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1- APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é o instrumento balizador para a atuação 

da instituição de ensino e, por consequência, expressa a prática pedagógica de uma 

escola, dando direção à gestão e às atividades educacionais. Para otimizar e melhor 

direcionar a construção desse documento, foi composta uma comissão a fim de dar 

celeridade e garantir a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. 

Essa comissão foi composta por: Karla Coelho (diretora), Renata Aguiar (vice-

diretora), Andreia Teixeira (coordenadora), Elizane Santos (coordenadora), Edivan 

Madureira (Pedagogo da EEAA) e Lúcia Helena (orientadora educacional). 

Mantendo o nosso compromisso com uma educação pública de qualidade, 

apresentamos aqui o Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 19 do Gama. Um 

documento de caráter flexível que norteará todo o processo de ensino e de 

aprendizagem desta Instituição de Ensino para o ano de 2022, considerando a 

realidade social, cultural e econômica da clientela atendida. Para tanto, foi elaborado 

com a participação de todos os segmentos através de encontro presencial, no qual foi 

apresentado a proposta do ano anterior para avaliação das ações nela previstas e 

assim propor alterações necessárias, bem como através da coleta de dados por meio 

de questionário aplicado pelos serviços de apoio (EEAA e SOE). 

Na compilação de informações que nortearam esta construção, utilizamos de 

ações e princípios considerados importante para nós: a escuta, a partilha, o 

compromisso e a democracia.  

 

                            ESCUTAR: “prestar atenção para ouvir; dar atenção a; sentir, 

perceber...”  

 

A escuta é um exercício que necessita sensibilidade de quem ouve, pois quem 

fala traz consigo experiências, sentimentos e desejos. Essas experiências, 

sentimentos e desejos afloraram na Coordenação Pedagógica Coletiva destinada a 

este processo de reconstrução do Projeto Político Pedagógico. A participação e 
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vivências dos professores e demais funcionários foram externadas na voz de cada 

um... P A R T I L H A.  

As famílias foram ouvidas por meio de questionário, onde tiveram a 

oportunidade de avaliar a instituição num todo e dar sugestões no intuito de 

melhorarmos nas ações diárias da escola. Todas as informações coletadas foram 

significativas na composição deste documento.  

A voz das crianças também foi essencial na condução dos encaminhamentos. 

Quando elas expressam “minha escola é importante para o meu futuro”, seja através 

dos desenhos, de palavras, frases ou texto, significa que somos responsáveis por 

muitas vidas que, na sua maioria, não estão boas agora, mas que esperam de nós 

mudá-las a partir da formação que damos a elas. C O M P R O M I S S O!!  

Este documento representa o anseio e as necessidades que observamos de 

fazer uma escola transformadora, enfrentando todas as dificuldades, ora 

apresentadas através de observações e relatos. A participação de todos, de um jeito 

ou de outro, é de fundamental importância para se alcançar os objetivos nele 

propostos. Enfatizamos ser um importante instrumento que norteará os trabalhos da 

escola neste ano e que não está acabado. Sempre que necessário, suas partes serão 

discutidas, acrescentadas, retiradas ou reelaboradas com a participação de todos que 

colaboram em sua reconstrução ano após ano. Ele está fundamentado no Currículo 

em Movimento da SEEDF, Diretrizes Pedagógicas para o 2º Ciclo, Diretrizes de 

Avaliação Educacional, Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF, Estratégia de 

Matrícula, entre outros instrumentos oficiais elaborados pela SEE - DF.  Tem como 

princípios norteadores os Direitos Humanos, a Diversidade, as diferentes culturas do 

povo brasileiro, onde se promove uma educação de qualidade e que garante o acesso 

e a permanência de todos, baseado na igualdade de oportunidades para todos.             

D E M O C R A C I A!!  
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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria 

vida”. 

John Dewey 
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1.1 – Dados de Identificação da Escola 

 

DADOS DA MANTENEDORA  

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  

CNPJ: 00.394.676/0001-07   

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9° andar   

Telefone: (61)3224-0016 / 3225-1266  

E-mail: se@se.df.gov.br   

Data da fundação: 17/06/1960   

Registro: FEDF – Fundação Educacional do Distrito Federal – Decreto n° 48297, de  

17/06/1960   

Unidade Pública: Oferecer recursos para a viabilização da educação formal 

Secretária: Hélvia Paranaguá 

  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR   

Nome da instituição: Escola Classe 19 do Gama   

Endereço: E.Q 30/49 -  Área Especial Setor Leste do Gama  

Telefone: (61) 3901 8104  

E-mail: ec19.gama@edu.se.df.gov.br   

Divisão: Coordenação Regional de Ensino do Gama    

Código INEP: 5300296   

Localização: Urbana   

Horário de funcionamento: Matutino - de 7h30 às 12h30 e Vespertino - de 13h às 18h   

Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental – Anos Iniciais  
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Equipe Gestora:  

• Diretora: Karla Rodrigues Coelho  

• Vice-diretora: Renata de Jesus Castro Aguiar 

• Supervisora: Mariana N. Fernandes Naser  

• Secretária: Fernanda dos Santos Amorim   

Devido exoneração à pedido da vice-diretora Erik, a professora Renata foi 

convidada pela diretora a compor a equipe gestora, sendo aprovada a sua indicação 

pelo Conselho Escolar. A atual dupla atuará até o final deste ano corrente com o foco 

no processo de ensino / aprendizagem e administração transparente dos recursos 

financeiros, buscando uma gestão de resultados satisfatórios, subsidiando e 

oferecendo uma educação de melhor qualidade para nossos alunos.  

Construir um trabalho coletivo, articulado e contextualizado é uma tarefa 

desafiadora frente aos diferentes posicionamentos, que exige, portanto, empenho, 

paciência, persistência e crença naquilo que queremos alcançar: a valorização da 

educação pública, da comunidade escolar e o desenvolvimento pleno do aluno, já 

que se trata, em muitos casos, de alunos com dificuldades sociais, econômicas e 

familiares, o que torna ainda maior a responsabilidade desta Unidade de Ensino em 

atender às necessidades de um grupo tão diversificado.  

Para auxiliar nesta missão, a gestão conta com o apoio direto e indireto de 

cerca de 50 funcionários entre várias funções, que serão apresentados no capítulo 

Diagnóstico da Realidade. 
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2- HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.1 – Descrição Histórica  

 

A Escola Classe 19 do Gama foi criada pelo Parecer nº 63 – CEDF, de 

31/05/71 (boletim nº 6 – CEDF) e instituída pelo DEx nº 11, de 26/06/71 no intuito de 

atender a comunidade das quadras 17, 27, 28, 30, 31, 48 e 49 do Setor Leste do 

Gama.  

Esta Unidade de Ensino localiza-se na entre quadra 30/49 do Setor Leste do 

Gama, tendo como circunvizinhança o setor de chácaras e a entrada sul do entorno 

para o DF.  

Em 15 de fevereiro de 1971, às 18h, iniciaram os trabalhos desta Escola 

Classe (em construção), funcionando temporariamente no prédio da Escola Classe 

01 do Gama, que, na época era dirigida pela professora Elza Trindade Rezende. A 

supervisora Camélia Carneiro da Silva Jacob designou a diretora da Escola Classe 

01 do Gama para exercer em caráter provisório a gestão da Escola Classe 19. Entre 

suas obrigações constava atender e prestar esclarecimento aos pais e efetivação 

das matrículas.  

No dia 27 de maio de 1971, às 07h30min, houve a inauguração da Escola 

Classe 19, onde a professora Alaíde Dutra Borges assumiu definitivamente a gestão 

escolar que até então estava sob a responsabilidade da professora Elza Trindade 

Rezende (diretora da Escola Classe 01).  

No decorrer dos anos, esta Unidade de Ensino passou por grandes 

transformações físicas e seus profissionais desenvolveram excelentes projetos, uns 

por meio de formações continuadas, outros a partir de seus talentos natos, tais como:  

  

 Em 1978: foi construída uma nova ala para atender alunos de 5ª e 6ª 

séries, hoje denominada bloco ''B''. Houve a necessidade de levantar o 

muro para maior segurança da clientela. Nesta época a escola funcionava 
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em três turnos: matutino, vespertino e intermediário, devido à grande 

demanda.  

 

 Em 1990/1991: retirou-se a clientela de 5ª e 6ª série. 

 

   Em 1996: com a implantação da Gestão Democrática, houve a 1ª eleição 

para diretores sendo eleitas Maria Ferreira de Souza como diretora, e Maria 

Vieira da Silva como sua vice. Assistente, Josefa Barbosa Santos Lima e 

chefe de secretaria, Aurora Aparecida S. Ribeiro. Neste período foram 

desenvolvidos grandes projetos em nível de Distrito Federal com os temas 

transversais: ''Água, Energia e Cerrado'' (reconhecido em todo Distrito 

Federal). A escola se destacou neste projeto com reconhecimento e 

publicação oficial do mesmo. 

 

 Em 1997: devido a precariedade da estrutura da escola e das constantes 

chuvas, aconteceu o desabamento de grande parte do muro dos fundos, 

ficando o prédio comprometido. As atividades pedagógicas passaram a ser 

desenvolvidas na Escola Classe 20, hoje atendendo crianças de 04 e 05 

anos e com denominação de Jardim de Infância O2. Neste mesmo ano foi 

implantada a Escola Candanga, via plebiscito, ampliando o atendimento às 

crianças de 04 para 05 horas diárias e três horas de coordenação para o 

professor.  

 

 Em 1998: houve uma reforma na escola. Implantou-se o projeto ''Educação 

Tamanho Família''. A escola participou e venceu, em primeiro lugar a 

gincana da CAESB.  

 

 Em 1999: a Escola Classe 19 elaborou e desenvolveu o projeto ''Consciência 

Negra'' onde foi trabalhado a origem e a valorização do negro, preconceito 

racial e contribuições culturais.  
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 Em 2000: iniciou-se o projeto da PMDF ‘'PROERD'' (Programa Educacional 

de Resistências às Drogas e a Violência). Em substituição a tradicional festa 

junina, realizamos no mês de agosto a “I FOLCLOFEST”.  

 

 Em 2001: foi desenvolvido com sucesso o “Projeto Ginástica nas Quadras'', 

coordenado pela professora Eliza. Formou-se o coral ABC, regido pela 

professora da Classe Especial Karla Rodrigues. Com muito sucesso 

desenvolveu-se a campanha de reciclagem com o patrocínio do Banco de 

Brasília (BRB), coordenado pela profª Ana Paula. 

 

 Em 2002: sob o direcionamento da diretora Hellen e da vice-diretora 

Bernardete Roriz, realizamos o primeiro arraial fora do ambiente escolar, em 

parceria com a administração do Shopping do Gama.  

 

 Em 2003: desenvolveu-se a campanha de reciclagem ''Zé Latinha e os 

Amigos do Ambiente'', aonde alcançamos uma melhor conscientização 

quanto à necessidade de preservar o meio-ambiente.  

 

 No início de março do ano de 2005: após a troca de várias duplas gestoras 

dentro do período de um ano e meio, a escola recebeu a auditoria da DRE – 

Gama devido a diversas denúncias e conflitos interpessoais. Após apuração 

da auditoria, a diretora da DRE, professora Dicemar, convocou em caráter 

de urgência uma reunião com todos os funcionários da U.E. Após breve 

relato sobre as situações observadas na escola por sua equipe, ela abriu 

votação direta, não secreta e sem justificativas para escolherem uma nova 

direção, sendo eleitas por ampla maioria as professoras Maria Aparecida 

Martins Moraes Gomes e Karla Rodrigues Coelho Félix. Por determinação 

da diretora da DRE, professora Dicemar, a primeira foi nomeada diretora e 

a segunda sua vice, em meados de junho deste mesmo ano. Após a 

realização de um grandioso evento junino com a participação da 

comunidade, realizou-se, no recesso de julho e com a ajuda de poucos 
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voluntários, uma nova pintura na escola melhorando o aspecto físico do 

ambiente escolar.  

 

 No 2º semestre ainda do ano de 2005: as gestoras Maria Aparecida 

Martins e Karla Félix foram convidadas a participar de uma teleconferência 

para a divulgação dos resultados do IDEB/2005. Nesta, também estavam 

presentes outros gestores cujo os resultados foram os mais baixos de suas 

Regionais de Ensino. Todos foram desafiados a promover estratégias 

visando o alcance das metas projetadas a partir do resultado inicial (nota 3.6 

no caso da EC19). A partir de agosto deste mesmo ano, as Coordenações 

foram reorganizadas e otimizadas a fim de se tornarem espaços de estudo, 

reflexão, trabalho coletivo e avaliação pedagógica e institucional.  

 

 Em 2006: sob a idealização, organização e execução da vice-diretora Karla 

Félix, promoveu-se a 1ª Cantata de Páscoa e a 1ª Cantata de Natal, dando 

origem a uma série de outras apresentações musicais e teatrais, tornando-

se desde então eventos especiais no calendário anual da escola. Também 

foi desenvolvido pela vice-diretora Karla e pela professora Ana Eudóxia o 

projeto “A escola de mãos dadas com a família”, cujo público alvo era alunos 

com baixa alta estima.  

 

 Em 2007: por força de política pública para a área da educação do Distrito 

Federal, aconteceu a eleição da Equipe Gestora pela comunidade escolar, 

por meio da Gestão Compartilhada, onde foram reeleitas para a direção 

Maria Aparecida Martins Moraes Gomes e Karla Rodrigues Coelho Félix. Em 

evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a escola recebeu 

certificação e reconhecimento por ficar em 1º lugar em crescimento do IDEB, 

alcançando a meta projetada somente para 2013 (nota 4.6).  

 

 Em 2008: houve a realização do projeto ''Cidadania não tem Idade'', gerando 

muito emoção em todos os envolvidos e levando solidariedade ao Lar de 

Idosos de Valparaíso de Goiás; implementação da Proposta Pedagógica do 
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BIA, surgindo a necessidade de um acompanhamento individual do 

educando em nível de alfabetização, através da psicogênese da escrita, e a 

realização semestral de fóruns de avaliação; implementação do projeto 

''Ciência em Foco''; abertura da turma ''Acelera-DF''.  

 

 Em 2009: Programa Educacional da Resistência às Drogas e à Violência; 

realização da tradicional Festa Junina; continuidade das Cantatas de Páscoa 

e de Natal. Ocorreu, ainda, o referendo da comunidade à permanência da 

atual equipe gestora e a implementação da 3ª unidade do Programa Ciência 

em Foco. Abertura da turma do Programa “Acelera Brasil”, em parceria com 

o Instituto Airton Senna. Neste ano, novamente a escola apresentou 

crescimento acima da média no IDEB (nota 5.7), chegando a alcançar a meta 

projetada para 2019.    

 

 Em 2010: aderindo à proposta da Regional de Ensino do Gama, foi 

trabalhado com muito sucesso o projeto “A Escola de Mãos Dadas Contra a 

Pedofilia”. Este trabalho ultrapassou os muros da escola e causou 

discussões significativas na comunidade.  

 

 Em 2011: entra para o cronograma anual da escola a “Semana de Luta da 

Pessoa com Deficiência”, onde há a culminância de todo o trabalho inclusivo 

feito no decorrer do ano letivo. Participação na Gincana promovida pela 

ADASA, ficando em 1º lugar no Distrito Federal. A escola foi contemplada pelo 

Projeto “Papai Noel dos Correios”. Neste ano, foi observado uma queda de 0.2 

no IDEB (nota 5.5), deixado todos em alerta e levando a uma reorganização 

dos trabalhos pedagógicos (reagrupamentos, PIs, projetos, estudos, espaços 

de coordenação, entre outros).  

 

 Em 2012: houve um grande movimento sindical que culminou em greve de 52 

dias de paralisação. Assim, a escola deparou-se com duas realidades e 

calendários distintos, professores que aderiram à greve e outros não.  
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 Em 2013: após uma divertida e produtiva Avaliação Institucional, foram 

construídos coletivamente projetos simultâneos de leitura, escrita, valores e 

matemática, visando sanar dificuldades dos alunos. Direção, Coordenação, 

SOE e a EEAA trabalharam efetivamente na articulação, acompanhamento e 

execução destes projetos para alcançarmos os objetivos planejados. Houve, 

ainda, pela tutoria da vice-diretora Karla, a ministração do curso da EAPE sobre 

o novo currículo, no espaço de Coordenação Coletiva na própria escola, onde 

todos os funcionários foram convidados a participar. Realizamos o primeiro 

arraial junino temático denominado “Arraiá Encantado”, no qual vários 

personagens dos contos de fadas compareceram caracterizados de caipira. 

Toda a decoração da escola e apresentações acompanharam a proposta. 

Assim, deu-se início a vários outros arraiás temáticos. Neste ano, a escola 

voltou a apresentar um importante avanço no IDEB (nota 6.5).   

 

 Em 2014: devido aos constantes acidentes ocorridos no horário destinado ao 

recreio, houve a necessidade da implementação do projeto “Circuito da 

Alegria”, idealizado e coordenado pela vice-diretora Karla e executado por 

representantes de cada segmento, exceto pais. Desde então, o recreio passou 

a ser dividido por áreas e faixas etárias, com a utilização de jogos e monitorado 

por adultos (um em cada área). Ainda neste ano, iniciamos outros projetos 

importantes que se tornaram anuais em nossa PPP. São eles: Horta na Escola; 

Vivendo Valores; Mala Viajante; Psicomotricidade na Alfabetização; Produção 

de Texto; e Letramento Matemático. O arraial temático deste ano foi “Copa do 

Mundo”, no qual cada equipe de barraca representou um país, aceitando o 

desafio de adaptar ao tema junino. As apresentações também seguiram a 

proposta do tema.   

 

 Em 2015: foi observado uma pequena queda no IDEB de 0.2 (nota 6.3). Neste 

ano o tema escolhido para o nosso arraial foi “Os super- heróis no arraiá da 

19”. Mais um desafio vencido com sucesso!!! Decoração e apresentações 

seguindo a proposta. Ao final do ano, realizamos o 1º baile teen noturno para 

os alunos do 5º ano, como forma de transição de fase. O tema escolhido foi 

"Uma noite no Havaí”. 
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 Em 2016: mais uma vez conseguimos surpreender a comunidade com o arraial 

“Tá danado de bom”. Uma homenagem ao rei do baião, Luíz Gonzaga. Cada 

ano ficou responsável por trazer ao arraial uma obra do cantor em forma de 

apresentação, caracterização e decoração de barracas. Sob a coordenação da 

monitora Marcela, iniciamos a instalação da horta. Um espaço muito desejado 

e aguardado por todos há anos. A “Festa do Black and White” foi o tema 

escolhido para a 2ª edição do baile teen.  

 

 Em 2017: intensificamos o acompanhamento pedagógico individual dos alunos 

alfabetizados, utilizando ficha de correção para avaliação de produção textual 

bimestral; o arraial deste foi o “Xiquexique”, valorizando a cultura inserida no 

carimbó; demos continuidade a todos os projetos exitosos e apresentamos 

crescimento no IDEB (nota 6.4). Para o 3º baile teen, escolhemos “A noite do 

Oscar”. Um luxo!   

 

 

 Em 2018: com a ajuda de emenda parlamentar a escola passa por uma 

importante transformação física, a reforma da quadra poliesportiva, que 

recebeu o nome da nossa querida Leila Aguiar, e a instalação de uma 

passarela no rol de entrada dos alunos. Desenvolvemos, ainda, os projetos 

PROERD e Lobo Guará, junto a PMDF; Iniciação Musical, em parceria com o 

Rotary Club; Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP), em parceria 

com o SEBRAE; Festival Literário, idealizado, coordenado e executado pelo 

professor Edivan da EEAA. “Riquezas do Brasil” foi mais um arraial temático 

realizado com sucesso, apresentando as regiões do nosso país. Participamos, 

ainda, do “2º Prêmio Controladoria na Escola, formando cidadãos e 

transformando escolas”, no qual ganhamos em 6º lugar com o projeto “Sala 

Multidisciplinar Pequenos Curiosos”. Um espaço decorado e equipado para as 

aprendizagens de Ciências, História e Geografia. E como tema da 4ª edição do 

baile teen, tivemos “O Fantasma da Ópera”. Um elegante baile de máscaras! 

   

 Em 2019: novamente com emenda parlamentar, demos mais um passo 

importante para a qualidade do ensino, a partir da transformação do espaço 



 

16 
 

físico. A reforma do estacionamento interno trouxe mais qualidade ao ambiente 

de trabalho e de ensino aprendizagem, acabando com a poeira e o calor em 

dias quentes e com a lama e inundação em dias de chuva. Demos continuidade 

aos Projetos do PROERD, Lobo Guará, Iniciação Musical, Festival Literário.  

Iniciamos com o projeto de Coleta Seletiva do Lixo em parceria com a SEE-DF. 

Neste ano, mantivemos praticamente o mesmo IDEB (nota 6.3). Por motivo de 

aposentadoria, fechou-se um ciclo de 15 anos de gestão exitosa da diretora 

Maria Aparecida Martins Moraes Gomes, assumindo automaticamente o seu 

lugar a sua vice. Por eleição da gestão democrática, formou-se uma nova 

dupla, Karla Rodrigues Coelho como diretora e Erik Gonçalves de Lima Costa 

como vice. Dando continuidade a inovações, realizamos o 5º baile teen, desta 

vez no salão de festas Alecrim Dourado, com o tema “Festa Teen Neon”. Um 

sucesso e pura diversão.  

 

 Em 2020: no início do ano foi concluída a obra de revitalização do parque 

infantil. Porém, o mesmo nem chegou a ser inaugurado devido a suspensão 

das atividades pedagógicas presenciais, em 11 de março, por conta da 

pandemia do Covid-19. Ano de novos desafios e aprendizagens. Tivemos que 

nos adaptar às mudanças, tentando replicar os tempos e espaços da escola no 

ambiente virtual. Muitos sofreram para se reinventar e garantir a oferta de aulas 

mediadas por tecnologias e, ainda, para dar conta do desgastante teletrabalho. 

