientação Educacional para avaliar o projeto. 

Referências 

 

✓ BOSCATTO, J. D.; IMPOLCETTO, F. M.; DARIDO, S. C. A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR: UMA PROPOSIÇÃO NECESSÁRIA PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA? 

REV. MOTRIVIVÊNCIA V. 28, N. 48, P. 96 - 112, SETEMBRO/2016.  

✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Anos Iniciais. Brasília: 

SEEDF, 2ª edição, 2018.  

✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Música e Movimento 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais  
Total de estudantes envolvidos: Todos os alunos da 

Educação Infantil – 1º e 2º Período 

Áreas de conhecimento:  Cuidado Consigo e com Outro, Linguagem Corporal, Linguagem Oral e 

Escrita, Linguagem Matemática, Linguagem Artística, Interações com a Natureza e com a Sociedade e 

Linguagem Digital. 

Equipe responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação, Professores da Educação Infanil, 1º ano e 

Classe Especial. 

Justificativa 

A Música é uma linguagem tão rica em todos os aspectos, que desperta libertação na vida do ser 

humano, na liberdade de expressão, comunicação e socialização. Na Educação Infantil a música tem o 

forte papel de favorecer descobertas e possibilitar vivências na aprendizagem, proporcionando facilidade 

no desenvolvimento e no processo de educação.  Ela possui um papel importante na educação das 

crianças, pois contribui para o desenvolvimento psicomotor, sócioafetivo, cognitivo e linguístico, além 

de ser facilitadora do processo de aprendizagem. 

Problematização 

        A musicalização é um processo de construção do conhecimento que favorece o desenvolvimento 

da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, 

concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização, afetividade? 

Objetivos 

Geral 

✓ Levar educação musical para dentro das escolas de uma forma lúdica e divertida, 

trabalhando também conceitos de sustentabilidade, meio ambiente, coletivismo e 

responsabilidade social. 

Específicos 

❖ Desenvolver a sensibilidade na audição; 

❖ Desenvolver a linguagem oral e ampliar o vocabulário; 

❖ Explorar, conhecer e reproduzir sons vocais e não vocais, com o corpo e 

com os instrumentos; 

❖ Conhecer o esquema corporal, a lateralidade e os órgãos do sentido; 

❖ Brincar com a voz e trabalhar as possibilidades de sons que 

podemos emitir;  

❖ Explorar diferentes materiais instrumentais; 

❖ Ouvir e cantar músicas de gêneros e ritmos; 

❖ Observar alguns instrumentos musicais, reconhecendo o som de alguns 

deles; 

❖ Pesquisar e reconhecer alguns músicos famosos; 

❖ Confeccionar instrumentos musicais; 

❖ Ampliar o repertório de músicas infantis e cantigas de roda.    

Conteúdos 

 
❖ Desenvolver a linguagem oral, favorecendo a ampliação do vocabulário; 

❖ Reproduzir sons vocais e não vocais, com o corpo e com os instrumentos; 

❖ Identificar o esquema corporal e os órgãos do sentido; 

❖ Participar de datas comemorativas; 

❖ Reconhecer a importancia  das diferentes profissões; 

❖ Discutir sobre a evolucao de transportes e regras de trânsito; 

❖ Distinguir diferentes tipos de moradias; 
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❖ Conhecer as características da Escola Classe 17; 

❖ Aprender e discutir sobre a historia de Brasília;  

❖ Produzir marcas gráficas; 

❖ Desenvolver coordenação motora, criatividade, raciocínio, sensibilidade, atenção 

e ritmo; 

❖ Comunicar-se de maneira clara, expressando seus desejos, vontades e 

sentimentos;  

❖ Alimentar-se de maneira tranquila e com boa coordenação;  

❖ Distinguir cada som produzido no ambiente; 

❖ Gostar e ter prazer de escutar músicas. 

Avaliação 

✓ Avaliação será contínua através da observação diária das crianças no desempenho de 

suas atividades, no relacionamento com os colegas, a professora verificando o 

desempenho dos alunos e as etapas vivenciadas e as dificuldades encontradas tomando 

como referência o processo por eles vividos nas diferentes e múltiplas etapas propostas 

ao longo do projeto. 

Referências 

 
✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Anos Iniciais. Brasília: 

SEEDF, 2ª edição, 2018.  

✓ DISTRITO FEDERAL.Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Caderno da VII 

Plenarinha da Educação Infantil – Brincando e Encantando com Histórias. Brasília: SEEDF, 

2019. 

✓ http:// portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-importancia-da-musica-na-educacao-

infantil. Acesso em 22 de Abril de 2020 

✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:  X PLENARINHA / CRIANÇA ARTEIRA: FAÇO ARTE, FAÇO PARTE 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais  
Total de estudantes envolvidos: Todos os alunos da 

Educação Infantil e 1º ano. 

Áreas de conhecimento:  Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem Oral e Escrita, 

Linguagem Matemática, Interações com a Natureza e com a Sociedade e Linguagem Digital. 

