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1. APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico nasce no espaço da comunidade escolar, mas não é um produto acabado. É um documento

orientador da prática educativa, define a identidade da Instituição Educacional, de acordo com a natureza e a tipologia de educação

oferecida, além dos princípios norteadores do trabalho pedagógico, Resolução 01/2018-CEDF). Ao darmos continuidade à construção

do PPP e para garantir a participação efetiva de todas e todos os envolvidos, após quase 2 anos de pandemia em razão da COVID

19, nós Gestores convidamos os professores, demais profissionais da educação, as famílias e assim planejamos o que temos

intenção de fazer, de realizar diante das dificuldades de adaptação no ensino presencial de 10 horas, além do déficit nas

aprendizagens. Lançamo-nos para diante, com base no que temos buscando o possível. É um processo dinâmico que sustenta a

caminhada e o trabalho da Escola Classe 19 de Taguatinga. A Proposta pedagógica foi levada a discussão na primeira reunião com

todos os envolvidos no início do Ano Letivo de 2022 e durante a semana pedagógica onde iniciamos a elaboração do PPP avaliando

algumas questões importantes e necessárias para o desenvolvimento das aprendizagens, as sugestões elencadas pela comunidade

escolar e outras questões envolvendo diversos espaços da escola. Atentos às suas peculiaridades, capacidades e limitações,

buscando contemplar os anseios de todos por uma escola de qualidade. E, portanto, somos responsáveis pela sua execução,

conscientes de que não é um projeto concluído, mas realista e atual, por isso complementações se fazem necessárias a todo o

momento e eventuais modificações poderão ser anexadas de acordo com a avaliação das ações e dos resultados obtidos.

Lembrando que este projeto visa à continuidade das ações já desenvolvidas na escola, que obtiveram bons resultados nos

anos anteriores, promovendo também a modificação do que se fizer necessário para o avanço e bom desempenho do nosso papel

social, aliados às propostas educacionais estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em suas diretrizes

e normativas, tais como:



� Projeto Político Pedagógico - Professor Carlos Mota;

� Diretrizes Curriculares Nacionais(DCN);

� Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

� Diretrizes de Orientações Pedagógicas da SEEDF;

� LDB – Lei Federal nº 9.394/96: Usa os termos da Proposta Pedagógica e do Projeto Político Pedagógico como
equivalentes;

� Resolução 01/2018 – CEDF no art. 174 orienta que todas as ações da Unidade Escolar devem estar previstas na Proposta
Pedagógica;

� Currículo em Movimento da Educação Básica - Secretaria de Educação do Distrito Federal;

� � Diretrizes Pedagógicas do BIA, entre outros.

Nossa proposta de PROJETO EDUCATIVO na visão da EDUCAÇÃO INTEGRAL, focada na cidadania, diversidade,

sustentabilidade humana, direitos humanos e aprendizagens como eixos estruturantes do Currículo Básico do Distrito Federal e

presentes em nossos componentes curriculares, busca promover uma trajetória de ensino e aprendizagem que reconheçam, na

pluralidade cultural, o respeito às diferenças sociais e de gênero, religiosas, culturais, linguísticas, raciais e étnicas e o respeito ao

meio ambiente. O PPP é flexível e está sempre em movimento, à equipe reúne-se sempre que necessário para reavaliar os trabalhos

e ajustá-los à realidade da escola. Partindo da visão de EDUCAÇÃO, ESCOLA E SOCIEDADE, aqui apresentada.



2. HISTORICIDADE: ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO
ESCOLAR

2.1. HISTÓRICO DA ESCOLA E PERFIL DA COMUNIDADE

A Escola Classe 19 de Taguatinga, situada na QNA 39 área especial 19 Taguatinga Norte - Distrito Federal, contatos disponíveis por

email ec19.taguatinga@edu.se.df.gov.br, ec19tag@gmail.com, telefone 061 -39017573 e 061 -33527407, Facebook, blog -

ec19tag.blogspot.com, foi inaugurada em 17 de agosto de 1964, através do Decreto nº 481 – GDF. A Escola Classe 19 é vinculada a

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga – CRET da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Sob a direção

das Gestoras: Diretora Thaís Andrade Macedo, Vice-diretora Mariana Alves de Azevedo Veras , eleitas pela comunidade escolar em 2016 e

reeleitas em 2019, com a Secretaria Escolar Nília Raquel de Oliveira, até o período das eleições a escola não tinha direito a supervisor,

posteriormente a SEEDF nos concedeu o direito a uma pessoa para ocupar o cargo. Atualmente contamos com um Supervisor

Administrativo, Ewerson Vinícius Miranda Macedo.
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A Escola foi fundada em 1964 para atender a demanda da comunidade, filhos de trabalhadores que participaram ativamente da

construção de Brasília, oriundos de vários estados brasileiros. A partir de 2010 passou por um processo de reconstrução durante quatro

anos, de 2010 a 2013. A empresa responsável pela construção faliu e a obra ficou parada por um longo período até que em janeiro de 2013

foi concluída. Durante a reforma, a Escola foi transferida para a Escola Classe 21 de Taguatinga, permanecendo lá por quatro anos. Em 26

de março de 2013 a escola foi entregue à comunidade escolar e reiniciou suas as atividades em um prédio novo e adequado aos trabalhos

educacionais, atendendo melhor às necessidades da comunidade educativa e com a perspectiva de atender a Educação Integral. O espaço

escolar é composto por 11 salas de aula, salas das equipes, sala de recursos, sala multiuso e banheiros dos estudantes, no primeiro andar

do prédio. No térreo, tem um refeitório, uma sala de leitura, um laboratório de Artes e Ciências, um laboratório de Informática, sala dos

servidores, depósito de materiais de limpeza, sala da merenda, cozinha e depósitos de gêneros para a merenda, almoxarifado, depósito

geral, mecanografia, secretaria, sala de apoio à direção, sala do administrativo, sala dos professores e coordenação, copa dos professores,

banheiros dos professores, banheiro dos estudantes, pátio interno e coberto. Na parte externa tem um espaço coberto para realizar

atividades diversas, a horta escolar, o estacionamento e um parquinho.

Retornamos para nossa sede original em março de 2013. Após várias discussões com toda a comunidade escolar, no início de julho

de 2013, foi implantado o Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral- PROEITI, com ampliação da jornada dos alunos para 10h

de permanência na escola e com a inclusão das disciplinas da Parte Diversificada – PD, aumentando assim tempos e espaços do aluno na

escola. Visamos à formação integral permeando por todas as frentes da educação do cidadão e buscando a cultura da paz.

Devido à proposta do PROEITI, nos anos de 2013 e 2014, as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada foram

distribuídas em turno único de 10 horas, através de uma grade horária que possibilita ao aluno movimentar-se dentro da escola sem tornar

a jornada cansativa.
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Estamos desenvolvendo ações sólidas, discutidas coletivamente. Vimos claramente o crescimento da equipe que acredita no que faz.

Ofertamos a Educação Integral que funciona, temos orgulho e prazer nisso. Nosso índice de evasão escolar é quase zero. A procura por

vagas na escola é diária e a repercussão do trabalho executado aqui nos traz alegria e aumenta a cada ano nossa responsabilidade. E o

mais importante, os resultados com as crianças, a cada dia são visíveis e nos deixam mais incentivados a continuar.

Em 2022, a escola conta com 11 turmas do 1º ao 5°Ano, distribuídas da seguinte forma: 1 turma de 1º Ano, 3 turmas de 2º Ano, 3

turmas de 3º Anos, 1 turma de 4º Ano e 3 turmas de 5º Anos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, com uma média de 274 (duzentos e

setenta e quatro) estudantes, nos turnos matutino e vespertino. Atendemos, em todas as turmas, crianças com Necessidades Especiais e

diagnosticadas com transtornos diversos que são acompanhadas pelo Serviço de Orientação Educacional OE, Sala de Apoio a

Aprendizagem, Pedagoga/ EEAA e o Educador Social Voluntário, com o quantitativo de ESVs reduzido pela metade, a escola está

passando por sérias dificuldades para oferecer um atendimento adequado às crianças com diagnósticos e para desenvolver as atividades

da Parte Diversificada/Flexível conforme a Matriz Curricular do PROEITI ( Anexo II do Parecer nº 208/2017 – CEDF).

A parte diversificada/flexível, comparada aos anos anteriores, passou por algumas modificações para adequar-se à grade horária da

Matriz Curricular do PROEITI, à realidade atual dos estudantes e da comunidade escolar, as disciplinas da Base Nacional Comum são

ofertadas durante a jornada das 10 horas. No turno matutino: Português, Educação com Movimento, Recreação e Ciências Humanas

(História e Geografia) entremeadas pela Parte diversificada, desenvolvidas com o suporte dos Educadores Sociais Voluntários. Já no

vespertino: Matemática e Ciências da Natureza (Ciências e Ciências Experimental) mais a Parte diversificada: Informática e Laboratório de

Artes e Ciências (desenvolvidas pelos Educadores Sociais Voluntários). Toda essa diversidade de atividades é costurada pelos eixos

transversais e os temas contextualizados e de forma interdisciplinar que a escola trabalha bimestralmente, elencados na coordenação

pedagógica baseado em nosso Projeto Político Pedagógico formando uma grande teia de ações e aprendizagem visando à formação

integral do nosso estudante.
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Nosso projeto destaca-se ainda pelo “olhar diferenciado” ao atendimento dos professores às turmas. No turno matutino eles lecionam

Português e Ciências Humanas (História e Geografia) e no vespertino, Matemática e Ciências da Natureza juntamente com a parte flexível.

Essa dinâmica possibilita a execução efetiva em sala de aula do que os professores aprenderam e aprendem na formação continuada

durante os cursos ministrados pela EAPE e outros, oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Observando

essa prática, concluímos que o foco nas duas frentes mais importantes da formação do educando português e matemática, ficam com o

mesmo “peso” e os dois professores da turma são efetivamente aproveitados na aprendizagem, de forma interdisciplinar, o que leva a

resultados significativos. Acreditamos que quando a Base Nacional Comum é ministrada apenas em um turno, naturalmente se direciona

para o Português, e ela sendo ofertada durante as 10 (dez) horas da jornada de forma interdisciplinar e contextualizada, o ganho é

incomparável.

Ofertamos quatro refeições diariamente. Café da manhã, almoço e dois lanches, um matutino e outro vespertino. Cultuamos a

alimentação saudável. A hora do almoço é um momento de socialização de toda a escola, nele os professores além de acompanhar a

alimentação orienta a respeito dos bons hábitos e são exemplo vivo de como é positivo se alimentar de maneira saudável.

O grande desafio da escola é a Gestão Pedagógica do processo educativo ensino-aprendizagem, ou seja, melhorar os resultados.

Em 2020 tivemos um pequeno avanço no resultado do IDEB, para 2021 o principal objetivo é elevar o IDEB para 7,2 e, uma das

estratégias previstas é o trabalho interventivo (Inter e Intra classe), que vem dando resultado, por meio de reagrupamentos e intervenções

realizadas por professores readaptados e educadores sociais voluntários, estudantes de pedagogia), com os estudantes dos 2º e 3º anos

do BIA que ainda encontram-se nos níveis Pré-silábico e Silábico, estendendo-se essas estratégias ao 4º e 5º anos, com metas e prazos

estabelecidos com o objetivo de sanar as dificuldades nas aprendizagens. Com o início da Pandemia COVID 19, todo o trabalho de

intervenção realizado no presencial teve que ser repensado no ensino remoto. Com a COVID 19 tivemos que reinventar a educação, as

formas de ensinar e todos tivemos que aprender e nos adaptarmos à nova realidade.
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A escola ao retornar ao ensino totalmente presencial, com as 10 horas diárias, continua a trabalhar em parceria com a família com o

objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes junto ao processo educativo de ensino-aprendizagem. A família participa das ações

promovidas pela escola através de: três avaliações pedagógicas anuais conforme Calendário Oficial da SEEDF, Planejamento Pedagógico

com a Comunidade Escolar, Dia Letivo Temático, reuniões de pais por bimestre, apresentações dos trabalhos dos estudantes, palestras,

aulas passeio, festa da família, festa das crianças, formatura etc. Esses momentos oportunizam o diálogo entre escola e comunidade, a

participação de todos contribui para a melhoria da qualidade de ensino oferecido.

A Proposta de Educação Integral de Tempo Integral – PROEITI, tem como uma de suas metas principais proporcionar uma Educação

de qualidade para toda a comunidade educativa. Conforme assevera o Projeto Político Pedagógico de Carlos Mota.

“...proporcionar uma educação pública de qualidade, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que este possa atuar como
agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer
do percurso escolar de todos os estudantes.”

2.2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Em 2016 a equipe da Escola Classe 19, estipulou como meta para o índice do IDEB em 2017 , 6,7 pontos, mas atingimos 6,4

pontos. O desempenho abaixo do esperado levou o grupo de professores e educadores da escola a uma reflexão a respeito das

intervenções realizadas durante o ano letivo de 2017, 2018 e 2019, detectando as fragilidades e as potencialidades e através de

estudos, pesquisas e formações decidiram buscar um novo modelo de Projeto Interventivo capaz de reduzir o déficit na aprendizagem

dos estudantes e elevar os resultado no desempenho das avaliações internas e externas para possibilitar o alcance das metas

propostas.
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No ano de 2018, no Conselho Final, foi aberta uma discussão a respeito do formato do PI (Projeto Interventivo), e levantou-se um

questionamento, apesar de análise dos diagnósticos feitos através do teste da psicogênese e relato da observação diária dos professores

regentes, levantamento do número de alunos com necessidades de serem atendidos com o Projeto Interventivo, o projeto foi acompanhado

pelos professores readaptados, estas crianças participaram do Reagrupamento Intraclasse e Interclasse, porém detectou-se no referido

Conselho que 42 estudantes dentre os demais que participaram de todas as intervenções realizadas no ano letivo, continuavam

necessitando de intervenções urgentes. Partindo dessa necessidade, na semana pedagógica todos os envolvidos no processo ensino

aprendizagem, preocupados com a necessidade urgente dessas 42 crianças, sugeriram ações imediatas, já no início do ano letivo de

2019,  no intuito de desenvolver um Projeto Interventivo permanente, “Reprovação Zero” começando  com esse grupo de alunos.