Com a formação do Comitê Local, instituído pela Portaria nº 120, de 26 de maio 

de 2020, conseguimos traçar estratégias importantes para a continuidade dos 

trabalhos pedagógicos de maneira remota, tais como: acolhimento da 

comunidade escolar; manutenção das Coordenações Coletivas; aulas virtuais; 

produção, reprodução e entrega de atividades impressas; organização e 

entrega de cestas básicas e cestas verdes; entre outras coisas. Para tanto, o 

Comitê Local fez uso, na medida do possível, dos instrumentos norteadores 

elaborados pela SEEDF: Plano de Gestão de Pessoas; Guia para Acolhimento 

à Comunidade Escolar no Contexto de Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais; Plano de Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020. A partir destes instrumentos e do 
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mapeamento institucional, foi elaborado o Plano de Ação de Atividades Não 

Presenciais da U.E. O Calendário Escolar Anual precisou ser reorganizado e o 

ano letivo foi encerrado em 28 de janeiro de 2021. 

 Em 2021: com tudo preparado para o retorno presencial dos professores, na 

Semana Pedagógica de 03 a 05 de março, fomos surpreendidos mais uma vez 

pelo Decreto nº 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, que suspendeu todas as 

atividades educacionais. Outros Decretos surgiram mantendo a suspensão. 

Assim, novamente, tivemos que adequar todo o planejamento ao sistema 

remoto. Realizamos um Drive Thru Pedagógico para acolhimento aos 

professores, com distribuição de um kit de café da manhã e materiais 

pedagógicos, explorados posteriormente na Semana Pedagógica Online. Com 

as experiências adquiridas em 2020, foi possível planejarmos coletivamente: a 

semana de recepção aos pais e alunos; organizarmos o planner bimestral de 

ações pedagógicas; padronizar os dias e horários de chamadas pelo Google 

Meet; estabelecer um cronograma de entrega de atividades impressas; entre 

outras ações importantes ao andamento dos trabalhos escolares. Em meio a 

tudo isto, realizamos obras e manutenções de extrema necessidade e que 

tiveram um impacto positivo quando no retorno presencial, no que concerne a 

qualidade de permanência no ambiente de trabalho e de ensino aprendizagem: 

reforma do telhado e calhas, como solução para graves infiltrações na 

secretaria, direção, administrativo, sala de coordenação, banheiros dos 

professores e pátio interno do bloco “A”; troca de todo piso do bloco “A” e 

passarelas externas, com nivelamento e aplicação de granitina, a fim de 

garantir a acessibilidade; pintura artística no muro externo e revitalização dos 

desenhos na parte interna; retirada de infiltrações nas salas de aulas, sala dos 

professores e biblioteca, com revitalização da pintura; revitalização da pintura 

geral de tetos e paredes danificados pela infiltração do telhado e pela aplicação 

da granitina; reforma geral dos banheiros dos professores, a fim de 

proporcionar um ambiente moderno, acolhedor e funcional; instalação de 

refletores e câmeras de segurança, no intuito de reforçar a segurança pessoal 

e patrimonial; adequações no espaço da guarita, para garantir a segurança das 

porteiras; criação de um espaço de convivência para os alunos dos 4º e 5º 

anos. 
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 Em 2022: Ano ainda em curso, mas com algumas mudanças importantes na 

equipe gestora que contribuirão para o avanço dos resultados pedagógicos e 

também das benfeitorias na estrutura escolar. Ainda no decorrer do primeiro 

semestre, concluímos a tão sonhada área de convivência para os alunos do 2º 

bloco e resgatamos a realização de importantes ações pedagógicas e culturais, 

tais como: Cantata de Páscoa; Dia das Mães; Festa Junina Temática; Projetos 

horta, Lobo Guará e Mala Viajante; Coordenações Coletivas Formativas; 

Fórum de Avaliação Pedagógica e Institucional. E o segundo semestre promete 

muito mais.
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 Registros fotográficos que ilustram o percurso histórico da Escola 

Classe 19 do Gama. 

 

 

 

Secretaria antiga Antigo bloco B e parquinho na lateral 

esquerda 

Pátio interno antigo Quadra antiga 

Sala de aula antiga 
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Atual bloco B Pátio externo 

Atual entrada Acesso ao bloco A Bloco A atual 

Quadra Poliesportiva Parquinho atual 

Atual 

entrada 
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Atual Quadra Poliesportiva 

Banheiro feminino Banheiro masculino 

Abertura do ano letivo 2022 
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Observando a cronologia das ações pedagógicas, bem como as melhorias 

estruturais proporcionadas pela aplicação dos recursos financeiros, percebe-se 

que a gestão da Escola Classe 19 do Gama preocupa-se, seja em tempos 

presenciais ou remotos, não só com as questões de ensino aprendizagem, mas 

também com o bem-estar de sua comunidade escolar. Pois, acredita que a 

valorização da Educação e do público nela envolvida perpassa por um ambiente 

acolhedor, organizado, bonito e em condições de uso saudável. Isto reflete 

diretamente na qualidade de trabalho dos funcionários, nas aprendizagens dos 

alunos e nas relações interpessoais como um todo.  

            

2.3 – Caracterização Física  

A escola apresenta na sua estrutura física: guarita, estacionamento 

interno, rampas, banheiro adaptado, banheiros feminino e masculino, 2 blocos de 

salas de aulas, 1 sala adaptada para o ensino especial, 1 sala multidisciplinar, 1 

sala de leitura, 1 sala dividida para as equipes de apoio (EEAA, Orientação 

Educacional e Sala de Recursos), 2 salas para coordenação pedagógica, 1 sala 

para a carreira assistência, cantina, direção, secretaria e supervisão 

administrativa. Na área externa, dispomos de quadra poliesportiva, parquinho 

coberto para alunos do BIA, área de convivência para alunos do 2º bloco, horta e 

área livre para recreio e eventos.  

As instalações físicas da Escola Classe 19 do Gama estão distribuídas da 

seguinte forma:  

  

01  Sala para servidores da Carreira Assistência  01  Sala dos serviços de apoio (EEAA, OE e Sala de 

Recursos) 

01  Sala de Professores (para a coordenação dos 

professores do BIA) 
01  Sala de Leitura 

01  Sala de Coordenação (para a coordenação 

dos professores do 2º bloco) 
01  Sala de café para servidores  

01  Sala para a Direção  01  Depósito de materiais pedagógicos e produtos de 

limpeza  
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01  Sala para a Secretaria  01 Banheiro masculino infantil 

02  Banheiros para professores (masculino e 

feminino)  
01 Banheiro feminino infantil  

01  Sala para o Administrativo com banheiro  01  Banheiro adaptado para PNE  

11  Salas de aula  01  Cantina  

01  Sala de aula adaptada para estudantes com 

deficiência e Transtorno Global do  
Desenvolvimento (TGD)  

01  Pátio na Área externa  

01  Sala de Recursos  01  Pátio central coberto  

  

   
 

 

  
 

 

Quadra Poliesportiva 

Sala de Leitura e Sala Multidisciplinar 
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Sala dos Professores 

Pátio externo 

Área de Convivência 



 

25  

  

2.3 – Dados de identificação da Instituição Escolar 

Nome da instituição: Escola Classe 19 do Gama   

Endereço: E.Q 30/49 -  Área Especial Setor Leste do Gama  

Telefone: (61) 3901 8104  

E-mail: ec19.gama@edu.se.df.gov.br   

Redes Sociais (Instagram): @ec19do_gama 

Divisão: Coordenação Regional de Ensino do Gama    

Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Equipe Gestora:  

• Diretora: Karla Rodrigues Coelho  

• Vice-diretora: Renata de Jesus Castro Aguiar 

• Supervisora: Mariana N. Fernandes Naser  

• Secretária: Fernanda dos Santos Amorim   

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

• Pedagogo: Edivan da Costa Madureira 

Orientação Educacional 

• Orientadora: Lúcia Helena da Silva 

Coordenadores Pedagógicos: 

• Elizane Silva dos Santos 

• Francisca Andreia Teixeira Oliveira 

Professores Regentes: 

• Ana Paula Sousa dos Santos 

• André Luiz dos Santos 

• Beatriz Martins da Silva Fagundes 

• Carolina Oliveira Silva 

• Cassia Regina D'oliveira de Brito 

• Chirlei Maria Martins de Oliveira 
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• Cristiane Rodrigues de Sousa 

• Edilene Vieira dos Santos 

• Elaine Oliveira da Silva 

• Fernanda Michely Medeiros Vieira 

• Helen Cristina de Souza 

• Ivania Silva do Nascimento 

• Janaina Silveira Queiroz 

• Jessica Vidal Nunes 

• Juliana Cristina de Mesquita 

• Maria da Cruz Alves De Sousa 

• Maria Elida Sousa de Queiroz 

• Melca Goncalves de Lima 

• Nubia Danielle de Almeida Worrel 

• Sabrinna Viana Mendes 

• Sara Gabriela Silva de Freitas 

• Vanira Fernandes de Souza Cunha 

Monitora: 

• Meryellen Pereira de Araújo 

Vigilantes: 

• Aguinaldo Costa Tavares 

• Jesus Jose Leandro 

• Jose Antônio Silva Couto 

• Pedro Rodrigues da Silva Neto 

 

Merendeiras: 

• Andreia Santos Guedes 

• Hulda Reis De Sousa 

• Maristela Dos Santos Chaves 

• Roseli da Silva Barbosa Paz 

Readaptados / Aproveitados (Carreira Assistência): 
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• Doraci Procópio dos Santos (Readaptada) 

• Maria Aparecida Pereira da Silva (Readaptada) 

• Maria Das Graças Pinheiro (Aproveitada) 

• Maria Do Socorro Dias De Oliveira (Readaptada) 

Serviços Gerais: 

• Empresa terceirizada (INTERATIVA) 

Educadores Sociais Voluntários (ESV’s): 

• Ana Carolina Leite de Oliveira 

• Jaqueline dos Santos Vieira 

• Luz do Céu Dutra Sales 

• Maria de Lourdes Peres Oliveira de Medeiros 

Conselho Escolar: 

• Presidente: Mª Auxiliadora de Araújo (Segmento Assistência)  

• Vice-Presidente: Mª Aparecida da Silva Soares (Segmento Alunos)  

• Secretário: Vanira Fernandes de Souza (Segmento Pais)  

• Representante dos Professores: Edivan da Costa Madureira e Francisca 

Andreia Teixeira Oliveira   

• Membro Nato: Karla Rodrigues Coelho  

Comissão Organizadora do PPP 

• Edivan da Costa Madureira 

• Elizane Silva dos Santos 

• Francisca Andreia Teixeira Oliveira 

• Karla Rodrigues Coelho 

• Mariana N. Fernandes Naser 

• Renata de Jesus Castro Aguiar 
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3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE   

“A escola que temos vai muito além dos trabalhos que já vi em outras 

escolas da rede. Temos uma escola eficiente, presente e muita 

humana, onde sinto-me à vontade para exercer minha função”. 

(Doraci Procópio – Carreira à Assistência) 

 

Em seu quadro de funcionários, a Escola Classe 19 do Gama conta com: 

22 professores regentes; 02 coordenadoras pedagógicas; 02 

professoras/gestoras; 01 professor/pedagogo com carga horária de 40h que atua 

na E.E.A.A; 01 orientadora educacional; 01 monitora da Carreira Assistência com 

carga horária de 40h semanais; 01 chefe de secretaria; 01 supervisora 

administrativa; 04 servidoras da carreira assistência à educação com restrição de 

funções, atuando em serviço de portaria; 04 merendeiras; 09 servidores de 

limpeza terceirizados da empresa Interativa. Os quatro vigias que atuam no 

horário noturno têm pouco envolvimento com os demais servidores, devido ao 

turno de trabalho. Até o momento, há déficit de professores para atuarem na Sala 

de Leitura, Sala Multidisciplinar, Sala de Recursos, e um psicólogo para compor 

o serviço EEAA. 

Ouvindo a maior parte deste grupo numa avaliação crítica e autocrítica 

realizada por meio de formulário próprio respondido em maio/2022 e em reuniões 

coletivas desde o início do ano letivo, procuramos elencar os fatores e as 

contradições que contribuem para a oferta de uma educação de qualidade por 

parte desta escola à sua comunidade usuária. Esse trabalho nos forneceu 

subsídios concretos para que pudéssemos construir uma lente que nos 

propiciasse uma radiografia da instituição pela ótica de seus próprios atores.  

Segundo a percepção do grupo, contamos atualmente com uma equipe 

gestora organizada, que direciona o trabalho pedagógico e administrativo com 

responsabilidade, sempre na busca de resultados significativos. Esta equipe se 

preocupa com a valorização e bem-estar de funcionários, pais e alunos, e em 

estar sempre direcionando os trabalhos com o intuito de proporcionar a todos os 

segmentos um ambiente de trabalho coletivo, promovendo estudos e constantes 
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avaliações, acolhendo, sempre que possível, as reivindicações trazidas pelos 

diversos segmentos.  

Como colaborador imprescindível está o corpo docente que faz com que a 

busca de resultados positivos se torne algo possível de alcançar, pois, na visão 

do coletivo, são responsáveis e comprometidos com o processo educativo. São 

educadores que fazem de sua criatividade, capacitação profissional contínua, 

companheirismo e autonomia em sala de aula, pilares de sustentação para o 

pleno exercício de suas funções como educadores. Contudo, o fato de haver uma 

renovação anual de 50% no quadro de docentes nesta UE sem experiência de 

regência e com uma formação precária, diferente da qualidade ofertada na 

formação do curso de magistério (antigo curso Normal), exige da equipe 

pedagógica (direção, coordenação e serviços de apoio) uma atenção maior do 

que a esperada para acolher estes profissionais e fornecer instruções e 

formações básicas do cotidiano escolar e de atuação em sala, até que 

compreendam e se adequam a proposta pedagógica, o que acaba por retardar o 

processo de avanço nos resultados e metas que se deseja alcançar.  

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, que atua em ações 

específicas junto aos alunos com dificuldades de aprendizagem e também em 

ações conjuntas à orientação educacional, direção e coordenação, é considerada, 

pela maioria, de grande valor na escola por ser responsável, organizada e atuante 

em todas as atividades da instituição apoiando sempre os professores. Outro 

serviço de apoio igualmente considerado de extrema relevância e auxílio é o da 

Orientação Educacional. Serviço este que vem atuando com excelência na 

abordagem de diversas temáticas, solução de conflitos, resgate de alunos 

faltosos, entre outas situações corriqueiras. A Sala de Recursos, que tem tarefa 

distinta e um importante papel no auxílio do desenvolvimento de alunos especiais 

integrados em turmas inversas, está sem professor desde 2021. Assim, não 

houve nenhuma consideração neste momento.  

Temos ainda as auxiliares em educação que, apesar de suas restrições, 

exercem a função de agentes de portaria, contribuindo na organização dos 
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trabalhos internos, controle das pessoas que acessam à escola e na 

padronização das ações que corroboram para segurança de todos. 

Os alunos, atores principais, são crianças de grande potencial, sinceros, 

criativos, participativos e lutam para ter o direito a uma educação de qualidade. 

Percebem a competência e o comprometimento dos professores, o empenho dos 

servidores quanto à limpeza da escola, o preparo do lanche e o envolvimento dos 

demais servidores no processo de ensino. Identificam a necessidade da 

contribuição da vizinhança quanto à limpeza nos arredores da escola e deles 

próprios na conservação do patrimônio e dependências do ambiente escolar. A 

maioria dos alunos do entorno fazem uso de transporte escolar contratados pelas 

famílias. Geralmente, as mesmas vans que fazem o turno da manhã também 

transportam os alunos do turno da tarde. O que gera vários transtornos para a 

escola no que concerne ao cumprimento de horários, causando alguns conflitos 

entre escola e família.  

Como coautores, temos os pais que, na medida do possível, participam da 

vida escolar de seus filhos, pois percebem a importância da escola no futuro 

deles. Geralmente apresentam boa frequência nas reuniões de pais bimestrais e 

em eventos promovidos pela escola. 

Anualmente, a escola promove uma pesquisa através de formulário 

enviado para os lares cujo objetivo é traçar um diagnóstico sociocultural da 

comunidade onde a escola está inserida, para, em seguida, elencar as demandas, 

e consequentemente elaborar estratégias e projetos para tentar saná-las.  

Através da aplicação de questionário, constatamos que o perfil sócio-

econômico-cultural é bem diversificado, mas a maior parte das famílias dos 

nossos alunos vive de um a três salários mínimos, 4,8% dependem de programas 

assistenciais como o bolsa família e cartão para aquisição de material escolar.                
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A maioria dos que respondeu ao questionário, avalia o ensino da escola 

em ótimo (39,4%) e bom (37,8%), conforme gráfico abaixo:  

 

  

 

 

 

 

Na pesquisa, averiguamos que são famílias em sua maioria residentes 

próximo à escola, sendo 58,7%. Os demais moram em outros setores da cidade 

e entorno do Distrito Federal.  

 

  

 

 

 

 

Quanto à renda familiar, 84,9% recebem de um a cinco salários mínimos, 

7,1 % acima de 5 salários mínimos e 3,2 estão desempregados em virtude da 

pandemia.   
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Sobre a escolarização das mães, 7,2% concluiu até 4ª série e quanto à 

escolarização dos pais, 10,5% concluíram a fase 1 do ensino fundamental.   

  

 

De acordo com o formulário preenchido pelos responsáveis, a maioria 

considera satisfatório o acompanhamento realizado para a execução das 

atividades de casa, conforme gráficos abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como você avalia seu acompanhamento na 
realização das atividades de casa do seu(a) filho(a)? 

muito satisfatório satisfatório não satisfatório
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No que se refere aos meios utilizados para a comunicação com a escola, a 

grande maioria utiliza a agenda escolar e o WhatsApp. 

     

Sobre a reunião de pais, a grande maioria afirmou participar das reuniões bimestrais 

assiduamente.  

 

  A maioria significativa dos responsáveis considera a organização da escola 

satisfatória ou muito satisfatória.  

 

Qual meio você utiliza para a comunicação 
com a escola?

apenas agenda escolar apenas whatysapp

agenda e whatsapp

Você participa das reuniões de pais 
bimestralmente?

sim não

Como você avalia a organização da nossa escola?

muito satisfatório satisfatório não satisfatório
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  Ainda de acordo com o formulário, a totalidade dos responsáveis que 

responderam ao questionário, afirmaram estar satisfeito ou muito satisfeito com o 

trabalho pedagógico realizado pelo (a) professor (a). 

 

 

Como característica marcante dessa Unidade de Ensino é importante ressaltar 

que a Escola Classe 19 do Gama acredita e pratica a inclusão de pessoas com 

deficiências. Por esse motivo temos um quantitativo significativo de alunos com 

necessidades especiais integrados nas vinte e duas turmas dos anos iniciais (total de 

31 alunos distribuídos do 1° ao 5° ano), além de quatro Classes Especiais com dois 

estudantes TEA’s cada, totalizando 8 estudantes nessa modalidade de ensino. 

Com o objetivo de descrever o diagnóstico da realidade fidedigno é preciso 

analisar os dados do Censo Escolar sobre rendimentos dos estudantes (aprovação) e 

distorção idade/série demonstrados na tabela a seguir. 

 DISTORÇÃO 

IDADE/SÉRIE 

RENDIMENTO 

2019 4,6% 96,5% 

2020 7,3% 99,4% 

2021 5,5% 90.3% 

 

 

Como você avalia o trabalho pedagógico desenvolvido 
pelo(a) professor(a) da turma do seu filho(a)?

muito satisfatório satisfatório não satisfatório
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Diante de tais dados é preciso considera que, como dito anteriormente, a 

Escola Classe 19 do Gama tem um grande quantitativo de estudantes com 

necessidades educacionais especiais e, por suas especificidades, muitos precisam de 

um tempo maior para alcançar as habilidades esperadas, por isso, em algumas 

situações, eles são retidos nas séries/anos que estão matriculados. Situação essa que 

não é considerada para os dados externos ou avaliações de larga escala, pois 

consideram esses alunos no perfil de distorção idade/série ou como reprovados, sem 

considerar suas características de PCDs. Isso reflete no resultado da escola, uma vez 

que esses percentuais aumentam, mas não condizem com a realidade, pois a 

distorção ou não aprovação de um estudante com necessidades especiais não está 

relacionada com insucesso escolar, mas, em muitas situações, faz parte de seu 

processo de construção do conhecimento.   

Diante do exposto, percebemos que há muitos desafios a serem superados, 

principalmente em razão do distanciamento necessário durante o período mais grave 

da pandemia de COVID-19, mas a Escola Classe 19 do Gama tem uma equipe que 

acredita no seu trabalho e está disposta a buscar as melhores estratégias para 

garantir a educação pública de qualidade.  

 

 

 

 

“Somos peças de um grande quebra-cabeça. É de pedaço em pedaço que a 

gente se monta.” 

Day Anne 
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4 - FUNÇÃO SOCIAL  

“Todo mundo acha que o mais importante da escola é sair sabendo a 

conta de matemática e escrevendo bem. Eu vos digo que a principal 

função da escola é dar leitura de vida para todos”.  

(Juann, site O Pensador)  

 

         A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, 

cognitivas e afetivas de seus estudantes, independentemente de serem ou não 

pessoas com necessidades especiais, capacitando-os a tornar cidadãos 

participativos na sociedade em que vivem. A função básica da escola é garantir 

a aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores necessários à 

socialização do indivíduo sendo necessário que a escola propicie o domínio dos 

conteúdos culturais básicos da leitura, da escrita, da ciência, das artes e das 

letras, pois sem estas aprendizagens dificilmente o aluno poderá exercer seus 

direitos de cidadania. 

Desta forma, a Escola Classe 19 do Gama é um espaço democrático que 

valoriza e respeita a diversidade, e promove o diálogo com o propósito de formar 

cidadãos participativos, conhecedores de seus direitos e deveres e que estes 

possam superar as contradições da sociedade, as suas desigualdades e, assim, 

atuarem no meio em que vivem.  

À medida em que a escola vai se deparando com os desafios, busca 

estabelecer as condições de mudanças, desenvolvendo projetos que oportunizam 

aos alunos aprendizagens significativas e a compreender e respeitar as 

diversidades, e assim buscar amenizar a exclusão na nossa sociedade.  
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5 - PRINCÍPIOS  

 

5.1 - Princípios que norteiam a prática educativa:  

 Ao se falar em princípios que fundamentam a pratica educativa, faz-se 

necessário ter como alicerce os normativos que direcionam a educação escolar. Entre 

eles, o Currículo em Movimento do Distrito Federal é o documento legal baliza o fazer 

pedagógico da Escola Classe 19 do Gama e, a partir dele, temos como princípios: 

integralidade, intersetorização, transversalidade, diálogo escola-comunidade, 

territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada, o que possibilita a 

ampliação de oportunidades às crianças de nossa escola e, consequentemente, o 

fortalecimento da participação cidadã no processo de concretização de fundamentos, 

objetivos e procedimentos propostos. 