Equipe responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação, Professores da Educação Infantil, 1º ano e 

Classe Especial. 

Justificativa 

         O mundo é repleto de símbolos e significados que possibilitam grandes descobertas nesta 
fase da infância. A arte possibilita o desenvolvimento de atitudes essenciais para o indivíduo 
como a sensibilidade e a criatividade. A arte faz parte da vida da criança como instrumento de 
leitura do mundo e de si mesma, é através da arte que podemos provocar o despertar e a 
interação das crianças em suas diversas formas de expressão: música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. 
         A arte desperta liberdade de expressão, comunicação e socialização. Na Educação Infantil 
e 1º ano a arte tem o forte papel de favorecer descobertas e possibilitar vivências lúdicas na 
aprendizagem e no processo de educação. 

Problematização 

          Como despertar nas crianças um olhar crítico e sensível pelos variados tipos de arte? 

Objetivos 

Geral 

 
✓ Favorecer a percepção e a sensibilidade, bem como a expressividade das 

crianças por meio das diferentes linguagens artísticas. 

Específicos 

• Criar produções artísticas individuais e coletivas; 

• Aguçar a atenção, a memória, a sensibilidade e a criatividade; 

• Incentivar as expressões da criança; 

• Estimular a coordenação motora grossa e fina; 

• Explorar com a criança a linguagem cênica e plásticas; 

• Ampliar o repertório de músicas infantis e cantigas de roda; 

• Propiciar a oralidade através de momentos musicais; 

• Confeccionar instrumentos musicais; 

• Manipular diferentes materiais; 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações por meio de brincadeiras, dança, teatro e música. 

Conteúdos 

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas 

linguagens. 

• Interagir com produções artísticas individuais e coletivas, desenvolvendo a dimensão 

estética da arte. 

• Manusear e experimentar materiais diversos em diferentes planos, texturas e espaços, 
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criando objetos artísticos. 

• Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias ouvidas. 

• Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas por meio de 

desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as intencionalmente. 

• Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o significado de 

sua produção. 

• Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em 

diversas criações artísticas. 

• Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, 

volumes e objetos (areia molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando 

suas formas e texturas para criar obra artística. 

• Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas, 

objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas. 

• Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e imaginação por meio da apreciação e da 

produção artística. 

• Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e música. 

• Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, 

brincadeiras cantadas etc.). 

• Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais e 

demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e 

de outras. 

• Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras 

possibilidades da cultura popular. 

• Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, pinturas, 

objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas). 

• Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas, nas 

diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte. 

• Identificar cores e formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, 

pinturas, colagens etc. 

• Criar livremente utilizando diversos materiais expressando sua arte por meio de desenho, 

pintura, colagem, escultura, modelagens. 

• Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, na 

escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras. 

Avaliação 

✓ A avaliação se dará de forma contínua, através da observação diária, a fim de 
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documentar os progressos de desenvolvimento das crianças, suas habilidades e 

competências adquiridas durante o processo de aprendizagem  nas diferentes e múltiplas 

etapas propostas ao longo do projeto. 

Referências 

✓ DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Caderno da X 

Plenarinha da Educação Infantil –  Criança arteira: faço arte, faço parte. Brasília: SEEDF, 2022. 

✓ DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Interação e Comunicação 

Etapas: Turmas de 4º e 5º anos Total de estudantes envolvidos: 230 

Áreas de conhecimento: Língua portuguesa e geografia 

Equipe responsável:  Professores das turmas de quartos e quintos anos 

Justificativa 

A evolução humana está diretamente atrelada ao processo de comunicação. Da arte rupestre na 
pré-história aos meios digitais dos tempos atuais, os meios comunicação desempenharam 
importância ímpar no processo de evolução da humanidade. Com o advento da internet surge uma 
nova concepção de comunicação em massa em grande velocidade. Com a pandemia do 
coronavírus e a necessidade do isolamento social os meios de comunicação foram vitais para a 
difusão de informações e a aproximação das pessoas. Este projeto visa apresentação e uso de 
vários recursos utilizados no processo de comunicação, bem como a produção de material 
interativo. 

Problematização 

O uso dos meios de comunicação pode aproximar, mas também pode causar o 
distanciamento físico entre as pessoas. O acesso as informações disseminadas em determinados 

veículos podam ou não ser benéfica. Como fazer uso racional das novas ferramentas é a grande 
questão a ser resolvida. 

Objetivos 

Geral 
Conhecer e fazer uso dos diversos meios de comunicação, desde os mais 
tradicionais até aos que fazem uso de recursos tecnológicos audiovisuais. 

Específicos 

➢ Conhecer as mudanças que ocorreram com os meios de comunicação 
(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias 
digitais de informação e comunicação) em função dos avanços tecnológicos, 
e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

➢ Refletir as situações de benefícios e malefícios que advieram com o avanço 
dos meios de comunicação. 