Os alunos foram divididos em grupos, em suas salas de aula, percebeu-se que a maioria dessas crianças são diagnosticadas ou

estão em processo aguardando um laudo, priorizou-se o atendimento individualizado no horário de aula, sendo que as turmas de 4º e 5º

anos, receberão um Educador Social 2 vezes por semana, e o BIA 3 vezes por semana, Pedagogo ou cursando Pedagogia, para

acompanhar as crianças durante as atividades propostas em sala de aula pelo professor regente. Desta maneira a criança não será retirada

da sala durante as aulas, tendo em vista que é turno integral, de 10 horas aula e a criança não tem horário contrário. Cada criança tem um

ritmo para apreender os conteúdos, a princípio, são estipulados prazos de acordo com as metas definidas para que o aluno seja capaz de

sanar o déficit na aprendizagem e consiga acompanhar as aulas com autonomia. Em 2022 temos um novo desafio, criar mecanismos para

oferecer intervenções que resgatem as aprendizagem que em razão das diversas dificuldades enfrentadas pelas famílias e a escola devido

a Pandemia, causaram perdas para algumas crianças que por razões tecnológicas não tiveram um acesso significativo aos conteúdos

ministrados na plataforma Google Classroom e Google Meet.

A Escola Classe 19 lida com duas realidades distintas e opostas: alunos oriundos de famílias com baixo poder aquisitivo e alunos

advindos de famílias financeiramente abastadas, parte dos estudantes vem de outras Regiões Administrativas, outros residem próximos à

escola . Ao mesmo tempo, as transformações sociais nos apresentam estruturas familiares, as mais diversas, com modificações que nos

obriga a adotar uma postura onde a convivência entre crianças de diferentes núcleos familiares seja acolhedora, fazendo com que todas as

crianças sintam-se aceitas e integradas.
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Esse desafio tem se mostrado realmente grandioso visto que muitos pais veem a escola como substituta da família em seus deveres

de prover educação, sustento, dignidade e respeito. Ainda lidamos com um número significativo de famílias que apresentam dificuldades

em acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Assim, faz-se necessário continuar trabalhando junto à comunidade escolar a clareza de que

a família (independentemente de sua configuração) tem o dever de desempenhar funções educativas, imprimir valores e fornecer modelo

de formação para a vida em sociedade. Além disso, ser responsável pelo desenvolvimento físico e mental, materializar os direitos do

indivíduo no seio familiar com cuidados que permitam o crescimento e desenvolvimento desse indivíduo. O desempenho dos seus

diferentes papéis pelos respectivos atores (escola e família) deve concretizar um ser social saudável.

Nos anos de 2016 a 2021, observamos uma participação mais efetiva dos responsáveis no que se refere à vida escolar das crianças,

mesmo durante a Pandemia, em relação a períodos letivos anteriores. Essa participação foi perceptível em reuniões escolares, virtuais,

presenciais, avaliativas e/ou pedagógicas, também em culminância de projetos e outras ocasiões.

3. FUNÇÃO SOCIAL

Além do ensino aprendizagem, a função da Escola Classe 19, PROEITI é a de atender as crianças em estado de
vulnerabilidade social, preocupa-se em definir ações para que estas crianças sejam acolhidas e sintam-se seguras e
protegidas no ambiente escolar.

Considerando a clientela bastante diversificada, incluindo alunos com necessidades especiais, a escola tem buscado formas,

discutido e construído caminhos para processar a inclusão com ganhos sociais e individuais, desenvolvendo uma pedagogia centrada no

estudante, responsabilizando-se pelo processo de ensino aprendizagem de todos os seus indivíduos, independente de “suas condições

físicas, intelectuais, sociais, emocionais e linguísticas”. A EC 19 aceita, assim, o grande desafio de coordenar a efetiva aprendizagem de

crianças que têm o desenvolvimento cognitivo, motor e/ou social, bastante comprometidos e, num primeiro momento, não alcançam os

objetivos propostos, conforme a maioria.
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A Escola Classe 19 entende que os desafios impostos pela inclusão educacional não serão somente de ordem ideológico-filosófica.

Mas, prioritariamente, de formação profissional docente: mais um processo do que um fim. Não é apenas uma tarefa técnica, exige uma

mudança conceitual nos valores culturais da escola e, sobretudo, da sociedade.

Para tanto, o Projeto ora apresentado, propõe, ao longo do ano de 2022, continuar desenvolvendo um trabalho de qualidade focado

na aprendizagem, no sentido de atender às necessidades educacionais de todas as crianças e promover o fortalecimento das atitudes de

aceitação e respeito a si próprio, à natureza e às diferenças individuais, enfatizando a importância da ética na construção de vidas

comunitárias mais sustentáveis, mais saudáveis e mais humanas.

3.1 A Escola Classe 19 de Taguatinga tem se concentrado em melhorar os índices das provas externas e aprimorar os resultados
dos

estudantes, para isso observamos metas e ações do trabalho pedagógico.

Pontos relevantes:

� Gráfico do rendimento interno e externo e as metas do IDEB que não foram alcançadas e o porquê de não ter sido
alcançado;

� Proficiência dos estudantes em Português e Matemática: metas alcançadas e não alcançadas;

� Trabalho com o Reagrupamento e o Projeto Interventivo;

� Sala de leitura, cantinho da leitura, literatura lúdica;

� Participação dos pais nas reuniões bimestrais;
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� Perfil dos professores: quanto à formação em serviço;

� Resultados observados quanto aos professores que participaram dos cursos de formação continuada, na escola e na

EAPE, entre outros;

Estratégias para o Reagrupamento:

3.2 Diagnóstico inicial: Após o Conselhos de Classe de cada Bimestre são avaliados os rendimentos dos estudantes e os

resultados das intervenções, estratégias são criadas com os objetivos e as metas a serem trabalhadas durante o

reagrupamento com os estudantes do 1° ao 5° Anos, de acordo com os níveis de aprendizagem, conforme orientações do

Currículo em movimento e da BNCC.

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Constituição Federal de 1988;

Plano Nacional de Educação 2001 a 2010;

Resolução nº 2 – do Conselho de Educação do Distrito Federal - CONSED;

Regimento Escolar das Instituições de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal, 2009;

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96.

Projeto Político Pedagógico das Escolas Públicas do Distrito Federal – Carlos Mota, páginas 17 a 19;

Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI – 2013 e Parecer 208/2017;

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2° Ciclo – 2014;

Diretrizes da Avaliação triênio 2014-2016

BRASIL, MEC Secretaria de Ensino Fundamental. Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola. 2ª Ed. Brasília, 1999.
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Lei nº 11.645/08 – Inclusão da Temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”

Diretrizes de avaliação do processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação, 2008.

Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 2009/2013.

Currículo em Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental - Anos Iniciais  2014;

Os princípios epistemológicos que sustentam as práticas educativas,   emanam do Currículo em Movimento:

� Unicidade teoria x prática – garantida através de estratégias que possibilitem “reflexão crítica, síntese, análise e

aplicação dos conceitos voltados para construção do conhecimento”, incentivando constantemente o “raciocínio,

questionamento, problematização e a dúvida.”

� Interdisciplinaridade e contextualização – possibilita a integração de diferentes áreas de conhecimento com sentido
social e político.

� Flexibilização – oportuniza às escolas complementar o currículo de base comum com os conteúdos e estratégias

capazes de completar a formação intelectual do educando.

� Quanto aos princípios basilares da Educação Integral para as escolas públicas do DF, constantes no Currículo da

SEEDF, os mesmos são:

� Integralidade humana;

� Transdisciplinaridade;

� Transversalidade;
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� Intersetorialidade;

� Territorialidade;

� Diálogo escola/comunidade;

� Gestão democrática participativa.

5. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

5.1 OBJETIVO GERAL

� Oportunizar às crianças dos anos iniciais da Educação Básica construir conhecimentos, atitudes e valores que as

tornem cidadãs solidárias, críticas, éticas e participativas para intervirem na sociedade, transformando-a.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Reorganizar o tempo/espaço da escola, com vistas ao pleno desenvolvimento da criança e sua efetiva

alfabetização/letramento;

� Definir os fundamentos teórico-metodológicos norteadores da prática docente, tendo em vista a concepção de

alfabetização proposta para o Bloco Inicial de Alfabetização;

� Valorizar a formação continuada dos professores, estimulando a ação-reflexão-ação da prática pedagógica;
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� Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, de acordo com os Eixos Norteadores do Currículo da Educação

Básica de 2014, BNCC, permitindo à criança dos anos iniciais do ensino fundamental:

� Vivenciar experiências prazerosas de aprendizagem, com autonomia, ressignificando as atividades escolares;

� Interagir solidariamente com seus pares e demais membros da comunidade escolar;

� Perceber o espaço escolar como ambiente de trabalho cooperativo e de equipe, responsabilizando-se pela organização

da vida coletiva e pela construção de novos conhecimentos;

� Sentir-se apoiada e estimulada a refletir, questionar, pesquisar, tomar iniciativa, enfim, ser o sujeito ativo no processo

educativo.

� Reorientar o currículo pela via da interdisciplinaridade e pela elaboração de unidades de trabalho, sem perder de vista a

necessidade/importância de trabalhar sobre a cultura afro-brasileira;

� Refletir sobre fatores que podem ser consideradas responsáveis pela exclusão e/ou evasão de educandos (tempo,

espaço, conteúdo);

� Garantir o envolvimento e a participação efetiva dos auxiliares em educação nas atividades pedagógicas;

� Criar ações de apoio para crianças e adolescentes, para educação especial e aqueles em situação de risco social ou

individual;

� Adequar melhores propostas curriculares e pedagógicas para os portadores de necessidades educacionais especiais;
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� Compreender a importância da íntima relação entre direitos humanos e formas de participação no trabalho da escola:

colaboração, respeito, pluralismo, responsabilidade, prestação de contas.

� Aplicar os Recursos Financeiros destinados à melhoria do ensino e as Políticas Públicas através de discussões a

respeito das reais necessidades da escola, com os representantes dos Conselhos Fiscal, Conselho Escolar, a

Comunidade Escolar, os Gestores, o Setor Administrativo e o Pedagógico, considerando todas as dimensões da Escola

Classe 19;

6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A Educação Pública é oferecida a todos os indivíduos pelo Estado, custeando por meio de impostos transformados em Políticas

Públicas, para atender a demanda da sociedade, direitos garantidos pela Constituição Federal do Brasil. A qualidade social em

educação na escola é fundamental para oferecer condições para que os estudantes tenham acesso a um ensino gratuito e de qualidade,

garantindo com sucesso a sua permanência na escola. As Políticas Públicas são necessárias para garantir os direitos à aprendizagem,

e a valorização do profissional em educação, assim será possível garantir o ensino almejado na sociedade. O educador é o grande

motivador, é ele que desenvolve ações educativas mobilizando as crianças, desenvolvendo o seu interesse, entusiasmo e o lado

intelectual de cada um. Mas isto somente não basta. As relações entre escola e família são outro fator importante que demonstra os

padrões de qualidade de um educandário. A escola vai contribuir com a educação da criança, mas os educadores não poderão

preencher todas as lacunas. O pai, a mãe, ou responsáveis têm a grande tarefa de transmitir valores positivos à criança, impor limites e

acompanhá-los durante toda a vida escolar.

Dentro da perspectiva de inclusão social busca-se trabalhar o respeito às diferenças de gênero, étnicas, sociais, culturais, raciais,

religiosas, entre outras, com foco na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, que norteiam o trabalho da Escola Classe
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19.Quanto ao Ensino Especial, além de trabalharmos todos os pressupostos até aqui mencionados, fazemos as adequações curriculares

necessárias a cada caso no intuito de proporcionar, ao nosso educando com Necessidades Educacionais Especiais, a condição educativa

para o seu pleno desenvolvimento.

Dentro da perspectiva do Programa Educação Integral em Tempo Integral PROEITI – pretende-se viabilizar espaços e atividades

diversificadas e lúdicas, de acordo com a grade curricular que é organizada e discutida pela equipe escolar e o Conselho Escolar, suas

ações são cuidadosamente traçadas conforme o perfil dos estudantes e da comunidade escolar, buscando aproximar ao máximo da

realidade das crianças, para que se tornem atividades significativas, que aumentem o prazer no ato de aprender e permitam ao educando

novos conhecimentos, agregando valor social.

Os fins e princípios norteadores estabelecidos para a prática educativa, em consonância com as diretrizes emanadas da Constituição

Federal, da LDB, BNCC vigente, bem como todos os demais documentos oficiais da SEEDF. São eles:

� A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade, capacitando-o a alcançar o exercício pleno da

cidadania.

� A Educação deve possibilitar ao ser humano o desenvolvimento harmonioso de todas as suas dimensões, nas relações individuais,

civis e sociais.

� Os princípios da igualdade, da liberdade, da integralidade, o reconhecimento e aceitação do pluralismo de ideias, a flexibilidade

teórico-metodológica constituem elementos essenciais na definição da política pedagógica adotada.
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� A escola e todos os seus integrantes necessitam buscar o desenvolvimento e fortalecimento de uma identidade própria,

compartilhando as responsabilidades, sem perder de vista a integração com as políticas nacionais de educação e a legislação

vigente.

� Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum devem ser valorizados na

prática pedagógica como norteadores que são da vida cidadã.