Já em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/96), os princípios que norteiam a prática educativa formal são: 

▪ Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

▪ Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

▪ Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

▪ Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

▪ Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

▪ Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

▪ Valorização do profissional da educação escolar; 

▪ Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas         de ensino; 

▪ Garantia de padrão de qualidade; 

▪ Valorização da experiência extraescolar; 

▪ Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Ainda se baseando na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

considerando a realidade de inclusão de pessoas com deficiências (PCD’s) 
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vivenciada na Escola Classe 19 do Gama, é importante destacar que a esse 

público serão assegurados: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 

Faz-se necessário salientar que a concepção de Educação Inclusiva vai 

além do diagnóstico de estudantes, pois percebemos a inclusão como um 

processo amplo e que envolve toda a comunidade escolar. A inclusão só existe 

na prática de fato, quando oferecemos condições diferenciadas para os 

discentes, oportunizando um trabalho diversificado e individualizado que 

verdadeiramente atenda às suas necessidades de aprendizagem e, 

consequentemente, resulte no desenvolvimento das potencialidades de nossos 

estudantes. 

 

5.2 - Princípios Epistemológicos: 

De acordo com o Currículo em Movimento de Distrito Federal, os princípios 

epistemológicos que regem a educação básica “nos remetem ao que 

compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos 

atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, 

valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo 

Integrado, os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques 
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teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em 

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

 

5.3  – Unicidade entre teoria e prática: 

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas 

ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e 

prática, é importante, também, considerar que, quando são tratadas 

isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma 

fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao 

falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a 

dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em 

relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em 

vista que a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da 

práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, pois “é a sua 

capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um 

instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p. 215).  

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão 

articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de 

ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos 

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório 

quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente 

construção.  

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade 

na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam 

reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a 

construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática 

requer de professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de 

concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, 

estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do professor, 

especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 
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cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?  

São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ 

componentes curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação 

dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e 

atuar crítica e conscientemente, com vistas à apropriação/ produção de 

conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currículo, possibilitando 

encontrar respostas coletivas para problemas existentes no contexto social. 

 

5.4  - Interdisciplinaridade e contextualização: 

Pautando pelo Currículo em Movimento do DF, a “interdisciplinaridade e a 

contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo integrado. A 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que 

ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa 

a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá 

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).  

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma 

contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

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

sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo 

de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o 

conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens 

dos estudantes.  

Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou 

integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que 

são os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma 

temática. Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma 
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reflexão sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas 

frustradas de forçar uma integração que não existe, dificultando a implementação 

de atividades interdisciplinares na escola.  

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio 

componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos 

(artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que 

irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do componente 

curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a integração existente 

entre os diferentes conhecimentos.  

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] 

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho 

que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que 

preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das 

diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo 

entre os professores. Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala 

de aula, necessário se faz que os professores dialoguem, rompendo com a 

solidão profissional característica das relações sociais e profissionais na 

modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que 

assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as 

coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 

continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio.  

A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar 

presente em qualquer intervenção interdisciplinar:  

a. Definição de um problema, tópico, questão.  

b. Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ 

disciplinas a serem consideradas.  
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c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem 

pesquisadas.  

d.  Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser 

desenvolvidos.  

e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas 

informações para complementar.  

f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas 

no processo, procurando trabalhar em equipe.  

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias 

integradoras, como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc.  

h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o 

estudo.  

i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para 

imprimir coerência e relevância.  

j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema 

levantado inicialmente.  

k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das 

atividades pedagógicas e sobre o trabalho em grupo. 

 

 

5.5  - Flexibilização:  

Segundo o Currículo em Movimento do DF, em “relação à seleção e 

organização dos conteúdos, este Currículo define uma base comum, mas garante 

certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos político-

pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes.  

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação 

de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma 

sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 

Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o 
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diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, 

numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização das grades 

curriculares repletas de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é viabilizada 

pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto político-

pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, 

o professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os 

saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do 

senso comum são transformados com base na ciência, com vistas a “[...] um 

senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do 

saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade 

individual e social.  

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes 

dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, 

caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese 

qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço 

para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e 

compartilham com professores saberes e experiências construídas em espaços 

sociais diversos. 
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6 - Missão da Unidade de Ensino  

 

         Proporcionar uma educação pública de qualidade, visando oferecer cultura, 

conhecimentos científicos e de desenvolvimento do comportamento humano para 

uma vida em sociedade, dando ênfase ao protagonismo estudantil, 

materializando-se a partir de objetivos pré-estabelecidos, os quais se destacam 

atender os alunos respeitando sua diversidade e individualidade e a de tolerância 

recíproca na vida social, oportunizar o crescimento pessoal dos alunos e de sua 

família, trabalhar a cidadania e os valores, fortalecer o vínculo das famílias, dos 

laços de solidariedade humana, demonstrar que em uma sociedade a convivência 

harmônica é extremamente importante, porém de forma crítica, criar situações 

para trabalhar questões da diversidade e diferença. Nesse sentido, a missão 

dessa instituição visa envolver todos os segmentos (professores, servidores, pais, 

alunos e comunidade) em um objetivo comum através de atividades 

diversificadas dentro do ambiente escolar. Por fim, proporcionar através da 

educação o desenvolvimento do ser moral e político, tendo a escola como um 

reflexo das necessidades sociais para promover discussões coerentes, para 

analisá-las e pensá-las como conjunto da sociedade promovendo uma reflexão 

consciente de acordo com os anseios sociais.  
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7 - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS  

  

7.1 – Objetivo Geral:  

• Promover a integração entre todos os segmentos da instituição com 

o intuito de estabelecer relações mais estreitas a fim de provocar 

nesta comunidade escolar um sentimento de pertencimento e de 

responsabilidade mútua com a formação do educando em sua 

plenitude.   

  

  

7.2 - Objetivos Específicos:  

• Promover ações ao longo da implementação do Projeto Político 

Pedagógico no sentido de democratizar os processos decisórios no 

âmbito de toda comunidade escolar e seus colegiados.   

 

• Oportunizar as atividades do Conselho Escolar proporcionando 

momentos para desenvolver ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras, de modo a contribuir efetivamente para o 

aprimoramento do processo pedagógico.   

  

• Melhorar o índice do IDEB superando as metas alcançadas.  

  

• Promover a inclusão dos ENEE’s em todo e qualquer processo 

educativo na escola, respeitando a limitação de cada um deles.   
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• Ampliar a participação dos diferentes segmentos da comunidade 

escolar em seus órgãos colegiados, de modo a garantir a efetiva 

atuação desses nos processos consultivos e decisórios da escola.   

  

• Realizar encontros temáticos envolvendo todos os segmentos da 

comunidade escolar, objetivando a tomada de consciência e o 

senso de corresponsabilidade com todas as questões pertinentes à 

escola.   

  

• Elaborar e executar junto com os segmentos estratégias que 

atinjam diretamente a dificuldade de aprendizagem dos alunos 

tendo como referência sua condição social e seus pontos de partida.   

  

• Garantir a implementação de propostas educacionais 

encaminhadas pela SEEDF, contribuindo com sugestões para o 

aperfeiçoamento das mesmas.  

  

• Oferecer suporte aos envolvidos no processo educativo executando 

de forma integral projetos que visam a aprendizagem do educando.   

  

• Coordenar e incentivar o planejamento e execução de ações 

pedagógicas de forma coletiva e paritária.   

  

• Acompanhar o avanço da alfabetização e do letramento matemático 

de maneira individualizada e por turma, propondo novas 

intervenções sempre que necessário.  

  

• Realizar fóruns de avaliação Pedagógica e Institucional, para 

análise de resultados e redirecionamento de ações.  
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8 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  

  
8.1- Concepção de currículo 

 

   Segundo Demerval Saviani, “currículo é o conjunto das atividades 

nucleares desenvolvidas pela escola.” Desta forma, trata-se das atividades 

essenciais que a escola não pode deixar de desenvolver, sob pena de perder a 

sua especificidade pedagógica. O processo de construção dos conhecimentos 

que irão compor o currículo não deve se dar de maneira aleatória, mas com base 

no que é necessário ao ser humano conhecer para enfrentar os problemas que a 

realidade apresenta. A problematização da realidade pelo docente como parte do 

método da prática pedagógica é um pilar essencial, pois a seleção dos 

conhecimentos que se vincula à definição dos objetivos de ensino implica em 

contextualizar o currículo de acordo com a realidade e demandas da comunidade 

escolar. 

 

8.2 – Avaliação 

   De acordo com a LDB 9.394/96, a avaliação deve ser “contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais”.  

   Corroborando essa normativa, o Currículo em Movimento afirma que a 

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

respeito a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de práticas que 

podem ser inclusivas ou de exclusão.  

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto 

de educação pública democrática e emancipatória. Compreende também que a 

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

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

manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os níveis: 

da aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga 

escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou 

humilhar os estudantes por meio da avaliação. 

 

8.3 - Educação Integral 

  O termo Educação Integral é comumente confundido com a educação de 

tempo integral, ou seja, no primeiro caso trata-se da oferta de uma educação de 

comtemple a formação integral do estudante, enquanto que o segundo se refere 

a permanência do estudante na escola. 

  Dessa forma, a educação integral apresentada no Currículo em Movimento 

do DF retrata “uma visão peculiar do homem e da educação. O homem não é um 

ser fragmentado, um ‘Frankenstein’ dividido e depois juntado em partes. É um ser 

único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade 

de sua presença. E a educação é uma grande arte de convivência, que une os 

homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania.” 

  No entanto, ainda é importante ressaltar que o mesmo documento deixa 

de forma clara que a escola, apesar do caráter amplo e complexo da educação 

integral, não deve ser considerada a salvação para todos os males do mundo, 

pois não pretende substituir o papel e a responsabilidade da família ou do Estado 

ou ainda de sequestrar o educando da própria vida, mas que vem responder às 

demandas sociais de seu tempo.  

 

8.4 – Teorias Críticas e Pós-críticas 

  A Teoria Crítica propõe questionamentos sobre aspectos que podem 

parecer comuns no cotidiano social, como: desigualdades sociais, hegemonia do 

conhecimento científico em relação a outras formas de conhecimento, 

neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade 
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emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura de um 

compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação 

social. 

  Para promover as conexões entre currículo e multiculturalismo, sem 

desconsiderar as relações de poder que estão na base da produção das 

diferenças, alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica também fundamentam a 

prática pedagógica dessa instituição. Ao abrir espaço não apenas para ensinar a 

tolerância e o respeito, mas, sobretudo, para provocar análises, questionando 

permanentemente essas diferenças, são propostos como eixos transversais: 

educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação para a 

sustentabilidade e educação para e em direitos humanos.  

Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados na organização 

curricular conceitos, como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe 

social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação 

e libertação, currículo oculto, resistência. A intenção é de que o Currículo se 

converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento, seja 

ideologicamente situado e considere as relações de poder existentes nos 

múltiplos espaços sociais e educacionais, especialmente nos espaços em que há 

interesses de classes. 

 

8.5 – Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural 

 A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos 

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

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 

realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Consequentemente, “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), 

exigindo que seja uma prática intencional e planejada.  

Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num 

contexto marcado por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças 
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produtivas e as relações sociais de produção. Essa natureza contraditória da 

escola quanto a sua função de instruir e orientar moralmente a classe 

trabalhadora pode indicar a superação dessas contradições, à medida que a 

escola assume sua tarefa de garantir a aprendizagem dos conhecimentos 

historicamente constituídos pela humanidade, em situações favoráveis à 

aquisição desses conteúdos, articuladas ao mundo do trabalho, provendo, assim, 

condições objetivas de emancipação humana.  

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e 

sentidos culturais.  

A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências 

e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica 

e que é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a 

prática social como ponto de partida para a construção do conhecimento significa 

trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de 

saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade 

entre todos eles. O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a 

transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos 

educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos 

sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na 

participação e na colaboração dos atores. 

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam 

situações que os colocam como protagonistas do processo ensino aprendizagem, 

tendo o professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, 

por meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de 

um sujeito histórico e social.  

Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados 

e concomitantes: a) Identificar os elementos culturais produzidos pela 

humanidade que contribuam para a humanização dos indivíduos, distinguindo 
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entre o “essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o 

acessório” (SAVIANI, 2003, p. 13); b) organizar e refletir sobre as formas mais 

adequadas para atingir essa humanização, estabelecendo valores, lógicas e 

prioridades para esses conteúdos.  

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna 

viável quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar 

considera as práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da 

prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do 

processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso 

metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a 

problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios 

da prática social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de 

instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita 

a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003). 
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9 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

        O trabalho pedagógico compreende todas as atividades práticas 

desenvolvidas pelos profissionais da escola para a realização do processo de 

ensino-aprendizagem.          A organização democrática deste trabalho 

fundamenta-se no processo de participação e responsabilidade da comunidade 

escolar na tomada de decisões coletivas.  

           As ações pedagógicas desta U.E encontram-se em consonância aos 

documentos norteadores elaborados pelas SEEDF e suas Subsecretarias.  

           Anualmente, de preferência na Semana Pedagógica, a equipe pedagógica 

(direção, coordenadores, professores e serviços de apoio), elabora o Planner 

Anual:  
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PLANNER 1º BIMESTRE - FEVEREIRO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

  1 
Férias 

2 
Férias 

3 
Férias 

4 
Férias 

5 
Férias 

 
 

6 
Férias 

7 
Semana Pedag. 

8 
Semana Pedag. 

9 
Semana Pedag. 

10 
Semana Pedag. 

11 
Semana Pedag. 

 
 

12 

13 14 
Início do Bim. 

15 
COLETIVA 

EXTRA: 
P.P.P  

 Planner Anual 

16 
COLETIVA: 

Transição Escolar  
Tempo de Aprender 

Projeto Eu 
Passarinho 

17 
COLETIVA 

EXTRA: 
Rotina de Sala 

18 
 
 
 

19 

20 21 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

22 
COLETIVA 

EXTRA: 
Psicogênese  

 Perfil das Turmas 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

23 
COLETIVA: 

Semana da Edu. 
Inclusiva  

Pauta da Reunião 
de Pais 

24 
Reunião de 

Pais 
Coletivão 

25 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL         

26 
 

27 28 
Recesso 

 
 

     

 

MARÇO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

  1 
Recesso 

2 
Recesso 

3 4 5 
 
 
 

6 7 
Semana 

 
 

8 
Distrital  

Dia Internacional 
da Mulher 

 

9 
de Promoção 
COLETIVA: 

Semana Uso da 
Água 

Portaria Nº63 - ESV 

10 
da Educação 

COLETIVA 
EXTRA: 

Serviços de 
Apoio 

11 
Inclusiva 

12 

13 14 
Início de Reag. 

15 
Dia da Escola 
Início de P.I 

16 
COLETIVA: 

S0E – Conflitos 
Interpessoais 

17 
Início de P.I 

18 19 

20 21 
Semana de 
Dia Inter. da 
Sindrome de 

Down 

22 
Conscientização 
Dia Mundial da 
Água 

23 
do Uso 

COLETIVA: 
Páscoa 

24 
Sustentável 

 

25 
da Água 
Dia da 

Constituição 

26 

27 28 29 30 
COLETIVA: 

Ficha de correção 
 
 

31   
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ABRIL 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

     1 2 
 
 
 

3 4 
PSICOGÊNESE 

5 
PSICOGÊNESE 

 
Encer. de P.I 

6 
PSICOGÊNESE 

 

7 
Reprodução de 

Provas 
Encer. de P.I 

8 
Reprodução de 

Provas 
Encer. de 

Reag. 

9 

10 11 
SEMANA 

12 
DE 

13 
AVALIAÇÕES 

14 
PÁSCOA 

15 
Feriado 
Paixão 

16 

17 
Páscoa 

18 
CONSELHO 

19 
DE 

Dia do Índio 

20 
CLASSE 

21 
Feriado 

Tiradentes 

22 
Dia Letivo 

Móvel 
Desc. do Brasil 

23 
Dia Mundial do 

Livro 

24 25 26 27 
COLETIVA: 

Semana da Educ. p/ 
vida 

 Dia das mães 

28 
Reunião de 

Pais 
Coletivão 

29 
Final do Bim. 

30 

 

PLANNER 2º BIMESTRE - MAIO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

 

1 
Feriad

o 
Dia do 
Trabal

ho 

2 
Semana 

Início do Bim 
 

Início de Reag. 

3 
Da 

Início de P.I. 

4 
Educação 

COLETIVA: 
Dia de Combate ao 

Abuso Infantil 

5 
Para 

Início de P.I. 

6 
Vida 

 

7 
DLM – 22/04  

DIA DAS MÃES 

8 
Dia 
das 

Mães 

9 10 11 
COLETIVA: 

Festa Junina 

12 13 
Abolição da 
Escravatura 

14 

15 16 17 18 
Dia Nacional de 

Combate ao Abuso 
Infantil 

COLETIVA: 

19 20 21 

22 23 24 25 
COLETIVA: 

Convite à UNIEB – 
Reprovação Escolar 

26 27 28 

29 30 31  
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JUNHO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

   1 
COLETIVA: 

2 3 
Dia nacional da 
Educ.Ambienta

l 

4 

5 
Dia do 
Meio 

Ambie
nte 

6 7 8 
COLETIVA: 

9 10 11 
DLM – 17/06  

FESTA JUNINA 

12 13 14 15 
COLETIVA: 

16 
Recesso 

Corpus Christi 
 

17 
Dia Letivo 

Móvel 

18 

19 20 
PSICOGÊNESE 

e TEXTOS 

21 
PSICOGÊNESE e 

TEXTOS 
Encer. de P.I 

22 
PSICOGÊNESE e 

TEXTOS 
 

23 
Reprodução de 

Provas 
Encer. de P.I 

24 
Reprodução de 

Provas 
Encer. de 

Reag. 

25 

26 27 
SEMANA 

28 
DE 

29 
AVALIAÇÕES 

 
 

30   

 

 

JULHO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

     1 2  
DLM – 11/07 

FÓRUM 
3 4 

CONSELHO 
 

5 
DE 

Entrega de 
Documentação 

6 
CLASSE 

Entrega de 
Documentação 

7 
Reunião de 

Pais 
Coletivão 

8 
Final do Bim. 

 

9 

10 11 
Dia Letivo 

Móvel 

12 
Recesso 

 

13 
Recesso 

 

14 
Recesso 

 

15 
Recesso 

 
 

16 
Recesso 

17 
Recess

o 

18 
Recesso 

19 
Recesso 

 

20 
Recesso 

21 
Recesso 

22 
Recesso 

 
 

23 
Recesso 

24/31 
Recess

o 

25 
Recesso 

 

26 
Recesso 

 

27 
Recesso 

 

28 
Recesso 

 

29 
Dia Letivo 

Móvel 
 

30 
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PLANNER 3º BIMESTRE - AGOSTO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

 1 
Início do Bim. 

2 3 
COLETIVA: 

Dia dos Pais 

4 5 6 

7 8 
Início de Reag. 

9 
Início de P.I. 

10 
Dia de formação 
Continuada dos 
Profissionais da 
Educação no DF 

COLETIVA: 

11 
Dia do Estudante 

 
Início de P.I. 

12 13 
DLM – 29/07  

DIA DOS PAIS 

14 
Dia dos 

Pais 

15 16 17 
Dia do Patrimônio 

Cultural 
COLETIVA: 

18 19 20 

21 22 
Dia do Folclore 

23 24 
COLETIVA: 

Prevenção ao Uso de  
Drogas 

25 
Dia do Soldado 

26 27 

28 29 30 31 
COLETIVA: 

Dia de Luta das  PCN 

   

 

SETEMBRO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

    1 2 3 
 

4 5 6 7 
Feriado 
Dia da 

Independência do 
Brasil 

8 9 10 

11 12 
Semana de 

13 
Prevenção ao 

14 
Uso de 

COLETIVA: 

15 
Drogas 

16 
no DF 

17 

18 19 
PSICOGÊNESE 

20 
PSICOGÊNESE 

 
Encer. de P.I. 

21 
PSICOGÊNESE 

Dia de Luta das PCD 
Dia da Árvore 

22 
Reprodução de 

Provas 
Encer. de P.I. 

23 
Reprodução de 

Provas 
Encer. de Reag 

24 

25 26 

SEMANA 

27 

DE 

28 

AVALIAÇÕES 

29 30 

Dia do 
Secretário 

 

 

OUTUBRO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

      1 
 

 
2 3 

CONSELHO 
4 

DE 
Dia dos Animais 

5 
CLASSE 

 

6 
Reunião de 

Pais 
Coletivão 

7 
Final do Bim. 

8 
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PLANNER 4º BIMESTRE - OUTUBRO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

09 10 
Início do Bim. 

11 
COLETIVA 

EXTRA: 
Semana do Livro 

12 
Feriado 

Dia das Crianças 

13 14 15 
Feriado 

Dia do Prof. 

16 17 
Início de Reag. 

18 
Início de P.I. 

19 
COLETIVA: 

Consciência Negra 

20 
Início de P.I. 

21 
Dia Nacional da 

Alimentação 
Escolar 

22 

23/30 
Dia do 
Meren. 

Esc. 

24/31 
Semana 

25 
Nacional do 

26 
Livro 

COLETIVA: 
Sem. Mª da Penha 

27 
e da 

28 
Biblioteca 

Dia do Servidor 
Público 

29 
DLM – 14/11  
FESTIVAL 
LITERÁRIO 

 

NOVEMBRO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

  1 2 
Feriado 
Finados 

3 4 5 

6 7 8 
SIPAEDF - 

PROVA 

9 
SIPAEDF - PROVA 

10 11 
Dia de luta 

contra a medic. 

12 
Dia Distrital do 
Gestor Escolar 

13 14 
Dia Letivo 

Móvel 

15 
Feriado 

Proclamação da 
República 

16 
COLETIVA: 

17 18 19 
Dia da 

Bandeira 

20 
Consc. 
Negra 

21 
Semana 

Abertura da 
Copa do 
Mundo 

22 
Maria 

 
Encer. de P.I. 