➢ Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de 
comunicação. 

➢ Fazer uso de ferramentas digitais para a produção de vídeos e podcasts; 
➢ Estabelecer interação com diversos pares da comunidade escolar; 
➢ Estabelecer interação com unidades de ensino de determinadas regiões; 

Conteúdos 

 Meios de comunicação e tecnologias. Uso das tecnologias no dia a dia. Produção de texto, 
oralidade, uso de recursos digitais. 

Avaliação 
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Participação, execução e elaboração de material audiovisual, processual, contínua e formativa, 
a partir das ações metodológicas propostas e do envolvimento dos alunos 
 

Referências 

MARSHALL MCLUHAN, Herbert. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São 
Paulo: Cultrix,  
1969  
 Ahlberg, Allan, O carteiro chegou. Ilustrações: Janete Ahlbergo.  
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:   Horta escolar e Sistema de Compostagem. 

Etapas: Turmas de 4º e 5º anos  Total de estudantes envolvidos: 230 

Áreas de conhecimento: Ciências e geografia  

Equipe responsável:  Professores das turmas de quartos e quintos anos  

Justificativa 

     O projeto Horta Escolar visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando a multiplicidade das formas de 

compreender e aprender. 

     Esses conhecimentos podem ser socializados na escola e transportados para a vida familiar 

dos educandos, por meio de estratégias de formação sistemática e continuada para como 

mecanismo capaz de gerar mudanças na cultura alimentar e educacional. 

As reflexões/ações inerentes ao projeto reverberam no cotidiano do aluno, estimulando 

o cultivo de hortaliças em seus lares, colaborando assim para uma educação ambiental que 

promova a redução de despesas e prevenção de doenças provocadas pela ingestão de 

alimentos cultivados com agrotóxicos, sendo esta uma questão sócio-ambiental. 

Problematização 

  A produção e  consumo de alimentos saudáveis em  detrimento aos produtos 

industrializados tem caído de forma significativa em meio a nossa comunidade. É preciso 

apresentar aos nossos estudantes um tipo de produção de alimento totalmente saudável e 

sustentável, para tanto apresentamos aos mesmos formas de preparo do solo, cultivo e consumo 

de alimentos orgânicos dentro da escola, aproveitando espaços anteriormente ociosos. 

Objetivos 

Geral 

  

Promover o cultivo de hortaliças naturais, a experiência da semeadura, a 

responsabilidade e consciência dos estudantes sobre a importância da 

preservação de recursos ambientais para a produção sustentável de alimentos. 
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Específicos 

➢ Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do ambiente 

e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 

➢ Organizar a Horta da Escola ;  

➢ Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do 

processo de germinação;  

➢ Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como 

alimentos; 

➢ Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e 

nutritivo; 

➢ Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam 

responsáveis; 

➢ Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a 

sustentação da vida em nosso planeta. 

➢ Construir composteiras com material reciclável ; 

➢ Incentivar e dar destino ao lixo produzido na cantina da escola ; 

➢ Utilizar adubo produzido em composteira na horta escolar ; 

➢ Compreender a relação entre solo, água e nutrientes; 

➢ Identificar processos de semeadura, adubação e colheita; 

Conteúdos 

Sustentabilidade, tipos de solo, nutrição, tipos de alimentos (reguladores, construtores e 

reguladores), água, uso de recursos hídricos, reciclagem. 

Avaliação 

Observação, diário de bordo, produção e participação 

Referências 

Referências Bibliográficas 

KIEHL,E.J , Fertilizantes orgânicos ,São Paulo :Agronomica CERES ,1985 

https/www.ecycle.com.br/2368-compostagem. 

CARDOSO, Leonardo Mendes, Amanda no páis das vitaminas Editora Brasil. 
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 15 - Acompanhamento e avaliação do PPP 

 

O acompanhamento da PP se dará em todos os momentos de planejamento das 

ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de cada ano letivo deverá ser 

elaborado um Plano de ação, definindo as ações a serem executadas ao longo do ano 

letivo.  

Cabe à Direção e à Supervisão Pedagógica da EC 17 a responsabilidade de 

articular e proporcionar momentos de reflexão e acompanhamento  desta PP, seja nos 

encontros específicos com professores ou nos momentos que exigem a participação de 

toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer ao final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola. No início de cada 

ano letivo, deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a 

comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados no 

ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e execução da PP no ano em 

curso. 
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Registos de atividades / projetos  

Recreio Divertido 
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Recreio Literário – Biblioteca 
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Contação de Histórias 
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Atividades interdisciplinares 
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X Plenarinha / criança arteira: faço arte, faço parte 
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Projeto Educação Física 
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Semana da conscientização do uso sustentável da água 
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Bate papo com os Anos Finais: Prevenção ao uso de Drogas 

 

 

Interclasse Anos Finais  2022 
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Hora Cívica 
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Reagrupamento Interclasse 
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Formações para os docentes 
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Arraiá EC17 
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Reuniões com a comunidade 

            

 

 