� Os direitos e deveres de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática constituem fonte de experiências

fundamentais para a vida em sociedade, análise de padrões vigentes e a busca da justiça, igualdade, equidade, liberdade,

fraternidade e felicidade tanto individual quanto grupal e/ ou universal.

� O processo de ensinar-aprender, baseado no diálogo pedagógico, investigação e criatividade, propicia a construção, a consolidação

e o aprofundamento gradual dos conhecimentos, viabilizando o prosseguimento dos estudos nos diferentes níveis.

� A ação pedagógica deve enfatizar procedimentos capazes de favorecer a compreensão e o domínio dos fundamentos científicos e

tecnológicos em que se baseiam os processos produtivos da sociedade atual.

� A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão, condições de responder positivamente às grandes

necessidades contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e

aprender a empreender.

� A participação da família e da comunidade na discussão e definição de prioridades, estratégias e ações do processo educativo,

contribuirá de forma essencial para a defesa da dignidade humana e da cidadania.
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A educação é a estratégia mais adequada para se promover a melhoria da qualidade de vida; exercício da cidadania e a sustentação

da governabilidade.É necessário que se destaque os três princípios em torno dos quais se organizam os valores estéticos, políticos e

éticos que emanam da Constituição Federal e da LDB.São eles:
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sensibilidade, igualdade e identidade. Devem estar presentes em todas as práticas administrativas e pedagógicas da escola, passando

pela convivência, pelo emprego dos recursos, pela organização do currículo, das aprendizagens e das estratégias de avaliação.

Entende-se que a estética da sensibilidade além de promover a criatividade e afetividade, possibilita ao educando reconhecer e

valorizar a diversidade cultural do país. A política da igualdade exige o reconhecimento. A educação é a estratégia mais adequada para se

promover a melhoria da qualidade de vida; exercício da cidadania e a sustentação da governabilidade.

É necessário que se destaque os três princípios em torno dos quais se organizam os valores estéticos, políticos e éticos que emanam da

Constituição Federal e da LDB. A política da igualdade exige o reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres

da cidadania. Para tanto: o acesso aos benefícios sociais e culturais construídos pela humanidade (saúde, educação, informação, etc.),

além do combate a todas as formas de preconceito e discriminação. A ética da identidade visa a construção da autonomia, oferecendo ao

educando a oportunidade de na construção de sua identidade, estar apto a avaliar suas capacidades e recursos, emitir juízos de valores e

proceder escolhas consonantes com seu projeto de vida.

BIA

O espaço e tempo no BIA deve ser pensado para atender qualitativamente o aluno do bloco: promovendo atividades coletivas,

diversificadas, respeitando os tempos de desenvolvimento, ressignificando o trabalho de forma a garantir a aprendizagem de todos.

O trabalho com o Bloco Inicial de Alfabetização prevê, ainda, a Alfabetização, Letramentos e Ludicidade, eixos integradores do

trabalho pedagógico. Entende-se como alfabetização a “aprendizagem do processo de escrita” e como letramento “as práticas efetivas de

leitura e escrita”, “o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se

relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais”. Deve manifestar-se nos diferentes componentes curriculares, sendo o

professor responsável pelo letramento específico de cada área de conhecimento trabalhada.
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Ou seja, no trabalho com o BIA é necessário integrar as práticas de codificação e decodificação da língua escrita com a assunção da

escrita como própria pelo “aprendente traduzindo...” numa expressão: “alfabetizar letrando”. Esse trabalho deve ser permeado pela

Ludicidade (outro eixo integrador do trabalho com o bloco) de forma contextualizada, resgatando “as cantigas de roda, as brincadeiras

infantis, o subir, ou descer, o pular, e gritar", permitindo a vivência da “corporeidade”.

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA:

7.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  EM CICLOS , SÉRIES E SEMESTRES

A escola oferece o Ensino Fundamental Regular nos Anos Iniciais – fase I (Ensino Fundamental de 09 anos), organizada em Ciclos,

conforme a SEEDF estabelece, dentro das exigências da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei

9.394/96) e do Regimento Escolar vigente. E agora com a implantação da Educação Integral, conforme preconizam as Diretrizes

Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovadas ‘pelo Parecer nº 325/2008 do Conselho de Educação do

Distrito Federal – CEDF: “Educação Integral: Amparada pela Constituição Federal, 1988, Art. 205, combinado com o Art. 2º da LDB, e

regulamentada pelo Decreto nº 28.504, de 04 de dezembro de 2007, do GDF, e o Parecer n° 208/2017 – CEDF, constitui uma das principais

metas do Plano de Desenvolvimento da Educação e objetiva promover a melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional

escolarizada, visando ao acesso, à permanência e ao êxito dos alunos na instituição educacional pública”.

Nossa organização escolar é em ciclos, dentro da perspectiva do PROEITI e de acordo com a Base Nacional Comum. Nossos

estudantes são atendidos por dois professores de Atividades para suprir às 10 horas de atendimento da Educação Integral. Dentro da grade

o atendimento é permeado pelos professores de Educação Física com o projeto Educação com Movimento, além da Parte

Diversificada/Flexível ministrada pelos Educadores Sociais Voluntários nos anos anteriores. Em 2022 a escola está com um número muito

reduzido de ESVs tornando inviável a realização das atividades por completo, os professores regentes deverão assumir também a Parte

Flexível. Essa proposta é um avanço pedagógico, pois resulta em crescimento do estudante em sua integralidade, assim como no seu
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rendimento escolar. Existe um progresso na relação aluno X professor e o docente tem a oportunidade de conhecer as especificidades dos

estudantes, além de atender à demanda social das famílias.

Outro momento do planejamento pedagógico ocorre coletivamente no início dos bimestres, quando os professores, acompanhados

da coordenação pedagógica, educadores sociais voluntários, monitores e a direção, reúnem-se, em ambos os turnos. Mais do que apenas

separar conteúdo, esse momento mostra-se rico na troca de experiência entre os docentes e na reflexão acerca dos instrumentos de

avaliação, todos os profissionais da escola têm acesso a este material que é disponibilizado via portfólio. Anualmente a equipe escolar

constrói o referido  portfólio onde ficam registradas as atividades e estratégias desenvolvidas na escola ao longo do ano.

Com esta proposta almejamos resultados satisfatórios, observando os índices de aprovação e reprovação, mas também aqueles

relativos à elevação dos índices dos índices de aprendizagem dos estudantes nas avaliações externas.

Para unir os turnos e sistematizar nossa proposta pedagógica utilizamos a figura do Coordenador. Os professores coordenam por

ano e quando possível com seu parceiro de turma. É sugerido, seguindo o Currículo em Movimento e os Eixos, um tema norteador por

bimestre. Através dele permeiam todas as ações pedagógicas do turno único de 10 horas. As aulas de Educação Física e Informática, além

das atividades dos Projetos Diversificados também permeiam o eixo norteador e funcionam como intensificador do que os professores

regentes estão trabalhando em sala de aula.

Após estudarem o eixo norteador, construímos sistematicamente a proposta do bimestre e as sequências didáticas.
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7.2 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS

Organização do Trabalho Pedagógico:

� Elaboração do Projeto Político Pedagógico com a equipe pedagógica, Conselho Escolar e comunidade escolar;

� Acompanhamento da Direção a Coordenação Pedagógica;

� Acompanhamento as AEE -Sala de Recursos;

� Acompanhamento do OE – Orientação Educacional;

� Acompanhamento da EEAA – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.

� Elaborar atividades desenvolvidas pelos alunos durante a utilização dos espaços da escola, a sala de Leitura, a sala Multiuso, o

Laboratório de Informática, o Laboratório de Artes e Ciências, espaço recreativo, Horta Escolar( somente para visitação), Pátio
Interno e  o Parquinho( aguardando Verba Parlamentar para reforma);

Esta Instituição Educacional, atendendo a proposta de Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral- PROEITI é

estruturado assim:

� 03( três) Coordenadoras Pedagógicas ;

� 01 (um) Apoio Pedagógico;

� 01 (uma) Orientadora Educacional;

� 01 (uma) Pedagoga ;
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� 01 (uma) Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem;

� Conselho Escolar (reorganização das ações do Projeto Político Pedagógico).

PORTARIA N° 12, DE 24 DE JANEIRO DE 2014
Normas para as Atividades de Coordenação Pedagógica

As coordenações pedagógicas na Escola Classe 19, são realizadas às terças-feiras, dia destinado ao planejamento das atividades

desenvolvidas pelos professores e alunos em sala de aula e nos demais espaços oferecidos na escola. Durante o planejamento a equipe

escolhe um tema quinzenal para a elaboração da sequência didática para aquele período. O tema e todas as atividades são

contextualizadas e interdisciplinares, de acordo com os eixos norteadores de cada bimestre, Educação para a Diversidade, Educação para

a Sustentabilidade, Educação para os Direitos Humanos e a Cidadania. Nas quartas-feiras acontecem as formações, estudos e as reuniões

coletivas, espaço de discussão de projetos e atualização da Proposta Pedagógica, informações em busca de melhorias para a escola de

modo geral, as quintas feiras são destinadas aos cursos de formação dos professores, oficinas e planejamento.

“... reiteramos que a práxis da coordenação pedagógica está em contribuir na organização e gestão do trabalho pedagógico, tanto no que

se refere especificamente ao processo ensino e aprendizagem, como aos diferentes interesses que envolvem outros segmentos da

comunidade escolar, conforme assevera o PPP de Carlos Motta, 2013.”

“o entendimento de educação integral não se pode resumir a ampliação do tempo de permanência do estudante na

escola. Apesar de esse fator ser importante para a melhoria na qualidade da educação, não é só isso que dará conta

de tal papel. Associados à proposta de ampliação de tempo, visamos, ainda, à ressignificação e ampliação de espaços
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e tempos escolares, de modo a oportunizar a aprendizagem do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva

da sustentabilidade humana, da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade”

Portanto, atendendo o que preconiza o Art. 87,§ 5º que possui a seguinte redação “Serão conjugados todos os esforços, objetivando a

progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral”, nossa unidade

escolar vem trabalhando para esta prerrogativa buscando a implementação da Proposta de Educação Integral estabelecida pelo Ministério

da Educação em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

7.3  RELAÇÃO ESCOLA - COMUNIDADE

Quanto à relação escola – comunidade, a escola classe 19 desenvolve todos os  projetos com foco no eixo integrador “ Cultivar

Valores – O que espero de você? O que você espera de mim?”; buscando o fortalecimento da participação da família junto à escola,

visando estreitar esta relação e consequentemente apoiar a criança em seu desenvolvimento global, despertando uma consciência crítica e

sensível e solidária. As famílias estão presentes, participam de todos os eventos da escola, gostam de contribuir, ajudam na ornamentação

e transporte de objetos para as festas e comparecem em massa. O principal objetivo é propiciar a reflexão de valores morais universais que

envolvam a família e suas estruturas internas, buscando melhorar suas ações e relações interpessoais e com o meio ambiente,

promovendo a construção de um cidadão crítico, reflexivo, cooperativo, criativo e ativo, capaz de influenciar positivamente o meio em que

vive e estabelecem suas práticas sociais, culturais, políticas e ambientais.

Espera-se que a aquisição de tais valores e relacionamentos mais saudáveis no ambiente familiar, auxiliem no melhor desempenho

das atividades escolares, utilizando-se de estratégias que promovam reuniões e encontros com a família em momentos específicos,

possamos envolver a família em atividades escolares diversas, além de utilizar nas aulas diárias e momentos diversos, textos, livros,

músicas, filmes e atividades teatrais/artísticas, entre outros, correlacionados ao tema em questão.
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JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o processo de ensino e aprendizagem necessita de atenção especial, que perpassa por várias etapas de

organização e de acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, este plano organiza-se com o propósito

de subsidiar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico (PP) da escola, o desempenho do trabalho didático-pedagógico e, propiciar a

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. O presente plano tem ainda a função de estimular, orientar, e acompanhar as

atividades do corpo docente, dinamizando, facilitando e esclarecendo a atuação da coordenação pedagógica, junto ao corpo administrativo,

docente e discente da Escola Classe 19 de Taguatinga.