23 
Da 

COLETIVA: 
Natal 

24 
Penha 

 
Encer. de P.I. 

25 
 
 

Encer. de Reag. 

26 

27 28 
PSICOGÊNESE 

e TEXTOS 

29 
PSICOGÊNESE e 

TEXTOS 

30 
Feriado 

Dia do Evangélico 

 
 
 

  

 

DEZEMBRO 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

    1 
Reprodução de 

Provas 

2 
Reprodução de 

Provas 

3 

4 
Dia do 
Or. Ed. 

5 
SEMANA 

6 
DE 

7 
AVALIAÇÕES 

8 9 
Musical de 

Natal 

10 

11 12 
CONSELHO  

13 
DE 

14 
CLASSE 

15 
Confraternização 

das Turmas 

16 
Reunião de Pais 

17 

18 
Final da 

Copa 
do 

Mund 

19 
2º FÓRUM de 
AVALIAÇÃO 

 
 

20 
Entrega de 

Documentação 

21 
Entrega de 

Documentação 
 

22 
Final do Bim. 

23 
Avaliação Final 

24 
Recesso 

25 
Feriad 
Natal 

26 
Recesso 

27 
Recesso 

28 
Recesso 

29 
Recesso 

30 
Recesso 

31 
Recesso 
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Este material é impresso organizado por bimestre (conforme 

imagem anterior)  e fixado na Sala dos Professores. Ele dará o 

direcionamento às demais ações ao longo do ano, sendo realizada 

adequações sempre que necessário, e propiciará a todos se organizarem 

com proatividade. Todas as suas informações são transferidas pelos 

professores para o Planner Pedagógico Individual.  

  

  
Material pedagógico entregue aos professores no ano de 2021   
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9.1 - Coordenação Pedagógica  

   A conquista do tempo/espaço da Coordenação Pedagógica para a 

formação foi resultado da constante luta da classe dos professores pela 

melhoria das condições de trabalho (FERNANDES,2012). É, com certeza, 

um espaço legitimado para o desenvolvimento da formação em serviço, pois 

favorece estudos e pesquisas no coletivo com a colaboração dos pares, do 

coordenador pedagógico e outros agentes da educação. Além disto, serve 

ainda para o planejamento coletivo e acompanhamento das ações 

pedagógicas, a fim de garantir um alinhamento do trabalho escolar como um 

todo. Assim, a Escola Classe 19 do Gama organiza seus tempos e ações de 

coordenação em consonância a Portaria de Atuação dos Servidores 

Integrantes da Carreira Magistério do ano vigente.  

PORTARIA Nº 14, DE 11 DE JANEIRO DE 2021  

Dispõe sobre os critérios referentes à atuação dos servidores integrantes da Carreira Magistério 

Público do Distrito Federal nas atividades de docência e na orientação educacional, sobre a organização e 

atuação dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público, inclusive dos readaptados e PCDs (Pessoas 

com Deficiência) com adequação expressa para não regência e do Analista de Gestão Educacional – Psicologia, 

da Carreira Assistência à Educação, no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, nas unidades 

escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e unidades parceiras, sobre a organização dos 

atendimentos ofertados e sobre os critérios de modulação dos servidores integrantes da Carreira Magistério 

Público readaptados e PCDs com adequação expressa para não regência.  

CAPÍTULO II  

DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

Art. 25. A coordenação pedagógica abrigar-se-á na PP da UE/UEE/ENE, no que se refere às atividades 

individuais e coletivas, internas e externas.  

Parágrafo único. As horas de trabalho destinadas às atividades de coordenação pedagógica constarão do 

horário do servidor, devendo ser planejadas, cumpridas e registradas na folha de frequência.  

Art. 26. Para os professores que atuam com quarenta horas semanais, no turno diurno, com jornada ampliada, 

em regência de classe na Educação Infantil, no Ensino Fundamental Anos Iniciais, no Programa de Educação 

em Tempo Integral - PROEITI, na Educação Integral - Ampliação Progressiva de Tempo, na Educação Especial, 

na Classe Bilíngue Mediada e na interpretação de Libras-Língua Portuguesa-Libras Surdez/ Deficiência Auditiva, 

a coordenação pedagógica dar-se-á no turno contrário ao de regência, totalizando quinze horas semanais, 

devendo atender ao disposto abaixo:  

I - quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na UE/UEE/ENE;  
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II - terças e quintas-feiras destinadas à coordenação pedagógica individual na UE/UEE/ENE ou à formação 

continuada.  

III - segundas e sextas-feiras destinadas à coordenação pedagógica individual, podendo ser 

realizada fora do ambiente escolar.  

 

 COORDENAÇÕES COLETIVAS REALIZADAS NAS QUARTAS-FEIRAS   

Ação  Cronograma  Objetivos 
Específicos  

Parcerias 
envolvidas nas 

ações  
Público  Avaliaçã

o  

Organização 
Pedagógica  da 

Unidade Escolar 
(planner anual). 

Início  do  1º 
Bimestre (Semana 

Pedagógica). 
Acolher e orientar os professores 

e demais serviços de apoio. Gestores. Professores; 
Serviços de Apoio. 

Ao 
término 
de cada 

bimestre 
e nas 

ações ao 
longo do 

ano. 
Apresentação dos 
profissionais dos 
Serviços e suas 

respectivas O.P’s. 

Início  do  1º 
Bimestre (Semana 

Pedagógica). 
Acolher e orientar os 

profissionais recém-chegados à 
escola. 

Gestores, Sala de 
Recursos, EEAA e 

SOE. 
Professores recém-
chegados à escola. 

No 
decorrer 
do ano 
letivo. 

Fórum de Avaliação do 
BIA e do 2º Bloco. Semestral. 

Analisar coletivamente os 
resultados obtidos e planejar 
estratégias de intervenções 

pedagógicas. 

Gestores 
Professores 

Serviços de Apoio. 

Professores; 
Alunos; 

Equipes de Apoio; 
Coordenadores 

 

No 
término 

das 
atividades 
do Fórum. 

Fórum  de  Avaliação 
Institucional. 

Ao término do 1º 
semestre ou no 

início do 2º. 

Avaliar os trabalhos 
desenvolvidos por cada setor da 

escola, projetos e eventos 
realizados, para a reorganização 
de ações, visando a melhoria na 

qualidade dos serviços ofertados. 

Gestores; 
Coordenadores; 

Convidados. 

Professores; 
Coordenadores; 

Gestores; 
Serviços de Apoio; 

Carreira 
Assistência  à 

Educação; 
Estudantes. 

Ao 
término da 
avaliação. 

 GRADE HORÁRIA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA   

TURNO  SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

MATUTINO  Coordenação  
Pedagógica  
Individual       
(CPI)  

Coordenação aos Pares;  
Formação Continuada;  
Atendimento em PI;  
Atendimento aos pais.  

Coordenação  
Coletiva.  

Coordenação aos Pares;  
Formação Continuada;  
Atendimento em PI;  
Atendimento aos pais.  

Coordenação  
Pedagógica  
Individual 
(CPI)  

VESPERTINO  Coordenação  
Pedagógica  
Individual (CPI)  

Coordenação aos Pares;  
Formação Continuada;  
Atendimento em PI;  
Atendimento aos pais.  

Coordenação  
Coletiva.  

Coordenação aos Pares;  
Formação Continuada;  
Atendimento em PI;  
Atendimento aos pais.  

Coordenação  
Pedagógica  
Individual 
(CPI)  
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Estudo  sobre 
Psicogênese da Escrita. 

Início do 1º 
Bimestre e 

sempre que 
necessário. 

 

Orientar os profissionais recém 
chegados e alinhar os trabalhos 

ao PPP da Escola. 
Gestores  e 

professores. 
 

Professores recém-
chegados à escola. 

 
Ao 

término de 
cada 

trabalho. 

Estudo  sobre 
Adequação Curricular. 2º Bimestre. Orientar os profissionais 

recémchegados a escola. 
Profissional da sala 

de recursos. 

Professores recém-
chegados a escola. 

Ao 
término de 

cada 
trabalho 

Estudo sobre 
Diretrizes e 

Instrumentos 
Norteadores da 

SEEDF. 

Ao longo do ano 
de acordo com 

as 
necessidades. 

Orientar os profissionais e 
direcionar o trabalho coletivo. Gestores. 

Professores; Equipes 
de Apoio; 

Coordenadores. 

Ao 
 l

ongo 
 d

o 
processo. 

Execução  de 
Conselhos de Classe. Bimestral. 

Analisar coletivamente os 
resultados obtidos e planejar 
estratégias de intervenções 

pedagógicas. 

Gestores 
Professores e 

Serviços de Apoio. 

Professores; Serviços 
de Apoio; 

Coordenadores. 
 

-------------
------ 

Realização  de 
Coletivas  

Temáticas, a partir 
de sugestões 

levantadas junto ao 
grupo. 

Ao longo do ano 
de acordo com 

as 
necessidades. 

Promover  a 
Continuada  e 

 a 
experiências. 

Forma
ção 

troca 
 

de 

Direção; 
Coordenadores; 

Professores; 
Serviços de 

Apoio; 
Especialistas 
convidados; 

Coordenadores 
Intermediários da 

UNIEB. 

A  depender 
temática. 

d
a 

Ao 
término 
de cada 

trabalho. 

Promoção de: 
Palestras; Oficinas; 

Troca de 
experiências. 

Ao longo do ano 
de acordo com 

as 
necessidades. 

Promover  a 
Continuada  e 

 a 
experiências. 

Forma
ção 

troca 
 

de 

Direção; 
Coordenadores; 

Professores; 
Serviços de 

Apoio; 
Especialistas 
convidados; 

Coordenadores 
Intermediários da 

UNIEB. 

A  depender 
temática. 

d
a 

Ao 
término 
de cada 

trabalho. 

Elaboração de 
Projetos Coletivos. 

Bimestral e/ou 
sempre  que 
necessário. 

Facilitar a abordagem e o 
desenvolvimento de atividades 

relacionadas aos eixos 
transversais. 

Professores; 
Coordenadores; 

Gestores; 
Serviços de Apoio. 

Estudantes. 
 

  
Após 

 
a 

conclus
ão do 

projeto
. 
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9.2 - Coletivão  

        Trata-se de um encontro aos pares em coordenação no ambiente 

escolar, entre os professores dos dois turnos, no qual compartilham 

experiências e ideias, e planejam coletivamente as sequências didáticas e 

os projetos do bimestre seguinte.  

Este ocorre ao final de cada bimestre, no contraturno do dia da reunião de pais.  

 

9.3 - Estratégia de valorização e formação continuada  

         Como já mencionado, nossas coordenações são espaços de formação 

continuada, planejamento coletivo, troca de experiências, avaliações e 

atendimento aos alunos com Projetos Interventivos. Contudo, entendemos que 

a valorização dos profissionais da educação interfere diretamente na qualidade 

dos trabalhos e nas relações interpessoais. Assim, sempre que há oportunidade, 

usamos parte do tempo para prestar homenagens em dias comemorativos, 

como: Dia da Mulher, Páscoa, Dia das mães, Dia dos Pais, Dia dos Professores, 

Dia do servidor Público e Natal.  

 

 

 

 

Ação  Cronograma Objetivos Específicos  Parcerias 

envolvidas 

nas ações  

Público  Avaliação  

Coletivão Bimestral  Permitir o planejamento 

coletivo entre professores 

que atuam no mesmo ano e 

leciona em turnos 

contrários.  

Gestores  

Professores  

  

Professores No decorrer 

do bimestre 
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Ação  Cronograma  Objetivos Específicos  Parcerias 

envolvidas 

nas ações  

Público  Avaliação  

Formação 

Continuada  

Ao longo do 

ano letivo  

 Divulgar cursos 

ofertados pela EAPE; 

Promover  

Coordenações Coletivas 

com caráter formativo  

 Gestores  

Professores  

CRE  

  

Servidores 

em geral  

Em cada 

semestre  

Valorização  Ao longo do 

ano letivo  

Promover a socialização 

e o bem estar dos 

funcionários  

 Gestores  

  

Servidores 

em geral  

--------  

  

 

9.4 - Planejamento do Trabalho Pedagógico  

  

     O detalhamento do planejamento das unidades didáticas é feito por meio de 

duas modalidades de organização do trabalho pedagógico: Sequências Didáticas e 

Projetos Didáticos. Este trabalho é realizado em dias de COLETIVÃO.   

  

 AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS  

        Organizam o trabalho pedagógico em uma determinada ordem, em um 

período de tempo e são definidas pelo professor, de acordo com os objetivos 

curriculares que deseja alcançar: Semana de Promoção da Educação Inclusiva; 

Semana do Uso Sustentável da Água; Páscoa; Semana de Educação Para a Vida; 

Maio Amarelo (educação para o trânsito); Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual; Semana do Brincar; Folclore; Semana de Prevenção ao Uso de 

Drogas; Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência; Semana Nacional do 

Livro e da Biblioteca; Consciência Negra; Semana Maria da Penha; Natal.  
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  OS PROJETOS PEDAGÓGICOS  

           Fundamentam-se na Pedagogia de Projetos e constituem, também, mais 

uma forma de detalhamento do planejamento da unidade didática. Segundo Nery 

(2007), os projetos didáticos organizam-se ao redor de um problema com vistas a 

um produto final e precisam ter objetivos claros, planejamento do tempo, 

organização das atividades e avaliação em relação aos objetivos propostos, 

proporcionando o trabalho articulado com as diferentes áreas do conhecimento. Os 

projetos didáticos que levam à construção da autonomia: Circuito das Cores 

(recreio); Mala Viajante (leitura); Lobo Guará (educação ambiental); PROERD 

(combate às drogas); Aula de Flauta; Festival Literário (EEAA); Reciclagem 

(sustentabilidade).  

  

     PROJETO INTERVENTIVO (PI)  

          É um projeto específico que parte de um diagnóstico e consiste no 

atendimento imediato aos estudantes que, após experimentarem todas as 

estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciem dificuldades 

de aprendizagem.   

Na Escola Classe 19 do Gama, o projeto é elaborado pelo professor regente do 

aluno em questão e aplicado por um professor (do mesmo ano) que está em 

coordenação na terça ou quinta, ou seja, o estudante é atendido em seu próprio 

horário de aula. Esta organização surgiu a partir da observação dos professores, 

devido a baixa frequência dos alunos nos encontros realizados no contraturno. 

Geralmente, este público alvo reside no entorno do Gama e não tem condições de 

passar o dia na escola para o atendimento em PI.  
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9.5 - AULA: ESPAÇOS E TEMPOS DIFERENCIADOS PARA AS  

APRENDIZAGENS   

          A aula é o espaço e tempo em que professores e estudantes se encontram e 

interagem de forma mais efetiva, construindo uma relação pedagógica mediada 

pelo conhecimento por meio de diferentes perspectivas teórico-metodológicas 

(SILVA, 2011). A aula em uma escola organizada em ciclos precisa extrapolar o 

espaço convencional das quatro paredes, como usualmente costuma ser 

concebido. Assim, os “passeios”, bem como o uso de outros espaços diferentes ao 

da sala de aula, são compreendidos por nossa comunidade como uma oportunidade 

de interação e aprendizagens.   

• Quanto ao uso da quadra poliesportiva, parque infantil, pátio da escola, 

sala de leitura e sala multidisciplinar/sala de informática: há uma escala 

com dia e horário pré-definidos para o uso de cada turma e depende do 

planejamento do professor regente, podendo ocorrer atividades aos pares.  

• Quanto aos passeios (saídas de campo):  antes do agendamento, 

verificamos a relevância, custos e público alvo. Devido ao poder aquisitivo 

das famílias, optamos por realizar 1 saída por bimestre. Outras podem 

ocorrer, desde que não gere custos aos pais. Dos passeios pagos: City Tour 

pelos pontos turísticos de Brasília; Teatro; Cinema; Zoológico. Dos passeios 

gratuitos: Hospital Sara; Fábrica da Coca-Cola; Festivais promovidos pela 

SEEDF; outros que surgirem.  

• Quanto aos Eventos Culturais: estes também são espaços de 

aprendizagem, pois antes de cada evento, é realizada uma sequência 

didática sobre o tema e a culminância do trabalho ocorre na realização do 

evento em si. Os mais tradicionais em nossa escola e que estão inseridos no 

calendário anual são: Cantata de Páscoa; Dia das Mães; Festa Junina 

Temática; Dia dos Pais; Dia das Crianças; Festival Literário; Cantata de 

Natal.  



 

67  

  

• Quanto a VIVÊNCIA: é uma estratégia prevista nas Diretrizes Pedagógicas 

para Organização Escolar Do 2º Ciclo para as Aprendizagens: BIA e 2º Bloco 

e praticada em nossa escola, sempre em que surge a necessidade do 

professor verificar o nível de desempenho e de aprendizagem de um 

determinado estudante para decidir sobre seu avanço na mesma 

etapa/modalidade.  

 

 

      9.5.1 - AS RELAÇÕES INTERATIVAS / RECOMPOSIÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS 

             O processo de ensino e aprendizagem implica o planejamento de aula, 

considerando a diversidade de saberes dos estudantes e os distintos processos de 

aprendizagem que ocorrem nas relações inter e intrapessoais. Organizar a escola em 

ciclos implica, portanto, considerar as teorias que tratam da aprendizagem e do 

desenvolvimento humano, que resguardam a heterogeneidade de tempos, espaços e 

modos de aprender. Diferentes estratégias pedagógicas de intervenção para as 

aprendizagens podem ser adotadas, destacando-se entre elas o Projeto Interventivo 

apresentado anteriormente e o Reagrupamentos.  

• REAGRUPAMENTO INTRACLASSE consiste na formação de 

grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das 

aulas. Em determinados momentos, as atividades podem ser as 

mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a 

desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a mesma para todos, 

porém com comandos distintos, conforme o processo de 

aprendizagem de cada estudante ou grupo.  

• REAGRUPAMENTO INTERCLASSE é uma dinâmica que 

enriquece e alarga as experiências estudantis e docentes. Nesses 

momentos, são formados grupos de estudantes de diferentes 

turmas, do mesmo ano ou não, do mesmo bloco ou não, a partir de 

necessidades e possibilidades diagnosticadas.  
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Ação  Cronograma  Objetivos Específicos  Parcerias 

envolvidas nas 

ações  

Público  Avaliação  

Reagrupamento  

Interclasse.  

Segundas e  

Sextas-feiras, 

com 1h30 de 

atendimento.  

Permitir o atendimento 

às necessidades de 

aprendizagens de  

grupos específicos de 

estudantes por um 

período determinado.  

Gestores;  

Professores;  

Coordenadores.  

Alunos do 

BIA e do 

2º  

Bloco.  

Na aplicação dos 

testes da  

Psicogênese e  

Avaliações  

Diagnósticas.  

Reagrupamento  

Intraclasse.  

Depende da 

organização de 

cada professor.  

Permitir o atendimento 

às necessidades de 

aprendizagens de  

grupos específicos de 

estudantes por um 

período determinado.  

Professores.  Alunos do 

BIA e do 

2º  

Bloco.  

No decorrer do 

ano letivo.  

Projeto 

Interventivo  

Terças ou 

Quintas.  

Permitir o atendimento 

às necessidades de 

aprendizagens de  

alunos específicos de 

estudantes por um 

período determinado.  

Gestores;  

Professores;  

Coordenadores.  

Alunos do 

BIA e do 

2º  

Bloco.  

Ao final das 

atividades 

propostas.  

 

Para a organização dos grupos nos Reagrupamentos e para a seleção do 

público alvo dos Projetos Interventivos, a equipe pedagógica utiliza alguns 

instrumentos de acompanhamento das aprendizagens, tais como: Psicogênese da 

Escrita quando se trata de alunos não alfabetizados; Produção Escrita quando se 

trata de alunos alfabetizados; Prova Diagnóstica do DF.  

Ainda nessa perspectiva de recuperação das aprendizagens, a escola está 

participando da formação anual do curso Identidade e Pertencimento ofertado pela 

CRE- Gama que visa contribuir significativamente para a formação do corpo docente 

no sentindo do recuperar as aprendizagens que ficaram comprometidas após o 

período de aulas remotas e, consequentemente, ofertar uma educação pública de 

qualidade.  
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9.6 - AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA  

             As avaliações dos resultados pedagógicos, podendo ser internas ou 

externas, são de extrema importância para reconhecermos onde estamos e 

traçarmos o caminho para onde queremos chegar. Assim, esta U.E pauta suas 

ações e instrumentos de avaliação nas “Diretrizes de Avaliação Educacional – 

Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (2014-2016)”. Estas objetivam 

organizar e envolver — de maneira articulada — os três níveis da avaliação: 

aprendizagem, institucional e em larga escala (ou de redes), tendo a função 

formativa como indutora dos processos que atravessam esses três níveis por 

comprometer-se com a garantia das aprendizagens de todos.   

 

  

Ação  Cronograma  
Objetivos 

Específicos  

Parcerias 
envolvidas nas 

ações  
Público  Avaliação  

Teste da 
psicogênese  

Bimestral  

Compreender as 
hipóteses das  

crianças sobre o  
sistema de 

escrita e auxiliar 
no  

planejamento das 
intervenções  

intencionais para 
que avancem de  

nível.  

Gestores;  
Coordenadores  

  

Alunos não 
alfabetizados do  

BIA  

Após análise 
dos testes;  

Em 
Conselho de 

Classe  

  
Análise de  

Textos  
Narrativos 

com apoio de  
Chave de  
Correção  

Bimestral  

Avaliar no texto 
os itens: 

Progressão 
Temática:  

Elementos da 
Narrativa; 
Coesão:  

Segmentação:  
Ortografia:  
Pontuação  

  
Gestores;  

Coordenadores  
  

  
Alunos  

Alfabetizados  

  
Após análise 
dos textos;  

Em 
Conselho de 

Classe  

Provas  Bimestral  

Avaliar os 
conteúdos  

ministrados no  
bimestre, 
através  

de itens/questões 
contextuais e 

instigantes  

Professores 
Coordenadores  

Alunos;  
Toda equipe  
Pedagógica  

Em 
Conselho de 

Classe  
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Portfólio  

Depende da 
organização 

de cada 
professor  

Apresentar 
evidências da 
aprendizagem  

Professores;  
Alunos;  
Família  

Alunos;  
Toda equipe  
Pedagógica  

Em Conselho 
de Classe  

Seminários, 
pesquisas,  

trabalhos de  
pequenos 

grupos  

Depende da 
organização 

de cada 
professor  

Valorizar as etapas 
das  

aprendizagens e 
as  habilidades 
dos estudantes   

Professores;  
Alunos;  
Família  

Alunos  
Ao final de 

cada  
apresentação  

Autoavaliação  

Depende da 
organização 

de cada 
professor  

Oportunizar ao 
estudante analisar  
seu desempenho  

e perceber-se como  
corresponsável pela  

aprendizagem  

Professores; 
Alunos;  

  
Alunos  -----------  

Dever de Casa  

Segunda a  
Quinta  

  
  

Contribuir para 
apliação das  

aprendizagens,  
constituindo um 

facilitador da 
inclusão escolar.  