Promover no ambiente escolar, momentos que possibilitem aos professores, avaliar e repensar sua prática pedagógica, almejando

assim, a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Elaborar anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica;
• Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do Projeto Pedagógico;

• Realizar coordenações coletivas voltadas para o estudo e reflexão das questões pedagógicas;
• Orientar e coordenar a participação docente na elaboração e execução de projetos que propiciem a melhor aprendizagem dos

alunos;
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• Sugerir a leitura como prática pedagógica dos docentes, a fim de despertar no aluno o gosto por ler;
• Propor a implementação de um projeto de leitura do 1º ao 5º ano;

• Possibilitar a progressão na interpretação textual, em seus níveis: objetivo, inferencial e avaliativo, por meio do projeto de leitura;
Proporcionar a reflexão sobre os resultados das avaliações nacionais, regionais e locais, a fim de torná-las instrumentos de melhoria
da prática pedagógica;

• Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação dos Reagrupamentos e do Projeto Interventivo, a

fim de auxiliar as intervenções do professor nas aprendizagens;

• Integrar os diversos projetos da escola, voltando-os para uma prática pedagógica coletiva;
• Incentivar a participação dos professores nos cursos, nas oficinas, nas palestras e nas demais atividades voltadas para a formação

continuada;

• Estimular que os docentes compreendam os estudantes de forma integral, buscando identificar suas necessidades de

desenvolvimento no nível físico, emocional, social e cultural;

• Acolher as diferenças, reconhecendo que cada estudante é único, aprende de uma forma diferente e vive em contexto próprio;
• Esclarecer os objetivos das ações externas, bem como suas propostas temáticas, justificativas e sugestões de atividades,

estimulando a participação da escola;

• Incentivar os projetos desenvolvidos pelo Orientador Educacional/ SAA e pela Pedagoga, entre outros;  Organizar o cronograma de
provas;

• Analisar e orientar a elaboração de provas;
• Sugerir metodologias diferenciadas (filmes, músicas, jogos, livros e outros);

• Analisar coletivamente resultado de diagnóstico e orientar intervenções pedagógicas;
• Assistência à direção em assuntos pedagógicos e em atividades cívicas e sociais;
• Coordenar a realização do Conselho de Classe.
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AÇÕES / ESTRATÉGIAS

• Participação na elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico;
• Construção do Calendário Anual de atividades/projetos;
• Estudo coletivo da BNCC e do Currículo em Movimento para elaboração dos conteúdos bimestrais de cada ano;

• Planejamento de rotinas do trabalho pedagógico;
• Promoção de estudos e atividades de formação continuada norteando o trabalho pedagógico do professor, voltando-o para a intervenção

na aprendizagem do aluno;

• Mediação das ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e a escola;
• Acompanhamento das atividades pedagógicas e da evolução de aprendizagem dos alunos;
• Busca de parcerias para a realização de formação continuada e de atividades pedagógicas na escola;
• Realização de Oficina Pedagógica sobre a hipótese da escrita, orientando os professores quanto à aplicação do teste de escrita e sua

análise (teste da psicogênese) e produção textual;

• Realização de Oficina Pedagógica acerca da confecção de jogos de Matemática para auxiliar na prática pedagógica e possibilitar o

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático;

• Sugestão de atividades interdisciplinares;
• Elaboração e implementação coletiva de um projeto de leitura, que contemple toda a escola, a fim de promover o desenvolvimento da

leitura e da interpretação textual;

• Apresentações relacionadas à literatura que despertem o interesse pela leitura;
• Construção coletiva dos Reagrupamentos e do Projeto Interventivo;
• Orientações acerca do preenchimento dos Diários de Classe e dos RAVs (relatórios avaliativos);
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• Participação nos conselhos de classe, sugerindo as intervenções e encaminhamentos necessários;
• Apresentação dos indicadores de desempenho da escola (IDEB, Prova Diagnóstica e outros) intensificando a reflexão acerca dos

resultados obtidos e traçando, coletivamente, metas para avanços dos discentes;

• Realização com a equipe gestora, da Avaliação Institucional, articulando os três níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo

de ensino.
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METAS

• Alfabetizar letrando todas as crianças, no máximo até os oito anos de idade;
• Incentivar o docente a adotar a leitura como prática pedagógica;
• Despertar nos estudantes o gosto de ler pelo prazer;
• Melhorar a leitura e a interpretação textual;
• Fomentar a qualidade da educação básica (1° ao 5º ano), com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias

estaduais para o IDEB, e chegar a uma média 7.2;

• Retenção zero no 3° ano e no 5º ano;
• Garantir os direitos previstos na lei e nas convenções para os alunos ANEES (Adequação curricular, ledor, adaptação em atividades e

avaliações, etc);

• Promover dentro do espaço da coordenação pedagógica, formação continuada aos docentes com temas relacionados às demandas de

sala de aula.

RECURSOS

Livros;
Contação de histórias;
Músicas;
Vídeos, filmes e slides;
Teatros;
Oficinas e palestrantes convidados;
Jogos;
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Atividades impressas, gráficos, tabelas, sequências didáticas;
Projetos;
Excursões pedagógicas, dentre outros.

CRONOGRAMA DAS AÇÕES

As ações serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo de 2022.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES / ESTRATÉGIAS

Será realizada constantemente, com a equipe gestora e o corpo docente, após as diversas ações promovidas pela escola, com o objetivo
de aprimorar as estratégias articuladas que respondam às demandas da aprendizagem dos estudantes.

RESPONSÁVEIS

Coordenadoras

Regina

Shelon

Graziela

• Diretora

Thaís Andrade Macedo                         Matrícula -

• Vice-Diretora

Mariana Alves de Azevedo Veras Matrícula – 35.483-x
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PLANO DE AÇÃO - 2022

EQUIPE: SEAA - Serviço Especializado de apoio à Aprendizagem

Pedagoga - Catarina Matricula:

JUSTIFICATIVA:

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) caracteriza-se como um serviço técnico pedagógico, de caráter

multidisciplinar, prestado por pedagogos e psicólogos, de forma articulada e integrada com o Orientador Educacional, Sala de Recursos,

Supervisor Pedagógico, Coordenadores Pedagógicos, Professores Regentes e família.

A atuação dos profissionais se dá por meio de ações preventivas e interventivas dentro das instituições educacionais, visando o
desenvolvimento dos alunos que apresentam queixas escolares relacionadas às dificuldades de aprendizagens e necessidades
educacionais especiais.

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas, preventivas e

institucionais, especialmente às instituições educacionais que ofertam a Educação infantil, Ensino Fundamental – Séries/Anos Iniciais, os

Centros de Ensino Especial e o Programa de Educação Precoce.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Favorecer a ressignificação das concepções de ensino e de aprendizagem dos atores da escola, promovendo a consolidação de

uma cultura de sucesso escolar.

• Contribuir com reflexão acerca dos diversos aspectos pedagógicos e intersubjetivos, com vistas à oxigenação das práticas e

relações no contexto escolar.

• Realizar procedimentos de avaliação/intervenção às queixas escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos

no contexto escolar.

• Realizar procedimentos de avaliação e elaboração do Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional dos alunos do Programa de

Educação Precoce.

• Contribuir com a formação continuada do corpo docente.
• Sensibilizar as famílias para a efetiva participação no processo educacional dos alunos.

Assessorar a direção e a comunidade escolar, com vistas à criação e o fortalecimento nos diversos tempos e/ou espaços escolares, de

reflexões acerca do contexto educacional que facilitem a tomada de decisões, a elaboração e execução de projetos/estratégias

administrativo-pedagógicas.

PÚBLICO ALVO:

Comunidade escolar (corpo docente e discente, outros profissionais técnicos/analistas e famílias)

ÁREAS DE ATUAÇÃO:

A atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, conforme a Orientação Pedagógica 2010, é norteada por documentos

internacionais, nacionais e distritais que objetiva a superação das dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem
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considerando múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho acadêmico dos alunos, com e sem necessidades educacionais

especiais.

Para tanto, propõe-se que a atuação do SEAA seja pautada por três grandes dimensões de trabalho:

• Mapeamento Institucional
Constitui-se como uma etapa de análise institucional, que mantém o foco em suas várias dimensões, isto é, pedagógica,

administrativa, social, cultural, entre outras, considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no âmbito do

espaço escolar;

• Assessoria ao trabalho coletivo
Constitui-se como uma estratégia de intervenção que auxilia a instituição na conscientização dos processos educativos, tanto no que

se refere aos avanços, compreendidos como ações pedagógicas bem sucedidas, quanto aos desafios que podem ser superados por

meio da ação coletiva.

• Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem
O acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem tem como foco a promoção da reflexão junto aos atores da instituição

educacional, de como planejam, executam e avaliam o trabalho pedagógico. Assim, organiza-se em dois eixos: -------Reflexão

sobre as práticas de ensino;

- Intervenção nas situações de queixa escolar.

Na intervenção nas situações de queixa escolar adota-se o modelo desenvolvido por Neves (2009) intitulado Procedimentos de

Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares – PAIQUE.

No PAQUE o processo interventivo/avaliativo é desenvolvido de forma dinâmica, flexível e com terminalidade independente em

cada etapa. São adotadas ações institucionais, preventivas e interventivas nas Dimensões: Escola/Família/Aluno de forma processual e

contínua.
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PLANO DE AÇÃO - 2022

EQUIPE:  Atuação da Sala de Apoio à Aprendizagem

Professora – Ana Flávia

JUSTIFICATIVA:

Através da Portaria 39 de 09 de março de 2012, publicada no Diário Oficial do DF em 12 de março de 2012, foi instituído e normatizado a
organização e funcionamento da Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) com atendimento destinado aos alunos da rede pública de ensino do
Distrito Federal.

O atendimento nas Salas de Apoio à Aprendizagem destina-se a estudantes do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino

Médio e Educação de Jovens e Adultos, mediante Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional elaborado pela Equipe Especializada
de

Apoio à Aprendizagem (EEAA). (Portaria 445 de 16 de dezembro de 2016, artigo 83)

A Sala de Apoio à Aprendizagem é composta por unidades Polo de Atendimento e 01 itinerante, contemplando alunos com Transtorno

Funcional Específico (TFE), de caráter multidisciplinar, prestado por profissionais com formação específica.

Entende-se por Transtornos Funcionais Específicos as dificuldades de aprendizagem e/ou de comportamento em decorrência do

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Dislexia, Disgrafia, Dislalia, Discalculia, Disortografia, Transtorno de Conduta

(TC) e Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC). (Portaria 39 de 09 de março de 2012, artigo 02)
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OBJETIVO GERAL:

Promover atividades que desenvolvam as funções executivas (atenção, figura-fundo, memória, organização, planejamento,

persistência no alvo, resposta inibitória, iniciação de tarefas, concentração, organização e planejamento), o processo fonológico (oralidade,

leitura e escrita), ginástica cerebral (exercícios para estimular os dois lados do cérebro), dificuldades específicas (psicomotricidade,

discriminação e percepção) e autoestima afim de fornecer estratégias para melhorar o processo de aprendizagem escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Usar estratégias pedagógicas globalizadas de intervenção nas fragilidades cognitivas e comportamentais dos alunos TFE.
• Atuar como atendimento aos estudantes com TFE, direcionada para o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em

uma perspectiva institucional e interventiva.

• Realizar mecanismos voltados para a realização de atividades capazes de sanar as dificuldades de aprendizagem de cada aluno

minimizando o fracasso escolar.

• Melhorar a autoestima das crianças com dificuldades por meio de atividades lúdicas, construídas a partir da realidade do aluno.
• Desenvolver a autonomia, a expressão criativa, a atenção/concentração, a socialização, a memória, a percepção visual e auditiva.
• Estimular nos alunos o exercício do raciocínio lógico, por meio da utilização de objetos de aprendizagem, priorizando o gosto de

aprender a partir do lúdico;

Estimular a leitura, a oralidade, a consciência fonológica e a interpretação por meio de atividades diversas (textos, imagens, músicas

etc.).
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PÚBLICO ALVO:

Alunos com diagnóstico de TFE, da EC 19 e de outras escolas definidas pela Coordenação Intermediária.

Atuação:

• Desenvolver atividades através de jogos, brincadeiras, textos que envolvam a localização espaço-temporal, autoestima, ginástica

cerebral, percepção motora, lateralidade e orientação espacial, percepção auditiva, funções executivas, flash de leitura dinâmica,

processamento fonológico e dificuldades específicas;

• Realizar, no início do ano, a apresentação da Sala de Apoio demonstrando o que será desenvolvido durante todo o ano letivo;
• Promover momentos de orientação aos pais e professores acerca do desenvolvimento dos alunos TFE;
• Promover na escola, durante as coordenações coletivas de quarta-feira, oficinas para esclarecimento de cada transtorno funcional

atendido pela SAA visando à melhoria do trabalho em sala de aula;

• Receber da coordenação intermediária e pedagogos os encaminhamentos e os relatórios dos estudantes que serão atendidos na
SAA;

• Desenvolver atividades através de jogos, brincadeiras, textos que envolvam a localização espaço-temporal, autoestima, ginástica

cerebral, percepção motora, lateralidade e orientação espacial, percepção auditiva, funções executivas, flash de leitura dinâmica,

processamento fonológico e dificuldades específicas;

• Realizar, no início do ano, a apresentação da Sala de Apoio demonstrando o que será desenvolvido durante todo o ano letivo;

• Promover momentos de orientação aos pais e professores acerca do desenvolvimento dos alunos TFE;

• Promover na escola, durante as coordenações coletivas de quarta-feira, oficinas para esclarecimento de cada transtorno funcional

atendido pela SAA visando à melhoria do trabalho em sala de aula;
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• Receber da coordenação intermediária e pedagogos os encaminhamentos e os relatórios dos estudantes que serão atendidos na

SAA;

Plano de Ação/2022

UE: Escola Classe 19 de Taguatinga Telefone: 3352-7407

Diretor (a): Thaís Andrade Macedo Vice-diretor (a): Mariana Alves de Azevedo Veras

Serviços de Apoio: Sala de Recursos (    )         Orientação Educacional ( x )       EEAA ( x )

Outro (s):

Professora da SAA: Ana Flávia Aderaldo Barbosa Araújo

Escolas atendidas pelo Polo: E.C 06, E.C 19, E.C 27, E.C

39

Eixos sugeridos:

1. Formação contínua/ continuada

2. Assessoria às Escolas atendidas pelo Polo

3. Organização do trabalho pedagógico

4. Atendimento direto aos estudantes

5. Ações junto às famílias
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Modelo de preenchimento:

Eixo 1 : Formação Contínua/ Continuada

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Participação nos
Encontros de

Articulação Pedagógica
(EAP) do SEAA

1. Manter a articulação com
os demais colegas do
Serviço;

2. Aprimorar o trabalho
desenvolvido.

Acompanhar a agenda de EAP;
participar dos EAP nos dias

agendados; realizar as
atividades propostas.

Todas as
sextas-feiras ou

conforme
agendamento

Profissionais do SEAA
Taguatinga

Por meio de
relatório de
atividades

Jornada Pedagógica do
SEAA

Articular a nível de DF o trabalho
do SEAA

Encontros por meio de
Lives no Canal do
Youtube do GSEAA

De 22 a 25 de
março

Profissionais da Gerência
do SEAA

Ao longo do Evento
por meio de

formulário Google

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
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Encontro de
Articulação

Pedagógica com a
GSEAA - Dia do

Pedagogo

Ressaltar o importante papel
que
os pedagogos desenvolvem nas
unidades escolares do DF

A definir 25 de maio
Profissionais da Gerência

do SEAA
A definir

Acompanhamento e
contribuições na Sala

(AVT) de Coordenação
do SEAA

1. Acompanhar as
postagens referentes ao
atendimento;

2. Contribuir, sempre
que possível,

com materiais que
possam enriquecer o
trabalho da SAA.