Professores.  Estudantes  

Diária ou  
Semanal, a 
critério do 
professor  

Recuperação 
continuada  

Ao longo do 
ano letivo  

Prover meios para 
a recuperação dos 
alunos de menor 

rendimento.  

Coordenadores e 
professores.  

Estudantes 
com menor 
rendimento  

Ao longo do 
ano escolar.  

Conselho de 
Classe  

Bimestral  

Avaliar e 
acompanhar o  

desempenho do  
estudantes, a fim 
de propor  uma  

reorganização dos 
trabalhos  

Professor da 
turma;  

Professores 
convidados por 

este;  
 Um 

representante da 
Equipe Gestora;  

O coordenador do 
Bloco;  

EEAA; SOE;  
Sala de  

Recursos  

Comunidade 
escolar.  

Durante o 
conselho.  
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Avaliação  
Institucional  

Ao término 
do 1º 

semestre 
ou no início 

do 2º  

Avaliar os trabalhos  
desenvolvidos por 

cada setor da  
escola, projetos e 

eventos  
realizados, para a 
reorganização de  
ações, visando a 

melhoria na  
qualidade dos 

serviços ofertados.  

Gestores;  
Coordenadores; 

Convidados.  

Professores;  
Coordenadores;  

Gestores;  
Serviços de  

Apoio;  
Carreira  

Assistência à  
Educação;  
Estudantes  

Ao término da 
avaliação  

Fórum de  
Avaliação do  
BIA e do 2º 

Bloco   

Semestral  

Analisar os resultados 
obtidos  

em instrumentos 
internos de  

avaliação e em  
larga escala, para a 

reorganização  
das intervenções 

pedagógicas  

Gestores  
Professores  

Serviços de Apoio  

Professores;  
Alunos;  

Equipes de  
Apoio;  

Coordenadores  
  

No término das 
atividades do 

Fórum  

Prova Brasil  
Bienal  

  
  

Proporcionar aos 
agentes  

educacionais e à 
sociedade uma visão 

clara dos  
resultados obtidos 

pela escola.  
Redirecionar as ações 

do PPP  

Professores do  
5º ano;  

Coordenadores;  
 Gestores;  
Aplicadores 

externos  

Toda a equipe 
escolar, alunos, 

pais e 
comunidade  

Planejamento 
após  

divulgados os 
resultados da 

escola.  

Provinha Brasil  

Semestral  
  
  
  

Proporcionar aos 
agentes  

educacionais uma 
visão clara dos  

resultados obtidos no 
1º ano de  

alfabetização e ao 
término do 2º ano.  

Direcionar os 
trabalhos dos profº 

dos 2º anos  

Professores do  
2º ano;  

Coordenadores;  
 Gestores  

  

Toda a equipe 
escolar, alunos, 

pais e 
comunidade  

Planejamento 
após  

divulgados os 
resultados da 

escola.  

Prova ANA  
  

Avaliação  
Nacional da  

Alfabetização  

Anual  
  

(no final do 
ano letivo)  

Proporcionar aos 
agentes  

educacionais uma 
visão clara dos  

resultados obtidos no 
3º ano de  

alfabetização.  
Direcionar os 

trabalhos dos profº do 
4º ano.  

Professores do  
3º ano;  

Coordenadores;  
 Gestores;  
Aplicadores 

externos  

Toda a equipe 
escolar, alunos, 

pais e 
comunidade  

Planejamento 
após  

divulgados os 
resultados da 

escola.  

  



 

72  

  

  

                                                                Fórum de Avaliação: Trilha pedagógica  

  

                                                Avaliação Institucional: Para quem você tira o chapéu? 

   

 

9.7 -  METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS  

Uma metodologia nada mais é que o direcionamento para a realização de 

algum objetivo. Na área do ensino, ela compreende todas as ferramentas que os 

professores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos.  

Ao escolher a metodologia de ensino, a escola pretende colocar em prática 

sua missão, visão e valores. A que for escolhida guiará os professores neste 

processo, indicando novas formas de ensino e os recursos para as aprendizagens.  

Entre muitas, identificamos quatro metodologias que predominam nesta U.E. 

Embora todos almejem cumprir a missão e os objetivos definidos em comum 
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acordo no Projeto Político Pedagógico, não há metodologia única, uma vez que o 

processo de aprendizagem dos alunos, e o perfil e a formação dos professores 

são diferentes. Alguns se apresentam mais tradicionais, outros mais 

construtivistas, outros mais freirianos, mas, sem dúvida, nenhum é 100% esta ou 

aquela. Percebe-se um pouco de cada na soma de atitudes que molda a forma 

como os professores ministram as suas aulas e lidam com o conhecimento 

transmitido aos seus alunos. Compreendido isto, citamos as metodologias de 

ensino adotadas nesta U.E:  

  

METODOLOGIA TRADICIONAL DE ENSINO SOCIOINTERACIONISTA  

Trata-se de uma vertente da Metodologia de Ensino Tradicional. Neste 

modelo, os alunos são motivados por meio de atividades em grupos, 

desenvolvendo habilidades socioemocionais. Também são 

incentivados a inovar, liderar projetos, criar soluções e lidar com outras 

pessoas. Eles são reconhecidos tanto por seus resultados 

conquistados, quanto pelo esforço que empregam no percurso. A 

escola que cria raízes sociointeracionistas acredita que o 

conhecimento é construído aos poucos, tendo o professor como um 

condutor até o aprendizado. A intenção é que os estudantes 

desenvolvam habilidades socioemocionais, como: proatividade; 

pensamento crítico; colaboração com os colegas; criatividade; 

perseverança.  

  

METODOLOGIA DE ENSINO TRADICIONAL  

Embora considerada por alguns ultrapassada e pouco eficiente na 

formação do cidadão crítico que a escola pretende formar, 

encontramos nesta metodologia aspectos importantes que conduzem 

não só a sequência do trabalho do professor, mas também alcança 

alunos mais metódicos que necessitam da padronização e 

memorização para a aprendizagem. Além disto, dentre todas as 
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metodologias, esta é considerada a mais eficaz para um ”sistema” em 

que, para se ter acesso a universidade, conquistar uma vaga no 

serviço público, ser bem classificado nos indicadores de qualidade da 

educação, entre outras coisas, é necessário ter boas notas. Por isto, 

pais e professores apostam nessa metodologia como uma das mais 

seguras para crianças e jovens. Afinal, nela eles têm todas as 

ferramentas necessárias para chegarem bem preparados aos exames 

e conquistar boas posições. Assim, o que percebemos na nossa 

atuação em sala advinda da metodologia tradicional é: o educador 

prepara o conteúdo previamente e, a priori, transmite aos alunos; as 

aulas são quase sempre padronizadas e a maioria dos materiais são 

prontos; para auxiliar àqueles que não conseguem atingir o mínimo 

solicitado pela escola, existem as atividades de recuperação; os alunos 

são avaliados também por provas e incentivados a atingir notas ou 

conceitos mais altos, buscando sempre a superação  

METODOLOGIA DE ENSINO CONSTRUTIVISTA  

O aluno se torna o protagonista de seu aprendizado e o educador, 

nesse cenário, é o responsável apenas por facilitar esse processo, 

oferecendo o necessário para que o discente aprende. O professor 

precisa acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos alunos, 

personalizando a forma de ensino de acordo com as necessidades 

deles. Nesta metodologia, não há, necessariamente avaliações, pois 

se entende que o aluno vai construindo o seu raciocínio lógico em sala 

de aula dia após dia. Ele participa de debates, expondo a sua opinião 

sobre diversos assuntos, e é incentivado por meio da prática a 

aprender.  

METODOLOGIA FREIRIANA  

Paulo Freire é um dos educadores mais conhecidos do Brasil. A 

proposta de sua metodologia é que os alunos compreendam aspectos 

da vida em sociedade, fazendo uma “leitura de mundo”, antes de 
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entrarem em contato com as palavras. Segundo o método freiriano, há 

três fases no processo de desenvolvimento do pensamento crítico:  

1. Investigação Temática: o professor deve conhecer a fundo o 

aluno, desde seu contexto social até as suas aptidões. A partir 

disso, ele planeja as temáticas a serem trabalhadas durante as 

aulas. Ou seja, o aprendizado é pautado nas experiências de 

vida dele;  

2. Tematização: professor e alunos, juntos, passam por um 

processo de decodificação desses temas escolhidos. Então, 

definem um problema, relacionado ao assunto, que se tornará 

um projeto;  

3. Problematização: é quando a visão crítica começa a tomar 

forma. Os alunos são incentivados a colocar a mão na massa e 

procurar soluções para o problema.  

            Nesse contexto, o diálogo se apresenta como a melhor ferramenta de 

aprendizado.   

     Vale ressaltar que não existe uma metodologia melhor ou mais eficiente. 

Em todas encontramos pontos que satisfazem o Projeto Político Pedagógico desta 

escola, considerando o perfil de professores, alunos e seus familiares. Assim, não 

é incoerente perceber na prática pedagógica do professor uma mistura destas 

quatro que foram citadas. Nenhum deles consegue atuar o tempo todo dentro de 

uma metodologia exclusiva. Por isto, é importante a participação dos pais nas 

reuniões bimestrais, pois faz parte da pauta de todos os professores a 

apresentação de sua proposta de trabalho.  
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9.8 – CICLOS DE APRENDIZAGENS  

O trabalho em ciclo é uma proposta que visa superar a repetência e a evasão 

escolar, como também implica na compreensão do sujeito com ser multidimensional 

em processo permanente de humanização e desenvolvimento do pensamento 

crítico (Diretrizes Pedagógicas para Organização do Trabalho Escolar). A 

organização do trabalho pedagógico é pensada em práticas que favoreçam a 

progressão continuada e a aprendizagem qualitativa, garantindo o respeito ao 

tempo e modo de aprendizagem do estudante.  

Com a implantação do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA – 1º Bloco do 2º 

Ciclo) a partir de 2005, as unidades escolares que ofertam os anos iniciais da 

SEEDF passaram a vivenciar a organização escolar em ciclos que têm a progressão 

continuada das aprendizagens como princípio norteador do trabalho pedagógico. 

Desse modo, a partir de 2008 para os estudantes da CRE-Gama, o período inicial 

de alfabetização, ou seja, os três primeiros anos do Ensino Fundamental passaram 

a compor um único bloco (BIA), permitindo que as crianças pudessem prosseguir 

continuadamente nos estudos sem retenção. Devido aos resultados satisfatórios 

apresentados pelo BIA, em 2013 a Escola Classe 19 do Gama aderiu à organização 

escolar em ciclos também para os 4º e 5º anos, compondo o 2º Bloco do 2º Ciclo. 

Desta forma, a organização do trabalho pedagógico envolvendo reagrupamentos e 

projetos interventivos, foi extendida também aos estudantes destes anos, contando 

com os mesmos eixos integradores: alfabetização, letramento e ludicidade.  

  

  

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  

2º CICLO  

1º BLOCO (BIA)  2º BLOCO  

1º ANO  2º ANO  3º ANO  4º ANO  5º ANO  
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9.9 – RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE  

  

 A parceria com a família é uma ponte para a relação entre escola e 

comunidade. É importante que os pais e responsáveis sintam-se acolhidos pela 

equipe pedagógica e tenham canais de comunicação efetivos com a escola. Eles 

devem ser incluídos não só quando for preciso resolver alguma questão do aluno, 

mas em diversos momentos da rotina escolar.  

Quando as famílias têm uma imagem positiva da escola, elas expressam isso 

nas suas relações pessoais e sociais. Nossa participação acontece por meio:  

  

• Conselho Escolar  

Conselho Escolar eleito democraticamente nos termos da Lei de 

Gestão Democrática nº 4,751/12.  
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• Após o retorno das aulas presenciais mantivemos ativos os grupos de 

WhatsApp no telefone institucional como forma de comunicação, pois, 

por meio do preenchimento do formulário, foi observado que os 

responsáveis continuam usando os dois meios para realizar a 

comunicação com a escola.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

É compromisso dos pais acompanharem o processo vivido pelos filhos, 

dialogar com a escola, assumir o que lhes é de responsabilidade. Nessa 

perspectiva, a escola por sua maior aproximação com as famílias constitui-se em 

instituição social importante na busca por mecanismos que favoreçam um trabalho 

avançado em favor de uma atuação que mobilize os integrantes tanto da escola, 

quanto da família, em direção a uma maior capacidade de dar respostas aos 

desafios que impõe a essa sociedade.  

As reuniões, na Escola Classe 19 do Gama, são realizadas no início do ano 

letivo e no final de cada bimestre letivo.  

A reunião realizada no início do ano letivo está focada na apresentação do 

professor que assumirá a turma, bem como a metodologia adotada pelo mesmo; 

a assinatura de termos de responsabilidades com relação ao horário de saída de 

Qual meio você utiliza para a comunicação com a 
escola?

apenas agenda escolar apenas whatysapp agenda e whatsapp
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aluno; horários de saída e entrada; apresentação da equipe gestora; uso do 

uniforme e lista de materiais que serão utilizados durante o ano.  

As demais reuniões (1º, 2ª, 3º e 4º Bimestres) terão como pauta o 

desenvolvimento do aluno durante o bimestre, no que diz respeito às habilidades 

em língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e conhecimentos gerais; 

aspectos relacionados ao comportamento; assinatura de relatórios e entrega de 

atividades avaliativas e realizadas diariamente em sala.  

As reuniões de pais estão focadas na troca de informações para que a 

escola possa elaborar de forma conjunta uma solução, e que não se resuma 

somente em períodos de encerramento do bimestre, mas no decorrer de todo o 

ano.  

Aos pais que se ausentam do trabalho para participar da reunião, a Escola 

Classe do Gama disponibiliza na secretaria documento que justifica sua ausência 

ou, em casos específicos, indica os horários de coordenação do professor 

responsável pela turma para que o responsável possa estar entrando em contato, 

posteriormente.  

Resultado da pesquisa sobre a participação dos responsáveis nas reuniões 

de pais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você participa das reuniões de pais bimestralmente?

sim não
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9.9 - CONSELHO ESCOLAR  

O atual Conselho Escolar foi eleito democraticamente nos termos da Lei 

de Gestão Democrática nº 4.751/12, sendo formado pelos seguintes membros:  

  

• Presidente: Mª Auxiliadora de Araújo (Segmento Assistência)  

• Vice-Presidente: Mª Aparecida da Silva Soares (Segmento 

Alunos)  

• Secretário: Vanira Fernandes de Souza (Segmento Pais)  

• Representante dos Professores: Edivan da Costa Madureira 

e Francisca Andreia Teixeira Oliveira   

• Membro Nato: Karla Rodrigues Coelho  

 

 

O Conselho Escolar se constitui como órgão colegiado com 

representatividade de todos os segmentos da comunidade escolar, que tem por 

objetivo fortalecer e ampliar a participação da família, dos alunos, professores e 

funcionários no bom funcionamento da escola, contribuindo tanto para a 

organização e aplicação de recursos, como também para a organização de planos, 

metas e projetos escolares, garantindo assim uma gestão democrática do ensino.  

Este se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação.  

 

 

9.10 -  SERVIÇOS DE APOIO (EEAA – SALA DE RECURSOS – SOE)   

Em conjunto com demais profissionais da unidade escolar, contribuem com 

mapeamentos, ações de acolhimento à comunidade escolar, adequações de 

espaços de aprendizagem, troca de materiais e informações com os professores 

para favorecer a mediação com os alunos, busca ativa, recomendações de hábitos 

de estudos, desenvolvimento de competências socioemocionais e garantia de 

direitos das crianças, entre outros. 
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   EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

         A equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem contribuir para o processo 

de ensino e aprendizagem desenvolvendo um serviço de apoio técnico 

pedagógico, de caráter multidisciplinar, por meio das ações institucionais 

preventivas e interventivas.  

 

 

SALA DE RECURSOS  

      Presta atendimento aos estudantes com diagnóstico (ENEE) e um suporte 

técnico-pedagógico aos professores com turmas de integração. Até o momento, 

sem profissional. 

 

 

 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

          Como prevê o Regimento Escolar da Rede Pública do DF, art.126, “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 Orientação Educacional desempenhada pelo Pedagogo-Orientador 

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

estudantes, seus familiares, em articulação com a rede externa (rede social ou 

rede de apoio), quanto ao processo de ensino-aprendizagem e às relações 

humanas que os cercam. (Artigo 126, Regimento Escolar da Escolas Públicas do 

DF) 

O trabalho da Orientação Educacional está articulado às demais instâncias 

da unidade escolar em parceria com a gestão, supervisão pedagógica, 

coordenação, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, professores, 

estudantes e famílias, estabelecendo uma rede social e institucional de proteção 
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e garantia aos direitos dos estudantes e de melhoria da qualidade da educação, 

tendo foco no seu desenvolvimento integral e na aprendizagem. 

A Orientação Educacional tem desempenhado suas ações por meio 

conversas pelo whatsapp, ligações telefônicas, vídeos, mensagens, flyers, reuniões 

com as famílias dos estudantes que são encaminhados a Orientação por conta do 

comportamento e o emocional que prejudicam o aprendizado. 

A Orientação Educacional tem atuado nos turnos matutino e vespertino, 

atendendo toda comunidade escolar em relação às demandas emocionais, 

relacionais e sociais, desenvolvendo ações de acolhimento, escuta sensível e ativa, 

apoio para tomada de decisões e em coordenações de ações conjuntas. 

Os projetos/ ações implementadas pela Orientação Educacional em 2022 

estão voltadas para o acolhimento, desenvolvimentos de hábitos de estudos, 

acompanhamento da frequência e permanência escolar, integração escola família, 

prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes, desenvolvimento de 

competências socioemocionais, autoestima, valorização da vida – cultura de paz, 

inclusão e diversidade e Transição. 

A articulação com a gestão, supervisão, coordenação e professores ocorre 

com a participação da identificação e acompanhamento de estudantes que 

apresentem dificuldades no processo ensino-aprendizagem, socioemocionais e 

infrequência escolar. As intervenções são realizadas em parceria com EEAA e Sala 

de Recursos, na promoção de uma educação inclusiva a fim de contribuir para a 

superação de dificuldades de aprendizagem.  

 

 

 

 

9.11 - ENSINO ESPECIAL E ATUAÇÃO DE OUTROS 

PROFISSIONAIS DE APOIO 

O aluno com deficiência e a inclusão escolar introduziram mudanças na 

discussão sobre a função social da escola, exigindo assim maior reflexão, 

organização e planejamento das práticas escolares utilizadas na EC 19 do Gama.  
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A Educação Especial “é uma modalidade de educação escolar de 

natureza complexa, oferecido as pessoas com necessidades educacionais 

especiais em todos os níveis que estruturam a oferta educacional do estado 

brasileiro”. Desde a constituição de 1988 está garantida como dever do Estado e 

sua realização deve “ser preferencialmente na rede regular de ensino e por meio 

do atendimento educacional especializado”.  

A Escola Classe 19 do Gama é pioneira na inclusão de alunos com 

deficiência, temos a percepção de que todos ganham em um ambiente 

heterogêneo, “onde o reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca 

da garantia de igualdade de oportunidades orientam para uma política permeada 

pela ética de inclusão”.  Desta forma trabalhamos com os três eixos estratégicos 

orientadores do MEC “institucionalização, financiamento (adaptações de espaço 

físico (anexo), materiais, mobiliário, equipamentos e sistema de comunicação 

alternativo), e orientação das práticas pedagógicas inclusivas”.  

A Sala de Recursos – Atendimento Educacional Especializado – foi 

regulamentado pelo Decreto nº 6.571 de 17/09/2008 (MEC). O A.E.E 

complementa e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela, privilegiando o desenvolvimento dos alunos 

e a superação dos limites intelectuais, motores ou sensoriais.  

Devido a essa realidade nossa Sala de Recursos Generalista está 

implantada a mais de 15 anos, esse é o espaço de “atendimento educacional 

especializado definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica”.  

Os alunos atendidos, estão matriculados em turmas inversas. Os 

atendimentos acontecem nos períodos matutinos e vespertinos, no contra turno, 

de acordo com a grade horária da SEE. O planejamento é individual, pautado nas 

informações colhidas e definido no plano de AEE, que subsidiará as ações 

específicas para cada aluno, havendo momentos coletivos e individuais, com a 

finalidade de explorar as diversas dimensões do conhecimento.  

Nossos ENEEs são atendidos em Sala de Recursos Generalista, esses 

estudantes são na maioria moradores do entorno que buscam educação de 
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qualidade e ambiente acolhedor. Nos atendimentos, previamente agendados 

(anexo), e /ou em observações  e participações em sala de aula, utilizando 

conteúdos significativos e lúdicos, usando ferramentas disponíveis, como: livros 

literários, jogos pedagógicos, brinquedos variados, músicas, psicomotricidade, 

tintas, computador e carinho (em anexo); por não ser reforço escolar, esse 

ambiente deve favorecer as aprendizagens com alegria e prazer, a sala de 

recursos ainda trabalha junto ao professor regente, coordenadores, gestores, 

famílias, médicos e terapeutas e a comunidade escolar. Toda essa organização 

é construída bimestralmente para funcionalidade do ambiente escolar.    

Trabalhamos com os alunos deficientes do 5º ano que irão para o 6º 

ano, consideramos esta passagem muito importante para as crianças e 

familiares, assim a Sala de Recursos está também presente nesta transição.  

A Classe de Ensino Especial trata-se de um recurso educacional 

previsto em lei. É definida como sala de aula em escolas de ensino regular, 

organizada de forma a se constituir um ambiente próprio e adequado ao processo 

de ensino/aprendizagem do alunado da educação especial.  