Alimentar a
com
pertinentes

plataforma
materiai
s

Ao longo do
Semestre

Profissionais da SAA

De acordo com os
feedbacks de
utilização do

materiais

Eixo 2 :  Assessoria às Escolas atendidas pelo Polo

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Apresentação da SAA na
UE polo em articulação
com a Equipe de Apoio
Escolar durante coletiva

semanal

Apresentar e diferenciar as
atribuições da Equipe de Apoio
Escolar, delimitando a área de

atuação de cada serviço ou
área

Apresentar as funções e
objetivos da Equipe de Apoio

Escolar utilizando slides e
vídeos

16/03
Profissional da

Orientação Educacional
e  professora da SAA

Através da
participação dos

professores e
demais profissionais

durante a
coordenação

coletiva.
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Assessoria na Live
realizada pela
Coordenação

Intermediária do SEAA
para orientação às

EEAAs, OEs e Equipes
pedagógicas das UEs de
Taguatinga sobre o fluxo
de encaminhamento dos

Estudantes TFE para
atendimento

Esclarecer dúvidas dos
participantes da Live sobre os
critérios de encaminhamento
dos Estudantes TFE para a SAA

Participação no chat da live
respondendo as dúvidas das

escolas atendidas pelos Polos
das SAAs

09/03/2022

Profissionais da
Coordenação

Intermediária da SEAA,
OEs, EEAAs e Equipes

Pedagógicas das UEs de
Taguatinga e

professoras dos Polos
da SAA

Através de
formulário Google
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Atendimento aos
profissionais das escolas

atendidas pelo Polo

Esclarecer dúvidas dos
profissionais das escolas

atendidas sobre o
desenvolvimento dos

estudantes, trocar informações
importantes sobre os

estudantes

1.
2.

Responder e-mails,
mensagens ou
chamadas realizadas
pelos profissionais das
escolas atendidas
pelos polos

Agendar reuniões
virtuais ou presenciais,
quando necessário

Conforme
solicitação

Professora da SAA e
profissionais das escolas

atendidas pelo Polo

A partir da
participação das

escolas e feedback
dos profissionais que

solicitaram
atendimento

Eixo 3: Organização do Trabalho Pedagógico

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Reuniões de
acolhimento, avaliação e

planejamento com
profissionais das SAA

1.

2.

3.

Conhecer a equipe da
SAA de Taguatinga;
Avaliar o I Encontro do
Fórum de 2021;
Planejar as ações futuras
da SAA
(Reuniões/eventos).

Encontro presencial na CRETAG 15 de fevereiro

Coordenadoras
Intermediárias do
SEAA-CRETAG e

professoras da SAA

Oralmente, após a
reunião

Inscrição no Ambiente
Virtual de Trabalho do

SEAA - 2022

Inteirar-se das
informações e das ações
que norteiam o trabalho
do SEAA

Inscrição no Ambiente Virtual
de Trabalho do SEAA - 2022

18 de fevereiro

Coordenadoras
Intermediárias do

SEAA-CRETAG e demais
profissionais do SEAA

De acordo com os
feedbacks que o

grupo envia no AVT
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Elaboração do Plano de
Ação

1.
2.

Nortear o trabalho da
SAA;
Informar aos
interessados sobre as
ações desenvolvidas

1.

2.

3.

Elaboração do Plano
de Ação;
Envio à Coordenação
Intermediária para
conhecimento; Envio
à Unidade Escolar
que recebe este Polo

Durante o II
Fórum

10 e 11 de
março

Coordenadoras
Intermediárias do
SEAA-CRETAG e

professoras da SAA

Feedback quanto ao
uso deste Plano

Planejamento de
atividades iniciais

1. Planejar
conjuntamente
atividades iniciais, de
acolhimento e de
avaliação diagnóstica

Disponibilização de tais
atividades no AVT

Durante o II
Fórum, dia 10 de

março

Coordenadoras
Intermediárias do
SEAA-CRETAG e

professoras da SAA

Feedback quanto ao
uso de tais
atividades

Formação dos Grupos de
Atendimento

1.
2.

Organizar os grupos
a partir das listas de
prioridades; Publicar
no AVT a grade dos
atendimentos

1.
Após o contato com as
famílias, encaixar os
estudantes nos
horários/dias de
atendimentos;

15 a 25 de março Professora da SAA

Ao longo do
Semestre, de acordo

com a frequência
dos estudantes

2. Disponibilizar a grade
de atendimento a
quem possa interessar
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Perfil do Grupo

1.
2. Finalizar a avaliação

diagnóstica dos
estudantes;
Preencher o campo do
Diário: perfil do grupo

Após a avaliação
diagnóstica, preencher
o perfil de cada grupo

nos Diários

29 de abril Professora da SAA

Verificar se os
estudantes
continuarão

apresentando as
mesmas

características
iniciais

Reuniões de Devolutivas

1.
2.

Planejar as reuniões
de devolutivas para as
escolas atendidas;
Organizar as
avaliações/impressões
que as professoras dos
Polos tiveram em
relação aos estudantes

Por meio virtual ou
presencial a SAA se

reunir para discutir a
pauta da Devolutiva

24 de junho

Coordenadoras
Intermediárias do
SEAA-CRETAG e

professoras da SAA

Aprovação da pauta
em conjunto

Planejamento Coletivo

1.
Compartilhar
atividades e
experiências exitosas
entre os Polos;

Reuniões virtuais conforme a
“janela de atendimento”
prevista na Grade de
Atendimento

CEF e CEM
quintas-feiras,

10h-12h
Professoras da SAA

Oralmente a cada
encontro

2. Planejar atividades que
possam enriquecer os
atendimentos nos
Polos

Eixo 4: Atendimento direto aos estudantes

Eixo 4: Atendimento direto aos estudantes

46



Eixo 4: Atendimento direto aos estudantes

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Desenvolver atividades
sistematizadas

1. Estimular o

desenvolvimento cognitivo,

social, afetivo;

2. Usar estratégias

pedagógicas globalizadas de

intervenção nas fragilidades

cognitivas e comportamentais

dos estudantes;

3. Desenvolver estratégias
para superação das
dificuldades apresentadas;

Desenvolvimento de

atividades que

estimulam:

➔ Funções Executivas:
memória, atenção,
concentração,
raciocínio, abstração,
generalização,
controle inibitório,
organização,

Contra turno;

1º semestre

início: 28/03

términos:

07/07

2º Semestre
início: 08/08
término:
01/12

Professora da SAA

Registros reflexivos

diariamente;

Avaliação
diagnóstica,
auto avaliação e
o feedback dos
estudantes;
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4. Melhorar a autoestima dos
estudantes com dificuldades
por meio de atividades lúdicas.

➔

➔

➔

➔

estratégia e

planejamento;

Dedução e

inferência, solução

de problemas,

figura-fundo,

persistência ao alvo,

iniciação de tarefas;

Processo

Fonológico,

(oralidade, leitura e

escrita, imaginação,

pensamento e

linguagem);

Ginástica Cerebral

(exercícios para

estimular os dois

lados do cérebro);

Dificuldades

Específicas,

Atendimentos duplos de

2h, 1 vez por semana

OU

Atendimentos de 1h, 2

vezes por semana

Registrar nos Diários
todas as
atividades/intervenções
realizadas

Parecer sobre o
desenvolvimento
dos estudantes
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discriminação e

percepção visual e

auditiva;

➔ Decomposição de

campo

figura-fundo,

análise e síntese

visual;

➔ Aspectos sociais e
afetivos, promoção
da motivação do
estudante na
realização das
atividades
propostas;

Acompanhar o processo
de ensino e
aprendizagem dos
estudantes

Acompanhar o
desenvolvimento dos
estudantes em uma perspectiva
institucional e interventiva, ou

Por meio das Reuniões
de Devolutivas com as

escolas atendidas
conversar sobre o

➔ Ao longo do
semestre, sempre
que a demanda do

Professora da SAA;

Pedagogos das EEAA;

Orientadores

Educacionais e demais

Por meio de
feedbacks dos
profissionais
envolvidos com os

49



seja, articular com as escolas
alternativas de intervenções
que não se limitem ao
espaço/tempo da SAA.

desenvolvimento dos

estudantes ao longo do
semestre.

acompanhamento

surgir;

➔ Antes dos
Conselhos de Classes
dos 2º e 4º
Bimestres.

profissionais que se
envolverem nos
atendimentos da SAA.

atendimentos da
SAA.

Eixo 5: Ações junto às famílias

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Convocação dos alunos

Convocar às famílias para
agendar os atendimentos dos
estudantes de acordo com a

disponibilidade dos horários de
atendimento da SAA.

Ligações telefônicas e/ou
grupo de WhatsApp e envio
de bilhetes pelas escolas de

origem.

15 a 25/03 Professora da SAA

Retorno do contato
e participação na

reunião de
acolhimento das

famílias.

Atendimento aos Pais

Explicar sobre como acontece o
atendimento, agendar os

horários respectivos de cada
estudante e disponibilizar o

Reunião de acolhimento nos
pólos de atendimento com os

pais e/ou responsáveis.
15 a 25/03 Professora da SAA

Feedback dos pais
e/ou responsáveis.
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Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

termo de compromisso para
assinatura.

Contato com as famílias
dos estudantes que

serão atendidos para
assinatura do termo de

compromisso.

Disponibilizar o termo de
compromisso para assinatura. Registrar o interesse e

compromisso pelos
atendimentos da SAA durante

o semestre.

15/03 a 25/03 Professora da SAA
Feedback dos pais
e/ou responsáveis.
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PLANO DE AÇÃO

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

NÍVEL LOCAL – 2022

Orientador(a) Educacional: SÍLVIA

Ações do primeiro nível

1. Projeto Semana de boas vindas ao novo ano escolar: consiste em uma semana de reuniões com os familiares dos alunos, de cada

um dos anos escolares, uma reunião para cada ano. O objetivo desse trabalho é apresentar aspectos característicos das crianças em cada

uma das fases de desenvolvimento infantil, referentes ao ano escolar que a criança irá cursar. Essas reuniões acontecem em parceria com

a direção da escola que também realiza orientações quanto ao regimento escolar. Participam também os professores regentes de cada uma

das turmas apresentando seu plano de trabalho para o ano letivo.

Os temas desenvolvidos pela orientação educacional são:

52



1º ano – adaptação escolar ao Ensino Fundamental – sugere-se às famílias que não provoquem medo nos filhos, pela saída da

Educação Infantil e ingresso no Ensino Fundamental. São convidados a motivar as crianças para essa nova etapa da vida

acadêmica, sem pressões nem mesmo ameaças.

2º ano – Rotina escolar – apresenta-se formas de como desenvolver hábitos saudáveis em casa que permitam às crianças

desenvolverem organização e uma aprendizagem significativa na escola. Orienta-se aos responsáveis a brincarem com os filhos

com o objetivo de desenvolver o laço de afeto entre eles e servir também como um momento para ensinar regras de convivência por

meio das regras de jogos e brincadeiras.

3º ano – acompanhamento da vida escolar– as famílias são orientadas a monitorar a aprendizagem dos filhos. Sugere-se que

busquem a escola, para juntos pensarem em estratégias de intervenção, caso percebam alguma dificuldade em suas crianças.

4º ano - criar o hábito de conversar com os filhos – A orientação passada aos pais é a de que estabeleçam o habito de

conversar com os filhos, questionando-os como foi o seu dia, o que aconteceu  na escola, se algo o faz sofrer, etc…

5º ano – pais precisam falar de sexualidade com os filhos – a orientação dada às famílias é a de que os pais devem ser os

primeiros a debater o tema sexualidade com os filhos. São repassadas formas de como a família pode iniciar essa abordagem, caso

ainda não a tenha feito. Ressalta-se que o 5º ano tem como conteúdo da disciplina de ciências, o sistema reprodutor, e esse tema

suscita muitas dúvidas nos jovens.

2. Projeto Família e Escola devem caminhar juntas: constituem-se em oficinas mensais, com as famílias, para discutir temas relativo

à educação das crianças. Entre os temas destacam-se: Regras e Limites, Relacionamento afetivo e envolvimento, autoconhecimento e

modelo. As famílias serão convidadas a participarem dessas oficinas que serão realizadas pela O.E, em conjunto com a professora da

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.

3. Projeto grupo de discussão: consiste em oficinas quinzenais desenvolvidas com aqueles alunos que apresentam sintomas de
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dificuldades escolares ou emocionais, no ambiente escolar. Entre as possíveis dificuldades estão: baixa autoestima, distorção idade série,

conflitos familiares, dispersão, irritabilidade, dificuldades com a autorregulação do comportamento...

4. Projeto Transição: realizado no segundo semestre letivo, tem a finalidade de preparar os alunos do 5º ano para o ingresso no sexto

ano do Ensino Fundamental.

5. Ações para inclusão dos estudantes: Parceria com a professora da Sala de Recursos nas atividades da Semana Distrital de

Conscientização da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais e também do Dia Nacional de Luta da

Pessoa com Deficiência, além, de outras necessidades que surgirem ao longo do ano, ligadas ao mesmo tema.

Ações do segundo nível
1. Atendimentos a alunos, pais e professores: o objetivo desses atendimentos é a mediação de conflitos ou a identificação das

causas das dificuldades apresentadas pelos alunos. Sejam elas de aprendizagem, de comportamento, emocionais ou de saúde.

2. Palestras e formação institucional: sempre que identificada uma demanda específica por parte dos professores, serão realizadas

formações para subsidiar o trabalho desses profissionais. Essas atividades serão realizadas em parceria com a Equipe

Especializada de Apoio à Aprendizagem.

Ações do terceiro nível
1. Encaminhamentos para as redes de apoio: Direção da Escola Classe 19, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem da

Escola Classe 19, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem em Altas Habilidades/Superdotação, Conselho Tutelar, Serviços

de Saúde, Universidades, CAPSi.
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7.5  ATUAÇÃO DE JOVENS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS

São estudantes universitários, cursando Pedagogia, atualmente estamos com um número muito reduzido de ESVs, apenas 8 (OITO)

para atuarem em período integral de 10 (dez) horas como parceiros dos professores, para acompanhamento de alunos com necessidades

educacionais especiais,  com diversos diagnósticos e também a execução das atividades de Educação Integral;

� Deverão atuar em sintonia com a  Proposta Pedagógico da escola;

� Relacionar transversalmente, as atividades desenvolvidas, com o conteúdo ministrado pelo professor em sala
de aula.

8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

O planejamento e a realização da Coordenação Pedagógica na Escola Classe 19 de Taguatinga acontece semanalmente, nas terças,

quartas e quintas no horário contrário à regência do professor. Os dias são destinados ao planejamento interdisciplinar das atividades a

serem desenvolvidas em sala de aula. Os coordenadores e professores se reúnem por segmento, BIA e 4º e 5 º anos para elaborar a

sequência didática, contextualizada e significativa de acordo com o eixo transversal do bimestre e aplicam durante as aulas. Essas

sequências variam de uma semana até quinze dias.

Durante o momento da coordenação trocam experiências, trazem material, sugestões e procuram elaborar atividades significativas à

aprendizagem do educando levando em consideração as suas experiências.

Às quartas-feiras são destinadas às coordenações coletivas, momento rico onde todos os professores e servidores juntamente com a

equipe diretiva e o coordenador intermediário da CRET, se reúnem, nos dois turnos, para discutirem os problemas gerais da escola, tanto
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da parte administrativa quanto da parte pedagógica. Avaliam projetos, eventos, planejam e redirecionam ações para garantir a segurança, a

aprendizagem e o bem estar dos docentes.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, os docentes contam com instrumentos legais para a descrição do

desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAV1 – e o Registro do Conselho de Classe- RAV 2. Devem constar nesses

documentos todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo estudante, bem como as

intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse processo. Assegurar a progressão continuada das aprendizagens dos

estudantes se mostra imprescindível para reverter o cenário do fracasso escolar, uma vez que traz em seu bojo a avaliação formativa e

assegura a todos os estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir seus estudos sem interrupções. A Vivência, estratégia

adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB,

Lei nº 9.394/96, possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre que seu progresso for evidenciado.

Esse processo não ocorre dissociado de um processo avaliativo diagnóstico de caráter formativo. (Diretrizes de Avaliação Educacional,
triênio 2014-2016).

8.1  PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Entendendo a avaliação das aprendizagens dos estudantes como um processo de avaliação de todo o trabalho escolar, alguns

procedimentos são adotados, respeitando as peculiaridades do educando, bem como as reflexões quanto ao processo ensino e

aprendizagem, flexibilizando e dinamizando as competências e habilidades propostas.

A avaliação das aprendizagens dar-se-á por meio de avaliação formativa, processual e contínua com diversos instrumentos, tais
como:
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� Análise dos resultados das avaliações escritas e orais.

� Análise dos resultados das avaliações externas: Avaliação Diagnóstica, ANA e ANRESC etc.;

� Resultado e reflexões dos Conselhos de Classe Bimestrais;

� Análise do RAV - relatório descritivo do estudante;(Registro do Conselho de Classe e Registro de
Acompanhamento do Projeto Interventivo);

� Observação, autoavaliação entre outros aspectos subjetivos;

� Construção e apreciação do Portfólio das turmas;

São realizadas diversas avaliações, a critério do professor, sejam elas objetivas ou subjetivas. Contudo, há uma AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA BIMESTRAL elaborada em conjunto por segmento, com a supervisão da Equipe de Direção /Coordenação, seguindo o

padrão das avaliações de larga escala.

Tal avaliação atende à demanda de competências e habilidades previstas para o ano e são realizadas em períodos pré-estabelecidos

para toda unidade escolar, como parte do processo de avaliação formativa da escola, sendo usada também em casos específicos cuja

necessidade seja apontada pela equipe pedagógica.

Esta avaliação objetiva o diagnóstico e acompanhamento do desenvolvimento individual do estudante e das turmas em específico,

visando perceber as potencialidades e fragilidades encontradas e redirecionando o trabalho pedagógico, onde seus atores realizam uma

auto-avaliação, que retroalimenta o processo didático-pedagógico, através de encaminhamentos das atividades interventivas como

reagrupamentos, projeto interventivo, entre outras ações.
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A análise dos resultados desta avaliação, juntamente com as avaliações externas de larga escala (IDEB, Prova Brasil, Avaliação

Diagnóstica, Avaliação Institucional e discussões nos Conselhos de Classe, vem contribuindo para a reflexão da práxis, intensificando as

ações pedagógicas vivenciadas por toda comunidade escolar.

Quanto aos aspectos pedagógicos a serem considerados no processo avaliativo, vale lembrar, que os mesmos são discutidos em

reuniões semanais, mensais e bimestrais, ou quando se fizer necessário, de acordo com os projetos educativos (sistêmicos, escolar e

temático), considerando a proposta de Educação Integral, ponderando as ações pertinentes a cada segmento envolvido (direção,

secretaria, professores, auxiliares, estudantes, pais e comunidade). Seguindo a mesma prerrogativa, temos a Avaliação Institucional que

também ocorre nas reuniões bimestrais e em períodos pontuais do ano letivo, onde são discutidas e analisadas as ações pertinentes a cada

segmento que compõe a instituição.
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO EXTERNA

� RESULTATO NO IDEB

ANO 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

IDEB 4,9 6,0 5,6 5,9 6,3 6,4 7,0

� DESEMPENHO NA PROVA BRASIL

ANO 5° ANO

LÍNGUA PORTUGUESA

5° ANO MATEMÁTICA

2011 209.40 228.18

2013 217.19 218.38

2015 233.00 233.57
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AVALIAÇÃO INTERNA

Ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, o aluno deverá produzir textos escritos, com coesão e coerência, organizando-o em parágrafos,

empregando regras de pontuação e ortográficas aproximando-se das convenções gráficas: ler diversos gêneros textuais, com fluência e

compreensão.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO –

PSICOGÊNESE – 23 ALUNOS

ILUSTRAÇÃO

P S Silábico A A1 A2 A3 A4

1

Diagnóstico Inicial 1ª análise
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ILUSTRAÇÃO
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Conforme a descrição feita junto aos professores, em 2022 serão utilizados os instrumentos avaliativos , de acordo com o quadro seguinte:
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA

Ano/Professor(a) INSTRUMENTOS

1º Ano Provas/ Teste da psicogênese/ Registros Reflexivos (pelo professor)/ Observação e participação diária em sala

de aula/ Testes diagnósticos/ Trabalhos de pequenos grupos

2º Ano Avaliação por pares ou colegas/Provas/Trabalhos de pequenos grupos/autoavaliação Provas/portfólio/

3º Ano Avaliação por pares ou colegas/provas/registros reflexivos/pesquisas de pequenos
grupos/autoavaliação/dinâmica de grupo/debates/confecção de cartazes, murais painéis/exploração de
músicas e vídeos.
Provas/portfólio(2º semestre)/pesquisas/trabalhos de pequenos grupos.

4º Ano Provas/ pesquisas/trabalhos de pequenos grupos/autoavaliação/organização dos materiais

escolares/atividades realizadas em sala/disciplina e respeito com os colegas; avaliação por pares ou

colegas/disciplina e organização/interesse e participação nas aulas/registros no caderno.

5º Ano Avaliação por pares/provas/seminários /pesquisas/trabalhos de pequenos grupos/autoavaliação

Educação Física, Educação com Movimento Avaliação por pares ou colegas/provas/registros reflexivos/pesquisas de pequenos grupos  e autoavaliação

Informática Participação e interesse na realização das tarefas
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Quadro 1– Instrumentos/procedimentos/ações que potencializam práticas de avaliação formativa

Avaliação por
pares ou por
colegas

Provas /
recuperação
contínua

Portfólio na
educação
presencial (na
EAD
webfólio ou
portfólio

virtual)

Registros
reflexivos

Seminários,
pesquisas
/trabalhos de
pequenos
grupos

Autoavaliação

Pode ser realizada
em todas as etapas
e modalidades da
Educação Básica.
Consiste em colocar
os pares para que
se avaliem em
trabalhos individuais
ou em grupos. Pode
ser acompanhada
de registros escritos.
Qualifica o processo
avaliativo sem a
exigência de
atribuição de pontos
ou notas.
Potencializa a
autoavaliação.

Incluem itens
contextuais e
instigantes.
Requerem análise,
justificativa,
descrição, resumo,
conclusão,
inferência,
raciocínio lógico.
Usam enunciados
com precisão de
sentido no contexto
e, quando for o
caso, incluem
imagem/figura,
gráfico, tabela,
texto, etc.
As questões
apresentam
conteúdos e
informações que
promovem
aprendizagens
enquanto são
resolvidas.
São elaboradas
levando em conta
os objetivos de
aprendizagem e o
nível em que se
encontram os
estudantes.

Pasta, caderno ou
arquivo em que os
estudantes reúnem
as suas produções,
por eles
selecionadas. Sua
adoção requer
análise e feedback
constantes por
parte do professor.
Como em todo
processo
avaliativo, os
objetivos e
critérios devem
ser claros, bem
definidos e
compreendidos
por todos.
Recomendamos a
inclusão de
memorial pelo
estudante para
que fortaleça o
sentimento de
pertença em
relação às
produções e
reflexões

Anotações diárias
ou em dias
combinados com
a turma,
relacionadas às
aprendizagens
conquistadas.
Podem compor o
Portfólio. Sua
riqueza estará nas
análises e nos
comentários
encorajadores que o
professor dará a
cada estudante.

Todas as etapas do
trabalho são
orientadas pelo
docente e são
avaliadas por ele e
pelos estudantes. A
avaliação por pares
ou colegas e a
autoavaliação
oferecem grande
contribuição ao
processo. Cada
etapa realizada e as
diferentes
habilidades dos
estudantes são
valorizadas. Os
critérios de
avaliação são
construídos
juntamente com os
estudantes.

Processo que dá oportunidade ao
estudante de analisar o seu
desempenho e perceber-se como
co-responsável pela
aprendizagem. Pode ser registrada
de forma escrita ou ser feita
oralmente. Requer orientação pelo
professor, a partir dos objetivos de
aprendizagem, e o reconhecimento
dos princípios éticos. Não se
destina à atribuição de nota, à
punição nem ao oferecimento ou
retirada de "pontos". Realiza-se em
todos os níveis, etapas e
modalidades da educação escolar,
sempre em consonância com os
objetivos de trabalho.
Fonte: VILLAS, (2008); LIMA
(2013), p.17
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Enquanto são
elaboradas,
definem-se os
critérios de
avaliação que,
sempre que
possível, são
comunicados aos
estudantes ou até
mesmo escritos
com a sua
participação,
garantindo os
Direitos da
Aprendizagem ao
estudante por meio
da recuperação
contínua e
intervenções.

organizadas por
ele.
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08.2 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA - PPP

Ocorrerá em três momentos:

� Avaliação diagnóstica – antes da execução – coleta de dados e informações com a finalidade de levantar a situação –

problema.

� Avaliação formativa – durante a execução – acompanhamento sistêmico do desenvolvimento das ações. Ocorrerá

periodicamente nas coordenações coletivas.

� Avaliação somativa – após a execução – verificar se o projeto atingiu ou não os objetivos propostos, destacando-se os pontos

positivos e negativos.

Conselho de Classe – O Conselho de Classe acontece bimestralmente, com a participação dos professores regentes, OE,

SAA, AEE, EEAA, Coordenador Pedagógico e Direção. Ele parte de diferentes instrumentos de avaliação tais como teste da

psicogênese e avaliação diagnóstica bimestral, observação direta em sala de aula, portfólio, participação nas aulas, exercícios

e Prova Bimestral. Os gráficos do rendimento do Conselho de Classe apresentam resultados referentes aos testes da

Psicogênese da Língua Escrita, Avaliação Diagnóstica Bimestral para os estudantes dos 4º e 5º anos, Prova Bimestral que é

elaborada de forma coletiva, por Ano/Turma, com a revisão dos Coordenadores, tem dez questões com dez descritores, os

estudantes dos 4º e 5º anos utilizam gabaritos ao responderem as avaliações, estabelecendo um paralelo com a avaliação
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diagnóstica inicial e os resultados dos bimestres anteriores. Ressalta-se a preocupação do coletivo com a situação dos

estudantes, sendo propostas ações interventivas, visando o melhor desempenho no processo ensino e aprendizagem.

Também há um espaço-tempo privilegiado para Avaliação Institucional com toda a comunidade educativa que compõe o

processo educativo de ensino e aprendizagem. A qual mostra a situação geral da turma e individual de cada criança.

9. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA –

A Escola Classe 19 de Taguatinga volta-se para uma Educação Integral do estudante em tempo integral dirigida ao seu contexto

histórico-social, englobando em seu currículo a interdisciplinaridade, a ética, os valores, os comportamentos, as artes, as ciências, as

tecnologias, a música, a educação desportiva, as profissões e a ecologia.

Adota como eixo metodológico a ênfase em aprendizagens significativas, adotando o Currículo Carlos Mota da Educação Básica do

DF que privilegia as habilidades e competências que se apresentam como decorrência destas aprendizagens.

Os temas transversais, Educação para a Diversidade, Educação para os Direitos Humanos, Educação para a Cidadania, Educação

para a Sustentabilidade, servem de orientação nos princípios básicos de nossa educação. Como a dignidade do ser humano, a igualdade

de seus direitos, a participação e a co-responsabilidade pela vida social.