Neste espaço na EC 19, os professores selecionados para essa função 

utilizam métodos, técnicas e recursos pedagógicos especializados e, quando 

necessário, equipamentos e materiais didáticos específicos.  

Assim, desde de 2012 temos Classe Especial de TEA, nesse ano são 

quatro (4), duas no matutino e duas no vespertino, em “espaço e modulação 

adequada, regido por um professor especializado na educação de estudantes 

com Transtorno Global de Desenvolvimento”. As turmas de acordo com o ritmo 

acadêmico dos alunos participam dos reagrupamentos e de vivência em turmas 

regulares tendo em vista que “a classe destina-se a atender extraordinária e 

temporariamente as necessidades dos alunos com deficiências e com TGD, 

cujas condições não puderam ser atendidas adequadamente por propostas, 

programas ou espaços inclusivos na rede de ensino”. 

A escola conta também com o apoio de uma monitora escolar efetiva de 

40 horas semanais e seis educadores sociais voluntários, que auxiliam no cuidar 

e atendem prontamente quando solicitados as necessidades dos ENEEs, 
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auxiliando no lanche no recreio e nas recreações, acompanhando nos passeios, 

sempre está atenta a mudanças de comportamentos e atitudes de risco dos 

alunos deficientes, inclusive nas idas ao banheiro. 

Neste paradigma inclusivo, nossa escola entende que todos ganham, 

pois a organização curricular da Educação Especial concentra-se em “eixos 

transversais e tem na perspectiva inclusiva a possibilidade de favorecer 

aprendizagens a partir da educação para a diversidade, cidadania e educação 

em e para direitos humanos e educação para a sustentabilidade”, assim somos 

mais uma gotinha na construção de um mundo melhor, onde as diferenças 

agregam valores positivos à todos que convivem no nosso espaço escolar.  

Entendemos que na concepção de educação de qualidade para todos 

deve haver respeito a diversidade dos alunos e o atendimento às suas 

necessidades educativas e que isso implica em adaptações diante das diferenças 

e das necessidades individuais de cada aluno, pois como foi dito no início “o que 

muda não é a diferença, são os olhos. ”   
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9.12 - RECREIO  

       Ao longo de anos, o recreio foi considerado um período tenso para a gestão e 

coordenação da escola, uma vez que ocorriam vários acidentes e conflitos diários. 

A fim de sanar estes problemas, partindo do princípio da gestão democrática de 

participação e responsabilidade da comunidade escolar nas ações escolares, foi 

implementado o projeto “Circuito das Cores”. Neste, foram criados 5 espaços 

diferenciados para a recreação nomeados por cores, nos quais os alunos são 

separados por ano e são monitorados por um adulto. Cada espaço destina-se a 

um tipo de brincadeira e/ou jogo:   

• Área Amarela: Ping-pong; Totó; Lego gigante; Carrinhos e Bonecas.  

• Área Vermelha: Jogos de tabuleiro (ludo, jogo da velha, trilha).  

• Área Azul: brincadeiras com bolas direcionadas pelo monitor do dia 

(futebol, queimada, outros).  

• Área Verde: Dama; xadrez; amarelinha; pular corda; bolhas de 

sabão; brinquedos próprios dos alunos.  

• Área Branca: Dominó; jogo da memória; UNO; baralho; brinquedos 

próprios dos alunos.  

Para a organização e acompanhamento diário deste circuito, usamos uma 

tabela de cores que direciona todos os envolvidos. Estas encontram-se fixadas nas 

salas de aulas e outros espaços da escola (direção, salas de coordenação, sala do 

café, sala dos servidores). E, ainda, seguimos uma escala mensal de professores 

responsáveis pelo monitoramento da Área Azul.  
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PROJETO RECREIO SEGURO: CIRCUITO DA ALEGRIA  

 

SÉRIES/ANOS  SEGUNDA   TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  ÁREAS  RESPONSÁVEL  

1º  

  

ED. 

FÍSICA 

  

         Neste dia  

NÃO há 

recreio para a 

turma  

 PROFº DA  

TURMA  

2º  

    

ED.  

FÍSICA  

      Localize-se na 

Quadra  
Poliesportiva  

FUTEBOL  
QUEIMADA  

BRINCADEIRA 

DIRIGIDA   

 PROFº  

ESCALADO  

  

3º  

      

ED.  

FÍSICA  

    Localize-se no 

pátio interno  
TOTÓ  

 PING-PONG   

Servidor 

Escalado 

4º  

        

ED.  

FÍSICA  

  Localize-se no 

pátio externo   
(praça de 

convivência/  
antigo parque)  

JOGOS EM  
GRUPOS   

Servidor 

Escalado 

5º  

          

ED.FÍSICA  

Localize-se no 

pátio externo  
(área das 

amarelinhas, em 

frente a  
Secretaria)  
JOGOS EM 

GRUPOS  

EDUCADOR 

SOCIAL 

VOLUNTÁRIo 
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Caixas com brinquedos para cada área do recreio  

  

Circuito na Quadra de Esportes  
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9.13 - Implementação da cultura de paz 

  O conceito da cultura de paz surge a partir do reconhecimento da cultura de 

guerra/violência do modelo de sociedade vigente e reúne estratégias para a 

transformação dos valores de violência para valores de uma Cultura de Paz e Não-

Violência. Compreendendo que a paz se configura para além de um contexto livre de 

agressões e violências diretas, busca-se o combate a qualquer violação de direitos 

fundamentais e dignidade da pessoa humana.  

Desse modo, a Cultura de Paz pode ser compreendida como um marco de 

respeito aos direitos humanos e se constitui como um conjunto de valores, atitudes, 

tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, no fim da 

violência e na promoção e prática da não-violência por meio da educação, do diálogo 

e da cooperação; no pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais; no compromisso com a solução pacífica dos conflitos; nos 

esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio-

ambiente para as gerações presente e futuras; no respeito e fomento à igualdade de 

direitos, oportunidades de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e 

informação; na adesão aos princípios de liberdade, justiça, protagonismo, 

democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, 

diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade; para assegurar os valores 

fundamentais da vida democrática, como igualdade e justiça social. 

Cabe lembrar, que as situações de conflito ocorrem nas interações entre 

pessoas e grupos. No caso da escola, as situações de conflito são fundamentais, para 

se promover uma Cultura de Paz, transformando-as em aprendizagem por meio do 

diálogo e de ações de fortalecimento de vínculos entre pares e na coletividade, visto 

que eles continuarão convivendo no mesmo espaço físico e social. 

Dessa forma, ao longo do ano letivo serão desenvolvidos trabalhos, rodas de 

conversa, palestras, entre outras alternativas que valorizem, incentivem e busquem a 

cultura de paz em nossa escola e, consequentemente, em nossa sociedade com o 

propósito de construir um mundo melhor para todos. 
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10 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
ENSINO E DE APRENDIZAGENS: 
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 

A LDB em seu Art. 24, inciso V, alínea “a” que determina como critério a ser 

seguido quanto à verificação do rendimento escolar uma avaliação contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais.  

A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem e do desenvolvimento e 

a concepção de uma escola ciclada e inclusiva, justificando a adoção da avaliação 

formativa – aquela comprometida com a aprendizagem dos alunos e o 

desenvolvimento dos educadores e da unidade escolar.  

A avaliação com função formativa, de acordo com Villas Boas (2004), 

necessita ser: diagnóstica, ser objeto de reflexão e ser interventiva. Assumindo um 

papel de processual e contínua.  

A avaliação formativa, independente do instrumento ou procedimento 

utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (Hadji, 

2001);  

De acordo com Villas Boas (2012), a avaliação para as aprendizagens nos 

situa no campo da Educação com a intenção de avaliar para garantir algo e não 

apenas para coletar dados sem o comprometimento com o processo. A avaliação 

da aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e, portanto, distancia-se do 

avaliado, buscando certa “neutralidade”. Enquanto isso, a avaliação para as 

aprendizagens se compromete com o processo e não somente com o produto da 

avaliação.  

A progressão continuada consiste na construção de um processo educativo 

ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos os 

estudantes, rompendo com a avaliação classificatória, fragmentada e permeada 

pela reprovação anual.  
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Praticada por mecanismos como reagrupamento dos alunos, avanços de 

estudantes de um período para outro durante o ano letivo, se os resultados de 

avaliação indicarem, a escola poderá acrescentar outros mecanismos e 

estratégias pedagógicas após análise pelo conselho de classe, desenvolvimento 

de projetos interventivos, autoavaliação, feedback ou retorno, avaliação por pares 

ou colegas, etc. 

A SEDF articula três níveis de Avaliação Educacional: avaliação em larga 

escala ou em redes de ensino, realizada pelo Estado; avaliação institucional da 

Escola, desenvolvida por ela mesma e a avaliação da aprendizagem em sala de 

aula, sob a responsabilidade do professor; A perspectiva é de que esses três níveis 

interajam entre si e possam contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade 

da educação pública do Distrito Federal.  

Para os alunos atípicos (estudantes com deficiência e Transtorno do 

Espectro Autista - TEA), suas avaliações são feitas através de análise dos 

rendimentos acadêmicos, mediante o que é proposto na adequação curricular, 

elaborada bimestralmente pelo (a) professor (a) regente, suportes metodológicos 

variados, registros descritivo individual do aluno e uso de material específico para 

cada necessidade, como também a redução do número de aluno por turma, de 

acordo à estratégia de matrícula do ano vigente. Já para os alunos com TEA, 

destacamos o currículo funcional no Plano Pedagógico Individual (PPI) e as 

interações sociais.  

A avaliação, em quaisquer níveis, será utilizada de maneira que promova a 

Educação para as Diversidades, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a sustentabilidade. Nenhum ato avaliativo é utilizado 

para excluir ou cercear direitos educacionais, garantindo assim, a todos, o direito 

fundamental e inalienável de aprender. Diante disso, a Escola Classe 19 do Gama, 

utiliza como estratégia de avaliação:  
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 l – PROVA BRASIL  

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira (Inep-

Mec). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo Sistema 

Educacional Brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos.  

No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações 

sobre fatores e contextos que podem estar associados ao desempenho.  

Diretor e professores das turmas avaliadas também respondem 

questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições 

de trabalho.  

A partir das informações do Saeb e da Prova Brasil, o MEC e as secretarias 

estaduais e municipais de educação podem definir ações voltadas ao 

aprimoramento da qualidade da educação do país e a redução das desigualdades 

existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e debilidades 

identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas 

identificadas como prioritárias.  

As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de 

aprovação nessas esferas. Além disso, os dados também estão disponíveis a toda 

sociedade e que a partir dos resultados, podem acompanhar as políticas 

implementadas por diferentes esferas do governo. No caso da Prova Brasil, ainda 

pode ser observado o desempenho específico das escolas públicas do país.  

Tendo em vista um bom aproveitamento e uma participação de excelência 

nesse processo, conforme indicadores abaixo, nós da Escola Classe 19 do Gama 

nos voltamos para um planejamento de várias ações envolvendo: palestras sobre 

o tema para o público-alvo, ciclos de conversas (esclarecendo e eliminando 

dúvidas), atividades simuladas, orientações específicas de preenchimento de 

gabarito, dinâmicas motivacionais, dentre outras.  
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95  

  

II – SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DO 

DISTRITO FEDERAL – SIPAE-DF  

  

Tem o objetivo de assegurar o processo de avaliação do desempenho dos 

estudantes, de gestão e do contexto escolar com vistas a (re) direcionar políticas 

públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas que promovam a 

equidade e a qualidade no processo de ensino-aprendizagem.  

▪ Prova Diagnóstica: É embasada pela concepção formativa 

de avaliação e seus resultados foram apresentados por 

meio do estudo do comportamento de marcação dos 

estudantes, possibilitando a interpretação pedagógica e 

geração de ações de intervenção e realinhamento de 

processo pedagógicos e de gestão educacional. 

Participantes: alunos do 2º ano e 4º anos dos Anos Iniciais, 

6º e 8º ano dos Anos Finais e 1ª série e 2ª série do Ensino 

Médio.  

▪ Outras avaliações em 2019: Simulado DF e SAEB.  

  

III - CONSELHO DE CLASSE  

  

O Conselho de Classe é um órgão colegiado presente na organização 

escolar, em que os educadores juntam-se bimestralmente com a coordenação 

pedagógica, a equipe gestora e a equipe de apoio à aprendizagem, com o 

propósito de se ter um olhar mais atencioso ao desenvolvimento individual dos 

alunos, bem como verificar se os objetivos, processos, conteúdos e relações estão 

coerentes com o referencial de trabalho pedagógico da Escola Classe 19 do 

Gama; analisando de forma ética aspectos pertinentes aos avanços alcançados 

no processo de ensino e aprendizagem e estratégias pedagógicas adotadas, entre 

elas, projetos interventivos e reagrupamentos. 
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A organização do Conselho de Classe se dá através do preenchimento da 

ficha de Conselho, na qual são registradas informações como: o total de alunos 

frequentes e infrequentes, alunos com necessidades de aprendizagem mais 

acentuadas, providências tomadas, encaminhamentos necessários, 

potencialidades e fragilidades encontradas ao longo do bimestre.  

A partir dessa ficha, analisa-se o desenvolvimento da turma de modo geral, 

porém observa-se também com muita precisão rendimento individual de cada 

aluno, verificando seus progressos pessoais e indicando pontos que ainda serão 

necessários superar. Esse olhar é ainda mais intenso quando se trata dos alunos 

atípicos, pois, nesses casos, o trabalho de encontrar estratégias que alcancem as 

necessidades desses alunos é realizado afinco a fim de oferecer um trabalho de 

excelência.  

Os registros dos Conselhos de Classes são assinados pelos membros que 

participaram dando ciência das informações contidas nele e ficam à disposição 

para eventuais consultas, suporte para o professor do ano seguinte que deseja 

conhecer os alunos que estão sob seus cuidados, respaldo acerca das 

providências tomadas ao longo do bimestre ou ano letivo, acompanhamento do 

desenvolvimento da turma, ou simplesmente para apreciação dos interessados.  

  

IV - AVALIAÇÃO ESCRITA  

Dentre as formas de registro, faz parte das estratégias pedagógicas a 

avaliação escrita, que, nesta instituição de ensino, não possui caráter de 

quantificar o saber ou atribuir um valor ao conhecimento aprendido. Porém, possui 

o objetivo de acompanhar o aprendizado, observando o desenvolvimento 

individual para que se possa atuar de forma específica nas necessidades de cada 

estudante.  

Diante disso, essa avaliação é construída a partir de descritores que, como 

o próprio nome sugere, descrevem os conhecimentos e habilidades que os 

educandos necessitam para concluir a série/ano com êxito e autonomia em seu 

aprendizado. Assim, a avaliação escrita perde o foco quantitativo das notas e, 
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seguindo os princípios da LDB 9.394/96, passa a dar prevalência aos aspectos 

qualitativos, pois ela é considerada apenas mais um instrumento de registro 

individual do estudante.  

Essa avaliação é elaborada pelos professores que compartilham a mesma 

série/ano. Sua elaboração pode ocorrer de duas maneiras:  

• Coletivamente: onde os descritores são distribuídos entre os 

professores para que sejam elaboradas as questões, e em seguida 

as reúnam em um documento único formando a avaliação escrita.   

• Um professor responsável por bimestre: cada bimestre letivo um 

professor fica responsável pela elaboração da avaliação escrita, 

porém é necessário que os demais colegas de série/ano tenham 

conhecimento acerca dos conhecimentos, habilidades e conteúdos 

que estarão sendo verificados.   

É importante destacar que todo o processo de construção da avaliação escrita 

é acompanhado pelo coordenador pedagógico, desde a distribuição dos descritores, 

quando necessário, à revisão final desse documento, a fim de garantir que o trabalho 

seja realizado dentro dos princípios e práticas pedagógicas que norteiam as 

atividades diárias da Escola Classe 19 do Gama.  

   

V - PSICOGÊNESE DA ESCRITA E/OU ANÁLISE DE TEXTOS 

NARRATIVOS  

  

A Escola Classe 19 do Gama utilize dois instrumentos de avalição e 

acompanhamento pedagógico, sendo um para alunos não alfabetizados e outro 

para alunos já alfabetizados. O primeiro trata-se da Psicogênese da Língua Escrita 

baseada na teoria desenvolvida por Ana Teberosky e Emília Ferreiro. O Segundo, 

baseia-se na análise de textos narrativos, nos quais são avaliados progressão 

temática, elementos da narrativa, coesão, segmentação, pontuação e ortografia.  
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Ambos os testes são realizados pela vice-diretora no início do ano letivo e 

no fim de cada bimestre. Os resultados são analisados pela equipe e 

disponibilizados aos professores que utilizarão como recurso para o 

desenvolvimento dos reagrupamentos interclasse e intraclasse; reforço ou 

projetos interventivos.  

Cada professor poderá realizar o teste com seus alunos, podendo utilizá-

los como mais um recurso de intervenção em classe.  
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100  
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VI - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ALUNO  

  

Na Escola Classe 19 do Gama, o relatório descritivo individual do aluno é 

um documento cuja finalidade é mostrar o desempenho do discente durante o 

bimestre letivo. O professor ao elaborar o registro deve considerar as conquistas 

que o estudante demonstrou e os aspectos que ainda necessita ser trabalhados 

para que ele alcance os objetivos propostos, pontuando as intervenções realizadas 

que o ajudaram a superar suas necessidades e de que forma este respondeu às 

ações, destacando sempre os eixos do currículo da educação básica que precisam 

ser contemplados.  

Quando se tratar de ENEEs – estudantes com deficiência e TEA – inclusos, 

o relatório deve constar referência a laudo médico, uso de medicação, 

providências de relatórios médicos e outras solicitações.  

  

 

VII – ENSINO ESPECIAL  

  

Na modalidade do Ensino Especial, a avaliação assume um caráter 

individual e personalizado no que diz respeito aos alunos com Transtorno do 

Espectro Autista – TEA, atendidos nesta instituição. Atendidos em classes 

especiais com no máximo dois alunos, a avaliação é feita através de Relatório de 

Acompanhamento Individual, realizado no final de cada semestre e pelo 

diagnóstico, realizado no início do ano.  

PPI – Plano Pedagógico Individual – É uma ficha de Relatório de 

Acompanhamento Individual do ENEE - estudantes com deficiência e TEA,  com 

o objetivo de personalizar o atendimento do aluno com TEA de modo que o mesmo 

seja atendido na sua individualidade, quer seja em aspectos funcionais, quer seja 

em desenvolvimentos de habilidades e competências acadêmicas. O PPI tem 
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validade semestral, podendo ser alterado diante da observação do professor e do 

Conselho de Classe.  

Esta modalidade de acompanhamento/avaliação não contempla os alunos 

com TEA nem outros ENEEs – Estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais inclusos em classes comuns, pois os mesmos são avaliados de acordo 

às modalidades de avaliação do nível/série que frequentam.  

Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser largamente 

utilizados ao longo do período letivo. Esses instrumentos devem permitir ao 

professor colher informações sobre a capacidade de aprendizado dos alunos, 

medida, em especial, pela competência dos mesmos para resolver problemas e 

instrumentalizar o conhecimento para a tomada de decisões.  

Cabe ao professor, definir os instrumentos que serão utilizados para melhor 

acompanhar o processo de aprendizado de seus alunos.  

Não existem instrumentos específicos de avaliação capazes de detectar a 

totalidade do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. É diante da limitação 

que cada instrumento de avaliação comporta que se faz necessário pensar em 

instrumentos diversos e mais adequados com suas finalidades, para que deem 

conta juntos, da complexidade do processo de aprender. 
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11 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

O Currículo Escolar requer uma organização do tempo/espaço em que 

a escola vai desenvolver os diferentes conhecimentos e valores.  

  

A escola tem como um de seus objetivos promover o 

desenvolvimento dos sujeitos e a “interação” social destes. 

Podemos afirmar que na escola ocorre um processo de 

humanização – apesar de tal processo não ocorrer somente 

neste espaço. E neste momento que a interação entre professor 

e aluno se torna necessária, pois é o professor o responsável 

direto pela mediação de tal processo no espaço escolar.    

                               (LIMA, 2007).  

  

O processo de humanização na escola começa na sala de aula quando 

o professor introduz a inovação desafiando cada aluno à descoberta, 

aproveitando seus dons e talentos. A principal tarefa é o resgate de valores 

com influência positiva.  

Os alunos são valorizados pelo que são. Cada um é importante, 

portanto, é apreciado pelo que é, tratado como pessoa recebendo devida 

atenção, amor e afeto para que ele se sinta como pessoa valiosa dentro da 

sala de aula. A formação de cada aluno implica um trabalho constante e é 

fundamental que o professor apoie e estimule a ir adiante. Não basta somente 

estar preparado pedagogicamente, mas também dar atenção aos alunos. Esse 

processo implica envolver-se mais com o aluno dentro e fora da sala de aula.  

O professor promove a mudança do aluno através do ensino. O jeito de 

se comunicar pode aproximar ou afastar o aluno. A interação oferece 

facilidades no desenvolvimento das atividades comuns do dia-a-dia, 

possibilitando a compreensão e a realização.  

E é na seleção, organização e sistematização desses conhecimentos 

historicamente constituídos e acumulados – que se acredita que os alunos 
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devam aprender – que começamos a perceber as definições e as funções do 

currículo escolar. O ingresso dos alunos nas instituições escolares possui 

alguns objetivos claros. Dentre estes, encontramos a necessidade de acesso 

desses alunos a determinados bens culturais como literatura, artes, 

conhecimentos teóricos e ciências. Esse acesso não se limita aí, também 

avança sobre os meios e tecnologias de informação e comunicação como o 

computador.  

Um currículo preocupado com os reais objetivos da escola, se preocupa, 

também, em possibilitar tais acessos, viabilizando situações de aprendizagens 

a partir deles. E é importante que ocorra a promoção dessas aquisições não 

só para o desenvolvimento pessoal do sujeito, mas para que toda essa gama 

de conhecimentos gerados esteja à disposição e a serviço de todos que fazem 

parte da comunidade escolar e dos que a cercam. O currículo também atende 

à diversidade, é orientado para inclusão de todos ao acesso de bens culturais 

e do conhecimento, pois hoje a diversidade também é recebida na escola.  

Dentre as práticas implantadas pela escola, a mais legitimamente ligada 

à sua razão de ser é o desenvolvimento do currículo escolar. Muito mais do 

que um conjunto de saberes dividido em áreas de conhecimento, disciplinas, 

atividades e projetos. O currículo é o coração da escola e é por ele que pulsam 

e se mostram as mais diversas potencialidades manifestas pelos alunos nos 

seus escritos, jogos, experimentos e brincadeiras. A força do currículo escolar 

é tanta que costuma recair sobre ele o êxito ou fracasso escolar.  

A organização curricular desta instituição de ensino é regida pelo 

Currículo em Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais; obedecendo a legislação vigente; abrangendo o estudo de linguagens, 

a arte, a e educação física, a matemática, ciências humanas, ciências da 

natureza, o ensino religioso, projetos, valores e temas transversais como: 

Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Cultura Afro Brasileira e Indígena.  
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A linguagem é o estudo da palavra articulada ou escrita, utilizada como 

meio de comunicação entre pessoas, com o objetivo de representar o mundo 

de forma verbal, escrita ou dinâmica.  

A arte possibilita ao aluno o conhecimento por meio dos sentidos, 

levando- o a perceber, criar e registrar melhor a sua realidade. O ensino da 

arte se dá através das artes visuais, do teatro, da música e da dança.  

É através da educação física, que a criança se manifesta usando o seu 

próprio corpo como veículo da cultura corporal de movimento, visando o 

desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social.  

O ensino da matemática já passou por vários períodos, desde o ensino 

de caráter decorativo, até se chegar à conclusão que a própria criança pode 

contribuir de forma lúdica, conceitos que antes eram vistos como complexos.  

A aplicabilidade das ciências humanas se dá, quando a história e a 

geografia se apresentam de forma harmônica, estabelecendo relações entre o 

passado e o presente, deixando bem definidas, tanto na dimensão histórica 

como na dimensão geográfica.  

Na década de 1990 as ciências da natureza são apresentadas como 

conceitos não prontos, possibilitando assim o indivíduo a construir ideias com 

foco no: ambiente, ser humano e saúde e recursos tecnológicos.  

O objetivo do ensino religioso é de dar ênfase à igualdade de direitos, 

ao respeito e a tolerância religiosa, de forma que seja possível o convívio em 

sociedade, respeitando diferenças culturais e religiosas. A escola, como lugar 

legítimo de aprendizagem produção e reconstrução de conhecimento, 

acompanha as transformações da ciência contemporânea, adota e apoia as 

exigências interdisciplinares. Com a prática interdisciplinar a distância entre as 

disciplinas escolares e o cotidiano do aluno pode ser estreitado pelos temas 

transversais, que são assuntos da vida diária, facilitadores do encontro de 

soluções para necessidades da atualidade.  

No que diz respeito à acessibilidade, compartilhamos com as ideias de 

Moreira (1997) de que a visão de currículo inclui o currículo formal referente a 
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planos e programas; o currículo em ação, ou seja, o que de fato acontece na 

escola. Sendo assim, as adaptações curriculares envolvem medidas que 

adéquam o currículo às características dos alunos nos diferentes níveis de 

concretização. Considerando o momento que ora vivenciamos, da construção 

de uma escola para todos, faz-se necessária uma maior dinamicidade 

curricular, que propicie os ajustes para o atendimento à diversidade.  

Os conteúdos devem ser relevantes e significativos do ponto de vista 

social para formar um estudante participativo e que se responsabilize pelo seu 

próprio saber.  

Um exemplo pertinente foi o lixão constituído por grande maioria da 

comunidade durante anos e anos à beira do muro da escola. Incomodava a 

todos da escola e muitas das vezes era impossível para os alunos e 

professores ter rendimento satisfatório na sala de aula devido o mal cheiro. 

Mesmo com a retirada do lixo pela Administração Regional do Gama, a pedido 

da escola, o espaço já era considerado como “lixão” e o depósito continuava.  

Ao reunir o grupo de professores para preparar a Semana de Educação 

para a Vida, surgiu a ideia de poderíamos fazer ações de conscientização, 

retirada do lixo e aproveitamento do espaço com o plantio de árvores com a 

participação de toda a comunidade, tendo como melhores conscientizadores 

as crianças da escola. Então foi convocada uma reunião com toda a 

comunidade e o assunto foi debatido. Todos perceberam que tinham que 

participar para transformar aquela triste realidade. Um mutirão de limpeza e 

plantio das árvores foi marcado para um sábado e os alunos também 

elaboraram e entregaram panfletos de manifesto para conservação da nova 

área verde. Desde então, o local permanece limpo e cuidado pela própria 

comunidade. Percebemos o respeito da comunidade para com a escola e com 

o meio ambiente.  

Outro conhecimento que perpassa todo o currículo devido a sua 

necessidade latente em nossa sociedade é a cultura de paz, que se materializa 

nas relações interpessoais, no cuidado com o meio ambiente, no respeito às 

diferenças, na compreensão da origem do povo brasileiro, na dignidade da 
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pessoa humana, entre outros diversos campos que podem fomentar a cultura 

de paz e incentivar a comunicação não violenta em nossa escola e em nossa 

sociedade como um todo, contribuindo de modo positivo para a formação 

integral de nossos estudantes. 

O conhecimento vindo por meio do currículo não é estático, está em 

movimento para acompanhar a realidade dos alunos para que eles se tornem 

sujeitos do saber. E muitas vezes a escola tem de fazer adaptações para que 

o aluno alcance esses objetivos somando esforços com a famílias, com outras 

instituições e até mesmo fazendo adaptações deste currículo para assim 

alcançar esses objetivos.  

O currículo em movimento do Distrito Federal busca abrir espaços para 

as temáticas relevantes na sociedade como: a Sustentabilidade Ambiental, 

Direitos Humanos, respeito, valorização das diferenças, temas estes que 

devem permear todo o currículo, independente da disciplina.  

Os professores e toda a equipe da escola buscam se apropriar de 

conhecimentos que embasem esta nova perspectiva através da formação 

continuada, realizando estudos nas coordenações e participando de palestras 

para assim se qualificarem melhor para desempenhar o seu papel.  

Diante disso, a Escola Classe 19 ao focalizar estas necessidades 

trabalha os temas por meio de projetos, peças teatrais, reagrupamentos intra 

e interclasse, com parcerias entre professores e com outras instituições, como: 

Batalhão Escolar, Centros de Saúde, entre outros, de maneira que propiciem 

aos alunos vivenciar os conteúdos que favoreçam a construção de sua 

aprendizagem e a transformação de sua realidade.  
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12- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO  

DO PPP  
GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS RECURSOS PRAZOS 

- Promover a 
formação 
continuada. 

- Aumentar em 
20% a adesão 
aos cursos da 
EAPE. 

- Realizar coordenações 
coletivas temáticas; 

- Divulgar cursos 
ofertados pela EAPE. 

- Dados de 
avaliações interna 
e externa. 

- Gestores; 

- Coordenadores; 

- Serviços de apoio; 

- Mural de avisos. 

- Materiais 
didáticos (papéis 
diversos, entre 
outros) de acordo 
com o tema da 
coordenação.  

Ao longo do 
ano letivo. 

- Otimizar os 
horários de 
coordenação. 

- Aproveitar 
100% do 
horário. 

- Realizar coordenação 
por blocos (terças e 
quintas) 

- Avaliações 
internas. 

- Gestores e 
coordenadores. 

- Espaço físico 
adequado. 

Ao longo do 
ano letivo. 

- Garantir a 
realização dos 
projetos 
elencados neste 
PPP. 

- Realizar 
100% dos 
projetos 
propostos. 

- Viabilizar espaços, 
horários e recursos 
necessários para a 
realização dos projetos. 

- Avaliações 
internas. 

- Todos da equipe da 
pedagógica. 

- Espaço físico 
adequado. 

Ao menos 
um por 
bimestre. 

- Desenvolver a 
competência 
comunicativa por 
meio da escuta, 
leitura e escrita. 

- 10% de 
aumento na 
proficiência de 
Língua 
Portuguesa do 
SAEB.  

- Estudar em coletivas dos 
objetivos do Currículo em 
Movimento do DF e as 
habilidades da BNCC 
relacionados à Língua 
Portuguesa; 

- Utilizar as matrizes das 
avaliações externas para 
definir ações pedagógicas; 

- Organizar tempos e 
espaços por meio de 
escala para o isso 
semanal da Sala de 
Leitura e disponibilizar um 
Cantinho da Leitura em 
cada sala; 

- Estimular a execução do 
projeto “Mala Viajante” e 
outros individuais do 
professor. 

-Resultados das 
últimas avaliações 
externas: 
Provinha Brasil, 
ANA e Prova 
Brasil. 

- Toda equipe 
pedagógica (direção, 
coordenação, 
serviços de apoio e 
professores). 

- Computador 

- Acesso aos 
normativos e 
índices (internet e 
materiais 
impressos). 

Início do 1° 
semestre. 

- Desenvolver as 
competências do 
letramento 
matemático. 

- 10% de 
aumento na 
proficiência de 
Língua 
Portuguesa do 
SAEB. 

- Estudar em coletivas dos 
objetivos do Currículo em 
Movimento do DF e as 
habilidades da BNCC 
relacionados à 
Matemática; 

- Utilizar as matrizes das 
avaliações externas para 
definir ações pedagógicas; 

- Estimular a execução dos 
projetos coletivos e/ou 
individuais. 

 

- Resultados das 
últimas avaliações 
externas: 
Provinha Brasil e 
Prova Brasil. 

- Toda equipe 
pedagógica (direção, 
coordenação, 
serviços de apoio e 
professores). 

- Computador 

- Acesso aos 
normativos e 
índices (internet e 
materiais 
impressos). 

- Espaço físico 
adequado. 

Início do 1° 
semestre. 

- Promover o 
respeito a 
diversidade por 
meio do resgate 
de valores. 

- Diminuir em 
50% os 
conflitos 
interpessoais. 

- Conhecer, estudar e 
inserir os Eixos 
Transversais nas 
seguintes ações: 
Planejamento Anual, 
Momento Cultural, 
Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva aos ANEE’s, 
Semana de Educação 
para a Vida, Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com 
Deficiência, Dia Nacional 
da Consciência Negra, 
Semana Maria da Penha, 
Incluir a cultura indígena, 
afrodescente, entre 
outras, no planejamento.    

- Quantidade de 
registros sobre 
conflitos pessoais 
na Ata de 
Ocorrências da 
Direção e nas 
fichas de 
encaminhamento 
para o SOE. 

- Todos os 
segmentos da 
Comunidade 
Escolar. 

- Acesso 
documentos 
norteadores 
(internet e 
materiais 
impressos). 

 

Ao longo do 
ano letivo. 
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- Promover a 
percepção dos 
conceitos de 
sustentabilidade, 
saúde coletiva e 
pessoal.  

- Reduzir o 
desperdício de 
água e da luz, 
100% do lixo 
nas lixeiras. 

- Conhecer, estudar e 
dominar os objetivos do 
Currículo em Movimento 
do DF e as habilidades da 
BNCC relacionados à 
Educação Ambiental; 

- Incluir no planejamento: 
Semana da 
Conscientização do Uso 
sustentável da água e a 
Educação Ambiental, 
Combate à Dengue, 
Alimentação Saudável, 
Coletiva seletiva do lixo 
dentro e fora do ambiente 
escolar. 

- Utilizar o espaço da horta 
para as aprendizagens. 

- Consumo de 
energia e água; 

- Limpeza e 
conservação dos 
ambientes; 

- Pesquisa sobre: 
casos de dengue 
na vizinhança, 
coleta seletiva do 
lixo, hábitos de 
alimentação. 

- Todos os 
segmentos da 
comunidade escolar. 

- Acesso 
documentos 
norteadores 
(internet e 
materiais 
impressos). 

- Espaço da horta. 

Ao longo do 
ano letivo. 

- Incentivar as 
manifestações 
artísticas e 
culturais. 

- Manter em 
100% as ações 
de 
manifestação 
cultural e 
artística. 

- Incentivar a permanência 
de eventos artísticos e 
culturais no calendário 
anual da escola: 
Marchinhas de Carnaval, 
Cantata de Páscoa, Dia 
das mães, Festa Junina, 
Dia dos Pais, Folclore, 
Festival Literário, 
Consciência Negra, 
Cantata de Natal. 

- Incentivar a inclusão de 
outros eventos no 
calendário anual: Cultura 
indígena. 

- Pesquisa sobre a 
avaliação e 
satisfação da 
comunidade 
escolar e 
interesse dos 
alunos. 

- Toda equipe 
pedagógica (direção, 
coordenação, 
serviços de apoio e 
professores). 

- Formulários de 
pesquisa. 

- Recursos 
materiais de 
papelaria. 

- Computador e 
acesso à internet 
para pesquisa. 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo. 

- Promover o 
avanço contínuo 
das 
aprendizagens 
por meio de 
estratégias 
alinhadas às 
Diretrizes 
Pedagógicas do 
2° Ciclo. 

- Garantir 
100% de 
avanço nas 
hipóteses da 
escrita dos 
estudantes do 
BIA; 

- Diminuir em 
10% o índice 
de retenção 
nos 3°’s e 5°’s 
anos.  

- Promover estudos em 
coletivas sobre: 
Psicogênese da escrita, 
Práticas de Produção de 
Texto, Diretrizes 
Pedagógicas e de 
Avaliação do DF. 

- Garantir a execução dos 
reagrupamentos, PI’s e 
Vivências. 

- Aplicar bimestralmente 
teste da psicogênese e de 
produção textual.  

- Diagnóstico 
inicial das turmas; 

- Resultado da 
psicogênese 
produção de texto; 

- Índices de 
reprovação nos 
3°’s e 5°’s anos. 

 

- Gestores, 
coordenadores, 
professores. 

- Formulário para 
o teste da 
psicogênese e 
análise de texto. 

- Pasta de 
acompanhamento 
das turmas. 

- Computador e 
acesso à internet 
para pesquisa. 

Bimestral. 

- Otimizar os 
serviços de 
apoio. 

- Garantir 
100% de 
trabalho 
articulados 
entre os 
serviços de 
apoio. 

 - Articular ações juntos 
aos serviços de apoio. 

- Realização de reuniões 
periódicas. 

- Protocolar as fichas de 
encaminhamentos. 

-Avaliação 
Institucional. 

-Gestores, EEAA, 
Sala de Recursos, 
SOE. 

- Fichas de 
encaminhamento. 

- Espaço físico 
adequado, 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo. 

-Garantir o 
atendimento aos 
ANEE’s em suas 
necessidades e 
assegurar os 
seus direitos 
previstos na 
legislação 
vigente. 

- Garantir 
100% dos 
direitos 
assegurados 
aos ANEE’s, 
conforme 
legislação e 
documentos 
norteadores 
vigentes. 

- Promover em 
coordenações coletivas: 
estudos de assuntos 
específicos. 

- Articular ações junto aos 
Serviços de Apoio. 

- Acionar, sempre que 
necessário, os órgãos 
competentes, quando os 
direitos dos estudantes 
com deficiência de 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) forem 
violados. 

- Realizar os Estudos de 
Caso em períodos 
definidos pela SEEDF e 
solicitar Estudo de Caso 
Omisso (fora de época) 
sempre que necessário 
para a revisão de casos e 
adequação de 
atendimentos. 

-Escala Portage 

- Estudo de caso 

- Registro dos 
professores. 

- Toda a equipe 
pedagógica. 

- Computador e 
acesso à internet 
para pesquisa. 

- Materiais e 
espaços 
adequados as 
especificidades 
dos estudantes 
com 
necessidades 
especiais. 

Ao longo do 
ano letivo. 
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13 – PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS  

PLANO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

OBJETIVOS  AÇÕES  PARCERIAIS  PÚBLICO  CRONOGRAMA  AVALIAÇÃO  

Pautar o trabalho 
na reflexão da 
prática, na ação 
coletiva e  
emancipadora;  

Desenvolver a 
articulação do 
trabalho 
pedagógico e da 
formação 
continuada;  

Compartilhar 
experiências 
exitosas;  

Prestar 
atendimento aos 
alunos com baixo 
rendimento;  

Prestar 
atendimento aos  
pais;  

Refletir sobre os 
avanços nas  
aprendizagens;  

Avaliar  e 
redirecionar as 
estratégias 
pedagógicas e a 
organização geral 
da escola;  

Promover a 
valorização dos 
profissionais da 
educação,  
gerando  bem 
estar.  

Realização de planejamentos: 
individual, por ano, por bloco e 
coletivo; Coordenações 
propositivas (CRE);  

Planejamento das intervenções 
pedagógicas: reagrupamentos, 
projeto interventivo e vivência; 
Produção de recursos materiais;  

Estudos dos documentos oficiais: 
Currículo  em  Movimento, 
Diretrizes  de  Avaliação 
Educacional,  Diretrizes 
Pedagógicas para o 2º Ciclo, 
entre outros;   

Estudos de temas específicos de 
acordo com as necessidades; e 
“Partilhar de Experiências 
Pedagógicas”;  

Produção de Avaliações;  

Elaboração de RAVs, 
Adequações  
Curriculares  e  demais 
documentos;  

Atender os alunos em PI;  

Atender  aos  pais  por 
agendamento;  

Participação nos Conselhos de 
Classe;  

Realização  de  Fóruns  de 
Avaliação (BIA e 2º Bloco);  

Realização  de  Avaliação 
Institucional;  

Promover comemorações e 
homenagens em datas festivas.  

Direção;  

Coordenadores;  

Serviços de Apoio;  

Coordenadores  
Intermediários da 
UNIEB/Gama;  

Profissionais 
convidados.  

Direção;  

Professores;   

Coordenadores;  

Serviços de Apoio;  

Carreira 
Assistência;   

Terceirizados.  

  

Ao longo de 
todo ano  
letivo, 
utilizando as 3 
horas  de  
coordenação 
diárias, de 2ª 
a 6ª feira.  

Resultado dos 
planejamentos  
da formação 
continuada e do 
trabalho 
coletivo  
convertido 
 na 
aprendizagem 
dos estudantes.  
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Plano de ação – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) 
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Plano de ação – Orientação Educacional (OE) 
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RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS RECURSOS 

 

PRAZOS 

- Mensurar o nível 
qualitativo de 
aprendizagem 
dos estudantes. 

- Elaborar o 
perfil das 
turmas de 
acordo com os 
níveis de 
aprendizagens. 

- Realizar teste da 
psicogênese. 

- Realizar avalições das 
produções textuais. 

- Comparar os resultados 
obtidos nas avaliações da 
direção e coordenação com 
os resultados dos 
professores das turmas. 

- Equipe gestora. 

- Coordenadoras. 

- Professores. 

- Fichas e 
formulários para 
aplicação e 
análise dos testes 
e textos.  

- Bimestral 

- Identificar os 
estudantes com 
déficits nas 
aprendizagens. 

- Identificar as 
maiores 
dificuldades de 
aprendizagem 
dos 
estudantes. 

- Agrupar os estudantes de 
acordo com os níveis 
percebidos nos testes. 

- Equipe gestora. 

- Coordenadoras. 

- Professores. 

- Fichas para 
montagem dos 
grupos. 

- Bimestral 

- Conscientizar as 
famílias sobre a 
importância do 
acompanhamento 
familiar. 

- Maior 
participação da 
família na vida 
escolar dos 
estudantes. 

- Reuniões com os 
responsáveis pelos 
estudantes. 

- Equipe gestora. 

- Coordenadoras. 

- SOE 

-EEAA 

- Professores. 

- Espaço físico 
adequado. 

- Bimestral 

- Recompor as 
aprendizagens 
que ficaram em 
déficits devido ao 
período de 
isolamento 
social. 

- Suprir as 
necessidades 
de 
aprendizagens 
dos 
estudantes. 

- Ofertar Projeto Interventivo 
no contra turno aos 
estudantes com maiores 
déficits nas aprendizagens. 

- Realizar atividades 
complementares de acordo 
com a necessidade de 
aprendizagem dos 
estudantes. 

- Utilizar atividades lúdicas 
para o desenvolvimento das 
habilidades esperadas. 

- Manter o acompanhamento 
sistemático do processo de 
aprendizagem dos 
estudantes. 

- Manter os reagrupamentos 
interclasse e intraclasse 
duas vezes na semana. 

- Manter os responsáveis 
informados sobre o 
desenvolvimento escolar 
dos estudantes. 

- Participação nos cursos de 
formação com propósito de 
recuperação das 
aprendizagens, entre eles o 
Cursos de Identidade e 
Pertencimento ofertado pela 
CRE- Gama. 

 

- Professores - Atividades 
lúdicas que 
contemplem as 
necessidades de 
aprendizagem 
dos estudantes 
(jogos, fichas...). 

- Espaço físico 
adequado. 

- Ficha de 
acompanhamento 
do estudante. 

  

- Bimestral 
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CULTURA DE PAZ 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Respeitar às 

diferenças e 

reduzir os 

conflitos. 

- Compreender 

que todos 

possuem seu 

espaço na 

sociedade e 

devem ser 

respeitados. 

- Diminuir as 

incidências de 

xingamentos e 

apelidos 

pejorativos 

(bullying). 

- Respeitar as 

normas e 

regras da 

escola. 

- Estimular a 

prática da 

empatia. 

- Conhecer os 

tipos de 

violência 

(física, 

psicológica, 

entre outras). 

- Acabar com 

as brigas e 

confusões. 

- Utilizar a 

comunicação 

não violenta. 

- Compreender 

as implicações 

legais nas 

situações de 

prática de 

violência, seja 

qual for o tipo. 

- Promover rodas de reflexão 

entre os estudantes sobre o 

respeito às diferenças.  

-  Promover palestras para os 

responsáveis abordando a 

temática cultura de paz. 

- Passar para os estudantes 

filmes que abordem sobre o 

respeito às diferenças (Ex.: O 

extraordinário) e fazer um 

trabalho voltado à reflexão e 

empatia. 

- Atividades de pesquisa sobre 

Bullying e suas consequências 

nas vidas das pessoas. 

- Apresentar para os alunos o 

regimento escolar e trabalha-lo 

em sala de aula. 

- Apresentar para os pais o 

regimento escolar e suas 

implicações na vida escolar 

dos estudantes. 

- Produção de cartazes e 

folders que fomentem o 

respeito às diferenças. 

- Confecção de informativos 

pelos estudantes sobre o 

Bullying e suas 

consequências. 

-  Quando possível, 

participação de ações da 

comunidade civil que 

incentivem a paz (caminhadas, 

passeio ciclístico, entre 

outros). 