Observando as Diretrizes Curriculares Nacionais e Distritais, osCurrículo em Movimento, a Resolução 02/98 do Conselho de

Educação do Distrito Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, adaptamos e aprimoramos os conteúdos/temas transversais a serem

trabalhados de forma contextualizada, próxima da realidade da criança, visando proporcionar ao nosso educando o SEU desenvolvimento

integral de habilidades e competências, que o permitam atender às exigências que o mundo atual impõe.

Legislação: Currículo da Educação Básica, 2012, Currículo em Movimento, 2013; Regimento Escolar das escolas públicas do DF, 2015:
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TÍTULO VI DO REGIME ESCOLAR CAPÍTULO I Do Ano ou do Semestre Letivo Art. 234. O ano letivo regular, independentemente do ano

civil, tem, no mínimo, 200 (duzentos) dias e o semestre 100 (cem) dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os dias reservados a

recuperação e exames finais, em conformidade com as orientações do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF.

� Caderno 1 Pressupostos Teóricos, disponível em:

<https://docs.google.com/file/d/0BxYvPGZ9X7RjdUp0V1hQamFkMjg/edit?usp=drive_web>

� Educação Especial, disponível em: <https://docs.google.com/file/d/0BxYvPGZ9X7RjXzJrTVNvZDVjazg/edit?usp=drive_web> � Currículo
da Educação Básica Ensino Fundamental Anos Iniciais, disponível em:
<https://docs.google.com/file/d/0BxYvPGZ9X7RjY2E4aVJyS3pXSk0/edit?usp=drive_web>

� Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, 2014.

� Diretrizes curriculares Nacionais da Educação Básica,

� Ensino Fundamental de nove anos - Orientação para a inclusão da criança de seis anos de idade 2007

a. Eixos transversais do Currículo Educação para: a Cidadania, a Diversidade, a Sustentabilidade Em e para os Direitos Humanos.
b. Eixos Integradoresdo Currículo a tríade: alfabetização letramento e ludicidade.
c. Objetivos/metas da gestão da pedagógica da sala de aula: Reorganizar os tempos e espaços dentro da sala de aula e estruturar o Projeto

Interventivo o Reagrupamento: Intraclasse e Interclasse;
d. Áreas de conhecimento: Base Nacional Comum e a Parte Diversificada - PD. Todas devem ser trabalhadas incluindo os eixos transversais

e os eixos integradores do currículo e os conteúdos:
1. Linguagens: Língua Portuguesa; Arte e Educação Física;
2. Ciências Humanas: História e Geografia;
3. Matemática:Matemática e Matemática Lúdica;

4. Ciências da Natureza: Ciências ;
5. PD: Informática; Arte, Horta e Laboratório; Literatura Lúdica.
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10. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

As Semanas Pedagógicas, no início do ano letivo e do semestre, também se configuram em importantes momentos de planejamento:

é retomado o PPP da instituição, são definidos os eventos, levantadas as fragilidades e potencialidades.

Destacamos os momentos destinados à Avaliação Institucional, pois a partir dos resultados aferidos, o planejamento realizado

anteriormente pode ser revisto e ajustado.

GESTÃO PEDAGÓGICA  ( OBJETIVOS, METAS E AÇÕES)

10.1. OBJETIVO GERAL

Oportunizar às crianças dos anos iniciais da Educação Básica construir conhecimentos, atitudes e valores que as tornem cidadãs

solidárias, críticas, éticas e participativas para intervirem na sociedade, transformando-a.

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Priorizar a parceria com as famílias no sentido de reforçar a integração escola/comunidade com vistas à melhoria no processo

ensino aprendizagem e na qualidade de vida da comunidade escolar;

Melhorar o desempenho escolar dos estudantes;

Desenvolver a formação crítica e reflexiva nos estudantes;

Implementar metodologias em sala de aula que garantam uma participação mais efetiva do educando na construção do
conhecimento;

Considerar à criança sujeito de direitos à aprendizagem, oferecendo Educação Básica de qualidade, promovendo seu

desenvolvimento pleno e significativo;

Envolver todos os segmentos na construção social do conhecimento e na definição do Projeto Político Pedagógico da escola.
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Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo pedagógico, o incentivo à investigação e à criatividade, o

respeito à diversidade e individualidade e o compromisso com a democratização do saber.

Propiciar um trabalho educativo dentro de metodologias que atendam as necessidades básicas do cidadão contemporâneo:

aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a empreender e aprender a ser.

Promover a aquisição de competências e habilidades requeridas pela sociedade moderna, onde a criatividade, autonomia e

capacidade de solucionar problemas atuam positivamente nas formas de convivência, exercício da cidadania e organização do

trabalho.

Integrar a capacidade cognitiva com as demais dimensões da personalidade do educando de modo a desenvolver toda a sua

potencialidade, promover a educação do caráter, a construção do saber  e o despertar da responsabilidade social.

Promover um trabalho educativo onde o afeto, o lúdico e a criatividade, a investigação e a construção científica possam

estimular  o prazer    em  aprender.

Criar momentos de reflexão que favoreçam a toda comunidade escolar a identificação e o repúdio a todas as formas de

discriminação, desvalorização e violência no meio social.

Possibilitar ao estudante a formação de uma consciência crítica do contexto social em que vive.

10.4 METAS

A Proposta é atingir todas as metas apresentadas à:

- Curto Prazo:

- Solidificar os projetos pedagógicos desenvolvidos no âmbito escolar;

-Reduzir ao final do ano letivo de 2022 os índices de reprovação para 1%, nos 3º e 5º anos  do Ensino Fundamental;
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-Alfabetizar os estudantes em pelo menos 95%, reduzindo o déficit de aprendizagem para que estes concluam a etapa do BIA

– Bloco Inicial de Alfabetização na idade recomendada pelo PNE- Plano Nacional da Educação em ao final do ano letivo de

2022; � - Médio Prazo:

- Incentivo e valorização a participação dos profissionais da escola e dos pais nos projetos de ensino aprendizagem;

- Implementar  uma sistemática de apoio didático-pedagógico ao docente;

- Dinamização do recreio-recreação;

- Longo Prazo:

- Aumentar do Índice de Desenvolvimento Brasileiro – IDEB da escola de 7,0 para 7,2;

- Promoção da melhoria da qualidade do trabalho pedagógico;

- Aperfeiçoamento do Processo de Gestão Democrática;

- Favorecer uma aprendizagem integrada de saberes oriundos de todas as ciências, numa perspectiva cultural e

interdisciplinar, promovendo a melhoria do desempenho dos educandos;

- Implantação da sala de leitura, sala multiuso vídeo, laboratório de informática e laboratório de ciências;

- Promoção do trabalho com temas transversais no currículo;

- Fortalecimento e melhoria da capacidade institucional através da gestão Democrática.

- Garantir a permanência e a solidificação do PROEITI - atendendo as crianças oriundas de famílias carentes, em sua

maioria,  e outras dificuldades, compatibilizando ações;

- Implementação das metas e do plano de ação executados pela escola no PDDE e PDAF;

-Disponibilização do espaço físico para o projeto interventivo, visando à recuperação do conhecimento de acordo com a

necessidade de cada educando.
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10.5. PROCESSOS E PRÁTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

O papel da gestão escolar é de estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o processo das

escolas, orientadas para resultados, através de ações conjuntas, associadas e articuladas. É preciso agir conjuntamente em todas as

frentes, portanto compreende-se que a gestão é importante e deve ser feita com qualidade, responsabilidade, conhecimento e confiança.

Um bom gestor deve ter consciência da importância de sua função no ambiente educacional, favorecendo a promoção da aprendizagem e

a formação do estudante no nível mais elevado possível, de modo que estejam capacitados para enfrentar os desafios que lhe são

apresentados. Entende-se que a aprendizagem é o processo realizado pelo educando, no qual, o mesmo deve receber os conhecimentos,

reconstruí-los conforme o seu entendimento, para poder repassá-los, assim tornando-os significativos e úteis a sua vida. A aprendizagem

ocorre através do ensino-aprendizagem que é o processo realizado pelo professor e os demais envolvidos, no entanto, o conhecimento se

forma desde o nascimento do indivíduo, ressaltando que todos que estão ao nosso redor podem nos ensinar algo, por isso é importante que

a escola tenha um bom gestor e principalmente que conheça a realidade de sua comunidade para melhor auxiliar nos processos de ensino

e de aprendizagem. Para que este trabalho possa ter qualidade, a gestão deve ser feita de modo democrático e descentralizado, no qual a

equipe consiga trabalhar de maneira unida e com os mesmos objetivos priorizando sempre a melhor aprendizagem para seus estudantes.
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10.6. ORIENTAÇÕES PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES

A postura do gestor educacional através de sua liderança pode determinar ambientes favoráveis ou não, para que

professores, funcionários e pais atuem de forma saudável para atingir os objetivos do projeto pedagógico. Para fomentar um

clima organizacional que estimule as pessoas a trabalharem juntas, cabe ao gestor da escola valorizar e motivar o trabalho em

equipe. O gestor vai influenciar indiretamente no trabalho do professor, para isso há de se tornar agente facilitador na relação

com o professor, proporcionando uma estrutura escolar harmônica e organizada, em que o mesmo desenvolva autonomia

para um planejamento flexível, com oportunidade de acesso à formação continuada, resultando em ações positivas, reflexivas

e inovadoras, para uma aprendizagem consistente e sólida tendo como objetivo a formação integral do educando. Professores

bem informados e bem formados são fundamentais para a orientação competente de seus estudantes. Sua atuação junto aos

seus alunos deve ser ampla, exercendo liderança nas perspectivas positivas orientadas para o sucesso da aprendizagem.

Deste modo é importante conhecer o Projeto Político Pedagógico, a elaboração do planejamento anual participativo, planos de

trabalho e construção de um currículo contextualizado com a realidade social dos alunos e do local. Currículo contextualizado

é utilizado para organizar os conteúdos de cada ano, suas especificações e objetivos, de modo que possam ser aplicados por

meio dos planos de trabalho de maneira concreta. Está incluído no Projeto Político Pedagógico da escola, e este é o

instrumento que apresenta os desejos da instituição e a sua proposta para a comunidade em que está inserida, o que ela quer

e onde quer chegar, regulamentado pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais. Para Veiga (1995, p.11 e 13), o projeto

político pedagógico é a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, sendo construído e vivenciado

em todos os momentos, por todos os envolvidos no processo educativo da escola. O professor ao realizar o seu planejamento

precisa estar atento ao projeto pedagógico da escola, que determinará a sua intenção ao contemplar os conteúdos

específicos, relacionando-os às competências e habilidades a serem desenvolvidas.
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10.7.1  GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

Uma Gestão que coloca em prática um currículo que tenha por objetivo orientar os profissionais de

educação em sua ação pedagógica deve considerar as discussões sobre as temáticas da Diversidade. A

formação continuada é de suma importância para o educador manter-se atualizado e cooperar com a

construção do saber, levando em conta os valores culturais dos estudantes e seus familiares. Nesse

contexto, educar para a diversidade não significa apenas reconhecer as diferenças, mas refletir sobre as

relações e os direitos de todas e todos. Assim, é de suma importância oferecer formação continuada a

professores e professoras, que atuam na educação básica, sobre os conteúdos específicos das relações de

respeito às diferenças, étnico-raciais, de orientação sexual e para pessoas com necessidades especiais, para

que possam trabalhar com os estudantes, transversal e interdisciplinarmente.

A Gestão Pedagógica na perspectiva da proposta educativa do PROEITI contribui significativamente para

a melhoria da qualidade da educação e do rendimento escolar das crianças. O currículo da escola de tempo

integral, concebido como um projeto educativo integrado, prevê uma jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete)

horas diárias, no PROEITI a jornada escolar é de 10 horas diárias de segunda a sexta-feira. As atividades

são desenvolvidas de acordo com a distribuição das disciplinas a serem ministradas, por meio de grade

curricular com aulas de 50 (cinquenta) minutos. As atividades são desenvolvidas dentro do espaço escolar,

sempre de acordo com o projeto político pedagógico.

As reuniões de pais e responsáveis são definidas no início do ano letivo, com base no calendário escolar e na

realidade da escola, durante a semana pedagógica. As datas são amplamente divulgadas tanto por meio digital

(blog), lista de transmissão, oral e escrita através de bilhetes. São planejadas cinco reuniões com os responsáveis,

sendo a primeira o contato inicial com o professor e sua metodologia de trabalho. As demais visam, principalmente, a
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divulgação dos resultados obtidos pela turma e por criança individualmente. Participam de tais reuniões, os

responsáveis pelos estudantes, o professor regente e qualquer outro membro da equipe diretiva e/ou pedagógica,

desde que solicitado e/ou observada a necessidade ou adequação. O serviço de OE- Orientação educacional, bem

como o profissional da SAA- Sala de recursos e do EEAA- Equipe Especializada de apoio à aprendizagem, também

dividem seu tempo a fim de participar das reuniões. Também é o momento em que os profissionais envolvidos com as

atividades da Educação Integral estão à disposição dos pais e responsáveis. É missão da Escola Classe 19

contribuir para a formação do cidadão social, ético, reflexivo, criativo, autônomo com capacidade de, não apenas

resolver problemas, mas sim, de superar dilemas, por meio do fortalecimento dos valores de solidariedade e

socialização dos conhecimentos sistematizados culturalmente na perspectiva da Escola Integral.