- Realizar com os alunos roda 

de terapia para que possam 

falar sobre seus sentimentos. 

 

- Todos os 

segmentos da 

escola, mas com 

foco nas ações da 

equipe gestora, 

serviço de 

orientação 

educacional e 

professores. 

Ao longo 

do ano 

letivo. 
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PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

- 
Acompanhar 
a frequência 
escolar dos 
estudantes. 

 

- Mapear os 
estudantes 
faltosos. 

 
 

- Os professores devem passar 
para a Orientação Educacional 
os estudantes com 3 três faltas 
consecutivas ou 5 
intercaladas. 

- A orientadora educacional 
manterá o caderno de registro 
na sala dos professores para o 
fácil acesso e registro dos 
professores. 

 

- Professores 

- Orientação 
Educacional. 

Ao longo do 
ano letivo. 

- Realizar a 
busca ativa 
dos 
estudantes 
faltosos. 

- Manter a 
comunicação 
com os 
responsáveis 
para 
atualização 
sobre o motivo 
das faltas 
recorrentes. 

- Enviar comunicado oficial na 
agenda informando sobre a 
situação de faltas. 

- Convocar os responsáveis 
para comparecer à escola e 
esclarecer o motivo das faltas. 

- Informar os responsáveis 
sobre as medidas legais no 
caso de faltas injustificadas. 

- Promover ações com os 
estudantes sobre a 
importância da frequência à 
escola e esclarecer também 
sobre a consequência no caso 
do excesso de faltas, como a 
reprovação.  

- Direção. 

-Orientação 
Educacional. 

- Professores. 

Ao longo do 
ano letivo. 

- Melhorar o 
desempenho 
dos 
estudantes. 

- Identificar os 
estudantes 
com maiores 
dificuldades no 
processo de 
construção do 
conhecimento. 

- Ofertar 
estratégias 
para superação 
das possíveis 
dificuldades e 
incentivar a 
permanência 
na escola. 

 

- Ofertar Projeto Interventivo 
para os alunos com maiores 
necessidades de 
aprendizagem. 

- Realizar atividades 
complementares de acordo 
com as necessidades dos 
estudantes. 

- Realizar atividades lúdicas 
que despertem o gosto pelo 
estudo. 

- Identificar as principais 
necessidades de 
aprendizagem dos alunos 
mapeados. 

- Realizar adequação 
curricular, quando necessário. 

- Professores Ao longo do 
ano letivo. 
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- 
Conscientizar 
sobre a 
importância 
da educação 
escolar na 
vida das 
pessoas. 

- Despertar nos 
estudantes o 
desejo de ter 
um bom 
desempenho 
escolar. 

- Fazer rodas de conversa 
sobre o futuro que temos e o 
futuro que queremos. 

- Realizar estratégias que 
valorizem a dedicação e 
esforço dos estudantes, como 
certificado de aluno destaque 
(não é considera apenas o 
resultado das provas, mas a 
dedicação, esforço, interesse, 
entre outros elementos). 

- Participar de palestras 
motivadoras para despertar o 
desejo de fazer o melhor na 
vida escolar. 

- Direção. 

-Orientação 
Educacional. 

- Professores. 

Ao longo do 
ano letivo. 

- Participar de 
cursos de 
formação. 

- Aumentar a 
participação 
nos cursos de 
formação com 
o objetivo de 
adquirir novos 
conhecimentos 
e melhorar a 
prática 
pedagógica. 

- Divulgar os cursos ofertados 
pela EAPE. 

- Incentivar a participação no 
curso Identidade e 
Pertencimento ofertado pela 
CRE – Gama. 

- Realizar momentos para troca 
de experiências exitosas entre 
o grupo docente. 

- Direção. 

- Coordenação. 

- Professores. 

Ao longo do 
ano letivo. 

SERVIDORES READAPTADOS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

-Exercer 

atividade de 

relevância na 

portaria de 

Unidade de 

Ensino. 

- Não deixar o 

servidor 

readaptado 

ocioso. 

- Valorizar o 
servidor e 
estimular o 
sentimento de 
importância de 
sua atual 
atribuição. 

- Exercer o serviço de 

portaria. 

- Controlar o acesso à 

escola. 

- Comunicar a direção 

situações conflituosas na 

portaria de Unidade de 

Ensino 

- Auxiliar no controle dos 

estudantes no horário de 

entrada e saída dos 

estudantes. 

- Servidoras 

readaptadas. 

Ao longo 

do ano 

letivo. 
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CONSELHO ESCOLAR 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

-Exercer 
função 
consultiva. 

-Emitir pareceres 
para dirimir dúvidas 
e tomar decisões 
quanto às questões 
pedagógicas, 
administrativas e 
financeiras, no 
âmbito de escolar. 

-Analisar, modificar e aprovar o 
Plano Administrativo Anual 
elaborado pela equipe gestora da 
unidade escolar sobre a 
programação e a aplicação dos 
recursos necessários à sua 
manutenção e à sua conservação. 

- Participar, periodicamente, da 
avaliação da unidade escolar nos 
aspectos técnico, administrativo e 
pedagógico, considerando, 
inclusive os indicadores escolares 
de rendimento. 

- Analisar e avaliar projetos 
elaborados ou em execução por 
quaisquer dos segmentos que 
compõem a comunidade escolar. 

- Debater indicadores escolares de 
rendimento, evasão e repetência e 
propor estratégias que assegurem 
aprendizagem significativa para 
todos os estudantes. 

- Todos os 
membros do 
Conselho 
Escolar. 

- Ao longo 
do ano 
letivo. 

-Exercer 
função 
deliberativa. 

- Tomar de 
decisões relativas 
às diretrizes e 
linhas gerais das 
ações pedagógicas, 
administrativas e 
financeiras quanto 
ao direcionamento 
das políticas 
públicas, 
desenvolvidas no 
âmbito escolar 

- Elaborar o seu Regimento Interno. 

- Atuar como instância recursal das 
decisões do Conselho de Classe, 
nos recursos interpostos por 
estudantes, famílias e/ou 
representantes legalmente 
constituídos e por profissionais da 
educação. 

- Estabelecer normas de 
funcionamento da Assembleia 
Geral e convoca-la nos termos 
deste Regimento. 

- Propor ações na perspectiva 
educacional inclusiva, no âmbito de 
todas as etapas e modalidades da 
Educação Básica. 

- Todos os 
membros do 
Conselho 
Escolar. 

- Ao longo 
do ano 
letivo. 

-Exercer 
função 
fiscalizatória. 

- Acompanhar as 
ações da gestão 
pedagógica, 
administrativa e 
financeira da 
unidade escolar, 
garantindo a 
legitimidade de 
suas ações 

- Divulgar, periódica e 
sistematicamente, informações 
referentes ao uso dos recursos 
financeiros, à qualidade dos 
serviços prestados e aos resultados 
obtidos. 

- Fiscalizar a gestão da unidade 
escolar. 

- Todos os 
membros do 
Conselho 
Escolar. 

- Ao longo 
do ano 
letivo. 
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“Para a escola melhorar, todos devem 

participar.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Exercer 
função 
mobilizadora. 

- Participar e apoiar 
os 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. 

- Garantir mecanismos de 
participação efetiva e democrática 
da comunidade escolar na 
elaboração do Projeto Político 
Pedagógico - PPP da unidade 
escolar. 

- Intermediar conflitos de natureza 
administrativa ou pedagógica, 
esgotadas as possibilidades de 
solução pela equipe gestora e pelo 
Serviço de Orientação Educacional. 

- Todos os 
membros do 
Conselho 
Escolar. 

- Ao longo 
do ano 
letivo. 
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14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PPP  
  

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de 

planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de 

cada ano letivo deve-se reestruturar o plano de ação, definindo as ações a serem 

executadas no referido ano letivo. O processo de avaliação do Projeto Político 

Pedagógico ocorrerá de forma coletiva com a comunidade escolar, onde serão 

realizadas leituras, avaliação, reavaliação e quando necessário ajuste no mesmo 

adequando-o a realidade de nossa escola.  

Cabe à direção e à coordenação pedagógica da escola e os serviços de 

apoio a responsabilidade de articular e proporcionar momentos para reflexão e 

implementação do Projeto Pedagógico nos encontros específicos com professores 

ou nos momentos que exigem a participação de toda a comunidade escolar, visto 

que já vêm definidas as datas no calendário escolar SEEELDF. Sendo assim, “a 

organização escolar democrática implica não só a participação na gestão, mas a 

gestão da participação.” Conforme diz Libâneo (2004 p.235), “a avaliação diz 

respeito a um conjunto de ações voltadas para o estudo sistemático de um 

fenômeno, uma situação, um processo, um evento, uma pessoa tentando emitir um 

juízo de valor”. Nesse aspecto, a avaliação propõe a coleta de informações, tendo 

diversos e diferentes meios de verificação dos aspectos avaliados para, com base 

nos juízos de valor, tomar decisões.  

Avaliaremos o Projeto Pedagógico utilizando, quando necessário, 

questionários, debates, mesa redonda e outros com apresentação de dados e 

resultados, positivos ou não, para continuidade das ações que estão compatíveis 

ao proposto nos objetivos deste.  
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15 - PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE 

DE ENSINO 

  
 Programa de Educação Ambiental Lobo Guará  

           O Programa de Educação Ambiental Lobo Guará, criado em 30 de setembro 

de 2003 tem por objetivos gerais promover a Educação Ambiental para a 

preservação da fauna, flora e dos ambientes natural e urbano. O Programa visa 

inserir um conhecimento preservacionista, promovendo uma reflexão e uma 

mudança no comportamento e hábitos que agridam a natureza, dando ênfase à 

repressão do tráfico ilícito de animais silvestres. O Programa surgiu da 

necessidade de ações voltadas à educação do meio ambiente, com a finalidade de 

conscientizar as crianças de hoje para, no futuro, diminuir os ilícitos ambientais.  

          O Programa conta com uma estrutura educativa realizada por meio de 

palestras, Curso Guardiões que fora crianças guardiões ambientais e a 

apresentação do teatro com a peça “LOBO GUARÁ, O GUARDIÃO DO 

CERRADO”, em que os alunos interagem com os atores, onde o tema principal 

refere-se ao tráfico ilícito de animais silvestres.  

          O alvo principal do Programa são os estudantes de 06 a 11 anos e a 

população em geral. As escolas devem entrar em contato com o Programa para 

agendar o trabalho; e com antecedência, com o dia e hora definida. Para o Curso 

guardiões deve-se enviar um ofício solicitando e esperar contato para análise. 
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PROERD – Programa de Resistência às Drogas e à violência (PMDF)  

  

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD), da Polícia Militar, tem foco na prevenção e na conscientização dos 

alunos, alertando-os sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas e sobre a 

conduta associada à violência. A iniciativa foi criada no Distrito Federal em 1998, 

e já beneficiou mais de 500 mil jovens contribuindo com ações integradas para 

manter crianças e jovens longe das drogas e da violência. Policiais com formação 

em psicologia, assistência social e outras áreas de ciências comportamentais se 

aproximam da classe estudantil, indo para dentro das salas de aula e conseguem 

evitar que muitos alunos se envolvam com as drogas. Ao final do trabalho realizado 

nas escolas, a PMDF promove uma formatura, ocasião em que todos beneficiados 

pelo programa se juntam para celebrar os bons resultados obtidos com a parceria 

entre escolas, comunidade e polícia.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127  

  

Inclusão Social desde a Infância (TRE)  

A implementação pedagógica do programa é realizada pela unidade escolar com 

apoio do TRE. Utilizando uma metodologia lúdica e por meio de lendas folclóricas, 

personagens candidatos à presidência do Folclore – Vitória Régia, Iara, Curupira, 

Saci Pererê, Negrinho do Pastoreiro – elegem temas que podem se vincular a 

questões sociais de extrema importância, tais como: a racionalização da água, a 

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

preconceito às diferenças e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. 

Por meio de uma campanha eleitoral, promovem o debate entre os estudantes. 

Ao término da campanha é realizada a eleição, similar ao pleito oficial, em que os 

estudantes, utilizando um título eleitoral fictício e com uso de urna eletrônica, 

votam no candidato que abordou o tema que ele julga prioritário para sua escola 

ou comunidade.  
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Horta – Sustentabilidade, Alimentação Saudável e 

Empreendedorismo Infantil  

  

          Como o tema sustentabilidade e meio ambiente são assuntos 

desenvolvidos em nossas aulas, vimos a oportunidade em cultivar uma horta 

em um espaço antes ocioso. Assim, aliamos a intenção em despertar nos 

estudantes o interesse em acompanhar e trabalhar a observação, a prática e 

manuseio das plantas, mudas e sementes e o aproveitamento do espaço.   

         A qualquer momento do dia, alunos e professores podem visitar a horta, 

ajudando nos cuidados com as plantas e com o solo. O intuito é fazer com que 

percebam as possibilidades para montar uma horta caseira, mesmos em 

pequenos espaços e despertar ideias empreendedoras. Em tempos de farta 

colheita, também podem levar alimentos para o consumo em casa.   

        Nossa cantina também é beneficiada com temperos frescos e sem adição 

de agrotóxicos, colhidos quase que diariamente.  
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Circuito das Cores  

  

      Trata-se de um projeto pensado para o horário do recreio, com o intuito de 

minimizar os riscos de acidentes e conflitos entre os alunos. Assim, o espaço escolar 

é dividido em 5 áreas monitoradas por adultos e nomeadas por cores, com atividades 

e jogos específicos em cada uma. Professores, alunos e monitores da área são 

guiados por uma tabela de cores que indica em qual delas deverão recrear no dia. 

Brincando em uma por dia, ao final da semana terão percorrido todo o circuito. Desta 

forma, não há possibilidade de alunos menores e maiores disputarem o mesmo 

espaço e brinquedos.  
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PROJETO RECREIO SEGURO: CIRCUITO DA ALEGRIA  

 

SÉRIES/ANOS  SEGUNDA   TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  ÁREAS  RESPONSÁVEL  

1º  

  

ED. FÍSICA 

          

Neste dia NÃO 

há recreio para 

a turma  

PROFº DA  
TURMA  

2º  

    

ED. FÍSICA  

      Localize-se na 

Quadra  
Poliesportiva  

FUTEBOL  
QUEIMADA  

BRINCADEIRA 

DIRIGIDA  

PROFº 
ESCALADO  

  

3º  

      

ED. FÍSICA  

    Localize-se no 

pátio interno  
TOTÓ  

 PING-PONG  

  SERVIDOR 
ESCALADO   

4º  

        

ED. FÍSICA  

  Localize-se no 

pátio externo   
(praça de 

convivência/  
antigo parque)  

JOGOS EM  
GRUPOS  

 SERVIDOR 
ESCALADO  

 

5º  

          

ED.FÍSICA  

Localize-se no 

pátio externo  
(área das 

amarelinhas, 

em frente a  
Secretaria)  
JOGOS EM 

GRUPOS  

EDUCADORES 

SOCIAIS  
VOLUNTÁRIOS  
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Mala Viajante  

  

Idealizado para incentivar a leitura no contexto familiar e despertar a 

criatividade. Cada professor produz a “mala viajante” da sua turma. Nesta, os alunos 

levam para casa, todas as sextas-feiras, um livro de sua escolha para ser lido junto 

a família e, após, preencherem uma breve e divertida ficha literária (também 

produzida pelo professor). Ainda em sala, no momento de “arrumação das malas”, o 

professor escolhe um aluno e lança o desafio de apresentar a história do livro, junto 

com a sua família ou amigos da própria sala, na segunda-feira seguinte ao envio da 

mala.  
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Transição – Hora de passar de fase  

  

A fase de transição do 5º para o 6º ano é um momento em que os alunos estão 

passando por transformações não só no ambiente escolar, mas também em suas 

vidas com a chegada da adolescência.  

A fim de assegurar o ajustamento social, emocional e afetivo destes alunos, o 

SOE, em parceria com a Sala de Recursos, direciona um trabalho voltado a 

orientação por meio de oficinas temáticas e palestras, culminando numa visita à 

escola sequencial (CEF 04 do Gama), na qual são recepcionados pela equipe local 

para conhecerem as dependências da mesma, bem como um pouco de sua 

organização pedagógica.  

 

 

Festival Literário  

       

       Criança e arte se completam! Nenhum deles está só. Assim nasceu o projeto    

“Música, Literatura e Poesia”, idealizado e articulado pelo pedagogo da EEAA, 

professor Edivan Madureira.  

      “Tio, eu ainda não sei ler, mas eu quero contar. Posso? O senhor me coloca no 

projeto?” Essa criança não sabia o tamanho da “leitura” que carregava dentro de si.        

Como a música, a dança, a literatura encenada facilita o processo de aquisição da 

decodificação dos códigos, do juntar pedacinhos de sílabas, de formar palavras, 

depois frases e construir textos!  

        Este projeto oportuniza a cada estudante o espaço e a liberdade de se apresentar 

naquilo que cada um tem de melhor dentro si, que é a sua habilidade artística e daí 

construir muito mais saberes.  
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Projeto: "Trilhar - Caminhos para a Alfabetização” 

 

Justificativa: 

O Projeto Trilhar visa ampliar e garantir o direito às aprendizagens dos 

estudantes, com a proposta de elevar os índices da avaliação em larga escala/Ideb, 

bem como, os níveis de proficiência em alfabetização e letramento de todos os 

estudantes dos Anos Iniciais, como já vem fazendo, mas como uma proposta de 

fortalecimento, devido à suspensão das aulas de forma presencial. Para tanto, 

consideram-se o Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018) e os documentos 

norteadores da Política de Ciclos, e os Cadernos com os Guias de Orientação no 

contexto de atividades não presenciais, destinados a todos os atores envolvidos no 

processo de educação, respeitando os tempos de aprendizagens de cada estudante. 

Ademais, pretende-se ampliar, também, a articulação intrassetorial na Rede e as 

ações intersetoriais, por meio de formação continuada e da produção de materiais 

pedagógicos complementares, adequando-se conforme o diagnóstico da nova 

realidade pós-pandemia. 

  

Metas: 

• Garantir o direito às aprendizagens dos estudantes, respeitando os tempos das 

aprendizagens de cada um deles; 

• Oferecer educação de qualidade e oportunizar o processo de aprendizagem 

através de projetos que contemplem a nova realidade; 

• Fortalecer o acompanhamento sistemático do fazer pedagógico e do processo 

de alfabetização; 

• Trabalhar a formação continuada com todos os envolvidos no processo ensino 

aprendizagem, com enfoque na alfabetização, nos letramentos, no raciocínio 

lógico e nas competências socioemocionais; 

• Aplicar o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras a todos os envolvidos no processo. 
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Objetivo geral: 

• Promover ações e parcerias para o avanço das aprendizagens dos estudantes 

dos Anos Iniciais com foco na alfabetização, na perspectiva de minimizar as 

lacunas e fragilidades resultantes da nova organização escolar. 

  

Objetivos específicos: 

• Incluir atribuições específicas de acompanhamento das ações de alfabetização 

para os Coordenadores Intermediários de Apoio - Anos Iniciais junto aos 

setores competentes; 

• Acompanhar as ações do Projeto Trilhar junto à UNIEB por meio de 

cronograma anual de reuniões, com ações mensais, no intuito de possibilitar 

uma escuta ativa e alinhamento de ações que promovam o sucesso escolar, 

em um formato colaborativo; 

• Divulgar trabalhos e experiências exitosas com todas as turmas dos Anos 

Iniciais propiciando a valorização profissional dos professores; 

• Trabalhar na elaboração e produção de materiais pedagógicos 

complementares; 

• Trabalhar a revisão e o fortalecimento dos conteúdos aplicados no ano letivo 

anterior; 

• Garantir que nossos estudantes tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo; 

• Reorientar a prática pedagógica do professor; 

• Formular indicadores que permitam dar uma visão da evolução da hipótese de 

escrita do estudante ao longo do ano letivo; 

• Melhorar os indicadores de desempenho dos estudantes refletindo nas 

aprendizagens; 

• Desenvolver estratégias de acompanhamento das aprendizagens de com cada 

estudante e verificar periodicamente seus avanços, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças; 
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• Obter dados sobre o processo de aprendizagem de cada estudante e a partir 

daí, elaborar um planejamento, propondo situações capazes de gerar novos 

avanços; 

• Selecionar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

assegurada à diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados. 

  

Público alvo: 

O projeto será desenvolvido para os Anos Iniciais – Organização Escolar do 2o 

Ciclo para as Aprendizagens, Bloco I e Bloco II (do 3° ao 5° Ano). 

  

Duração: 

O projeto será executado no decorrer do ano letivo de 2022. 

  

Áreas de conhecimento envolvidas: 

Alfabetização, nos letramentos, no raciocínio lógico e nas competências 

socioemocionais. 

  

Metodologia: 

A SEEDF, no desígnio e no comprometimento com a educação de excelência, 

está se organizando este projeto para mitigar os déficits de aprendizagem com o 

objetivo de corroborar as ações estratégicas da Rede, inserindo-se no referido 

Programa e compondo-se de ações que visam fortalecer os trabalhos pedagógicos 

docentes, sobretudo, os com foco na alfabetização, nos letramentos e no raciocínio 

lógico, considerando as competências socioemocionais previstas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) na perspectiva do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal - Ensino Fundamental: Anos Iniciais, a fim de mitigar esses déficits de 

aprendizagem. 

Ações voltadas à aprendizagem efetiva e fortalecimento do processo de 

alfabetização e das estratégias pedagógicas estão entre os eixos que serão 

trabalhados com os estudantes do 3o ao 5o ano, em 2022. Diante do contexto, vamos 

aplicar instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
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destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da 

qualidade educacional desta Unidade de Ensino, com a realização de vivências de 

acompanhamento dos estudantes. 

  

Avaliação e monitoramento: 

Apoiando-se nas Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, 

Institucional e Em Larga Escala (2014-2016) da SEEDF, a avaliação e o 

monitoramento são processos ininterruptos que acontecerão por meio de feedbacks 

da U.E e da UNIEB, por resultados advindos das avaliações internas, da Prova 

Diagnóstica e em Larga Escala, Avaliação Institucional, bem como, pela adesão dos 

professores aos cursos de formação continuada e as reuniões avaliativas com os 

coordenadores da UNIEB e os CIA-ALFA. 

O levantamento e análise desses dados permitirão a elaboração de estratégias 

e políticas públicas pautadas em condições reais de aprendizagem dos nossos 

estudantes. 
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