10.7.2 GESTÃO PARTICIPATIVA

No início do ano letivo, na semana pedagógica, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem

avaliaram a “escola que temos” qual o principal problema que existe e o que se faz necessário para chegar à

“escola que queremos”? A questão levantada como a principal preocupação da equipe foi à aprendizagem, o

foco principal foi discutir e criar estratégias para sanar o déficit de aprendizagem de um grupo de crianças

que ainda não consegue acompanhar com autonomia as atividades desenvolvidas em sala de aula. A

decisão de abraçar o Projeto Interventivo foi de todos, a equipe sensibilizou-se com a realidade apresentada

assumindo o compromisso de na primeira semana de aula iniciar as intervenções.
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10. 7.3  GESTÃO DE PESSOAS

A Escola Classe 19 se desenvolve em um ambiente profissional de respeito aos direitos e deveres de todos os

profissionais envolvidos no processo de ensino aprendizagem. A gestão acompanha e participa das decisões coletivas,

acreditando na capacidade de cada servidor, valorizando o trabalho e o compromisso de todos. A formação continuada é

presente nos espaços da escola, e através dos cursos oferecidos pela EAPE e cursos  particulares.

Os objetivos da Gestão de pessoas é dar suporte aos profissionais da educação, participar e supervisionar as discussões

relacionadas aos projetos e às ações desenvolvidas no ambiente escolar, juntamente com os Conselhos e a comunidade

escolar.

N° NOME
Matrícula Servidor/contrato/educador/

terceirizado

01 ADMILSON FIDELIS CUSTODIO 0223.981-7 Servidor Efetivo

02 ANA FLÁVIA ADERALDO BARBOSA ARAÚJO 0175.259-6 Servidor Efetivo

03 ANA MARA RODRIGUES 0241.099-0 Servidor Efetivo

04 ANDRÉIA CRISTINA SOUZA GONÇALVES 027.492-5 Servidor Efetivo

05 ANETE MARANHÃO FERREIRA 0208.627-1 Servidor Efetivo

06 CATARINA PEREIRA DE ARAÚJO 0034.382-X Servidor Efetivo
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07 CELEIDA GONÇALVES 0209.946-2 Servidor Efetivo

08 CHELON CRISTINA VIANA VERÍSSIMO

CUNHA

0241.207-1 Servidor Efetivo

09 CLEINE MARTINS  DA SILVA 0030.712-2 Servidor Efetivo

10 CREUSA GOMES SILVA 0032.949-5 Servidor Efetivo

11 DIRCENÉA RÊGO BRANDÃO MACEDO 0031.608-3 Servidor Efetivo

12 EDNA CALAZANS TELES 0203.466-2 Servidor Efetivo

13 EDILÉIA GADELHA DO VALE 0203.647-9 Servidor Efetivo

14 EMANUELLE MENDONÇA MOURA 0037.285-1 Servidor Efetivo

15 EWERSON VINÍCIUS MIRANDA MACEDO 0239.870-2 Servidor Efetivo

16 FRANCIDALVA CARDOSO DE LEMOS 0202.029-7 Servidor Efetivo

17 GABRIELY GOMES REIS 0248.772-1 Servidor Efetivo

18 GRAZIELA XAVIER SISNANDO SOUSA 0219.914-9 Servidor Efetivo

19 GRAZIELLA PAULA PAIVA MARTINS 0037.339-7 Servidor Efetivo

20 IRENE CLAVER LIMA MEDEIROS 0211.024-5 Servidor Efetivo

21 IVONETE LOPES CAVALCANTE DE SOUSA 0175.744-X Servidor Efetivo

22 KATIA APARECIDA NUNES FERNANDES 0048.724-4 Servidor Efetivo
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23 LIDIANE DIAS CARNEIRO 0202.496-9 Servidor Efetivo

24 LISANE DIAS CARNEIRO 0032.390-X Servidor Efetivo

25 LUANDA MARQUES DE ARAÚJO SILVA 0241.596-8 Servidor Efetivo

26 LUCICLEIDE ALVES PEREIRA 0203.054-3 Servidor Efetivo

27 LUNALVA CÂNDIDO ZEFERINO 0207.850-3 Servidor Efetivo

28 MARCILÉIA DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO 0300.928-9 Servidor Efetivo

29 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

GONÇALVES

0025.718-4 Servidor Efetivo

30 MARIA DO CARMO COSTA GOMES 0027.684-7 Servidor Efetivo

31 MARIANA ALVES  DE AZEVEDO VERAS 0035.483-X Servidor Efetivo

32 NÍLIA RAQUEL DE OLIVEIRA 0043.512-0 Servidor Efetivo

33 PATRÍCIA BORGES DA SILVA FERRARI 0230.369-8 Servidor Efetivo

34 RANIELDY MENDES DE OLIVEIRA 0201.403-3 Servidor Efetivo

35 RAYANA DIAS DE OLIVEIRA NUNES 0222.246-9 Servidor Efetivo

36 REGINA MARIA SILVA CAVALCANTE 0239.272-0 Servidor Efetivo

37 RUTH  JOSÉ DOS SANTOS 0032.277-6 Servidor Efetivo

38 SILVIA DE ATAÍDES FÉLIX SILVA 0212.904-3 Servidor Efetivo
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39 SOFIA MOTA DE ALMEIDA 0049.850-5 Servidor Efetivo

40 THAIS ANDRADE MACEDO 0203.217-1 Servidor Efetivo

41 ANA PAULA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

MACHADO

6988.493-5 Contrato Temporário

42 DIRCE SOUZA DE QUEIROZ 6987.004-7 Contrato Temporário

43 GRACILEIDE ALVES DA CRUZ 6998.724-6 Contrato Temporário

44 HERICA HEREDIA SALAS 6995.344-9 Contrato Temporário

45 MARÍLIA DA SILVA PONTES 6998.019-5 Contrato Temporário

46 TAMARA TUANY SANTOS DE LIMA 6991.086-3 Contrato Temporário

47 VANESSA MARTINS ASSIS DE SOUSA

TAVARES

6987.079-9 Contrato Temporário

48 WESLEY LUIZ TAVARES BATISTA 6987.257-0 Contrato Temporário

49 BRUNNA DE OLIVEIRA CARDOSO Educador

50 IVANIR GONÇALVES FELIX DIAS Educador

51 JOÃO PEDRO PEREIRA ROCHA Educador

52 LAURO TEIXEIRA DA SILVA Educador

53 MARYNA PAES LANDIM VIEIRA DE

ALBUQUERQUE

Educador
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54 PEDRO RICARDO COSTA SILVA Educador

55 VICTÓRIA MILANIO DE OLIVEIRA Educador

56 ÂNGELA ALVES DE JESUS Terceirizado Cocção

57 NAISA SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES Terceirizado Cocção

58 IRENE DE OLIVEIRA E SILVA Terceirizado Cocção

59 PRISCILA DOS SANTOS SILVA Terceirizado Cocção

60 ANDREIA CÃNDIDA Terceirizado Conservação

61 LILIAN BRITO RODRIGUES Terceirizado Conservação

62 MARIA ANTONIA LIMA DE MACEDO Terceirizado Conservação

63 NELCI SILVA DOS SANTOS CELULAR Terceirizado Conservação

64 NILTON MACIEL LOPES DA SILVA Terceirizado Conservação

65 SILVIA DIAS SOARES SALES Terceirizado Conservação

66 ENEL GONÇALVES PESSOA Terceirizado Segurança

67 LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA Terceirizado Segurança

68 RONALDO SIQUEIRA Terceirizado Segurança

69 RONILDO SANTOS LIRA Terceirizado Segurança
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10.7.4  GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

Definição de ações para gestão dos Recursos Financeiros:
A Gestão de Recursos Financeiros da escola oriundas do PDAF – Programa de Descentralização Financeira (GDF), PDDE –

Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE/MEC) e da APAM – Associação de Pais, alunos e Mestres (comunidade) vem sendo cada vez

mais aprimorada e recebendo maior atenção por parte da comunidade escolar. Através de levantamentos das prioridades e atendendo a lei

de Gestão Compartilhada, ainda vigente, conforme seu conteúdo, seguindo os princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade e

publicidade, a aplicação dar-se-á de maneira democrática exercida pela unidade executora (Caixa Escolar da Escola Classe 19 de

Taguatinga), Conselho Escolar e Conselho Fiscal do Caixa Escolar, decisões tomadas em reuniões periódicas, e quando necessárias, com

registro em ata, atendendo as necessidades pedagógicas e administrativas, visando à efetivação de um ensino de qualidade.

Após liberação orçamentária, PDAF, PDDE, PDDE Interativo, Programa Mais Alfabetização, arrecadações da APAM e Verbas

Parlamentares, são abertas discussões para deliberar sobre despesas correntes e de capital junto à comunidade escolar (professores,

funcionários, pais e alunos), considerando as necessidades pedagógicas e administrativas, estabelecendo-se prioridades para execução

conforme as decisões obtidas em reuniões junto ao Conselho Escolar, Conselho de Classe, reuniões bimestrais, bem como outras que se

fizerem necessárias e pertinentes. Como metas para 2022, temos:

Promover a participação da comunidade escolar, através de entidades escolares representativas, para o acompanhamento da

utilização dos diferentes recursos financeiros destinados à escola;

Preparar relatórios, balancetes e quadros demonstrativos das despesas realizadas;

Promover mecanismos de avaliação da gestão financeira da unidade escolar;

Aplicar corretamente os recursos financeiros destinados à instituição conforme estabelecido em lei;
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Realizar prestações de contas de gastos a comunidade e aos órgãos competentes;

Desenvolver formas de captação de recursos financeiros para a unidade escolar;

Adequar às necessidades em decorrência das novas instalações oriundas da perspectiva de Educação Integral.
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Execução e Prestação de Contas:

Toda verba para ser utilizada tem de ter um plano de ação, notas fiscais, certidões, orçamentos que constarão da prestação de
contas – PDAF quadrimestral e PDDE anual, tendo de ter uma prévia semestral.

Aplicação dos Recursos:

60% - Área pedagógica;

20% - Conservação e manutenção do patrimônio;

20% - Material de expediente, gás e contabilidade.

84



VERBAS EC19/2022

TIPO DE
PROGRAMA

PDDE
INTEGRAL

PDDE MAIS
EDUCAÇÃO

PDDE QUALIDADE PDAF
PDDE ED.
BÁSICA

PDDE MAIS
ALFABETIZA
ÇÃO

PDDE ED.
CONECTAD
A

PDDE
EMERGENCI
AL
COVID-19

PDDE
TEMPO DE
APRENDER

CAPITAL ● 2697,17 -- -- -- ● 2.896,20 --

CUSTEIO ● 656,00 ●  51,67 ● 4.011,14 ● 6.750,81 ● 702,69 ● 4.830,00 49.294,28

SALDO em
28/06/2022

3.353,17 51,67 4.011,14 6.750,81 3.598,89 4.830,00 49.294,28
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11.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PPP

O acompanhamento e avaliação da PP é um processo que envolve o todo, avaliar nessa perspectiva significa analisar os

resultados de um trabalho, observando as fragilidades e as potencialidades, aliadas à prática do professor e a participação da equipe

envolvida. Bimestralmente, após o Conselho de Classe, onde são discutidas as estratégias e os eixos transversais que serão trabalhados

no bimestre seguinte em Assembleia Escolar, são criados objetivos e estratégias para sanar os déficits da aprendizagem das crianças, que

são detectados por meio de análise de gráficos de rendimentos dos estudantes e outros instrumentos de avaliação ali apresentados, a

discussão acontece também no espaço da coordenação pedagógica coletiva, com certa frequência. As decisões são registradas em ata e

assinadas por todos os presentes. A Escola Classe 19 de Taguatinga, fiel às determinações da SEEDF, apresenta em sua composição os

órgãos colegiados Assembleia Escolar e Conselho Escolar, essenciais ao planejamento desenvolvido pela instituição educacional.

Ocorrerá em três períodos:

� Avaliação diagnóstica – antes da execução – coleta de dados e informações com a finalidade de levantar a situação –

problema. Aplicação de fichas e questionários, realização de rodas de conversa, assembleias e reuniões.

� Avaliação formativa – durante a execução – acompanhamento sistêmico do desenvolvimento das ações. Ocorrerá

periodicamente nas coordenações coletivas.

� Avaliação somativa – após a execução – verificar se o projeto atingiu ou não os objetivos propostos, destacando-se os pontos

positivos e negativos.
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12 .PROJETOS ESPECÍFICOS  E PROJETOS DA PARTE DIVERSIFICADA

Projetos Sistêmicos:

São projetos estabelecidos pelos sistemas educacionais e desenvolvidos pelas unidades escolares, adequando e considerando suas

peculiaridades, atendendo normativa pedagógica, são eles:

� Projeto: PROETI – Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral

Projetos da Parte Diversificada: São projetos próprios da unidade escolar, que visam atender características peculiares as necessidades

da comunidade escolar, tendo tempo e público alvo específicos.

*Projeto: Laboratório de Informática

*Projeto: Interventivo (1º ao 5º ano)

*Projeto: Sala de Leitura

*Projeto: Serviço de Orientação

*Projeto: Recreio Escolar Monitorado
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ATIVIDADES PARA OS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS NO  MATUTINO E VESPERTINO

� Projeto: Acompanhamento Pedagógico (Interventivo);

� Acompanhamento de alunos diagnosticados e/ou com necessidades educacionais especiais.

PROJETOS ESPECÍFICOS

1. Projeto Informática – Educando para o nosso tempo

2. Projeto Ciências – Ciência Experimentais

3. Projeto Sala de Leitura – Leitura Deleite

4. Projetos Valores para a vida;

5. Projeto Transição entre Etapas de Ensino – Remanejamento Natural; (OE)

6. Projeto Aula Passeio – Convivendo com a Diversidade Cultural e Natural;

7. Projeto Educação com Movimento;

8. Projeto Alimentação Saudável; (MERENDA)
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• Ações junto à Comunidade Escolar:

Festa Junina;

A festa junina / festa da família 2022 movimenta toda a comunidade escolar, os estudantes participam de gincana, ajudam na

ornamentação da escola, ensaiam danças típicas em sala de aula, trabalha o resgate da cultura popular, que traz

informações valiosas para a didática pedagógica. Conforme Base Curricular comum competência geral nº 3

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas

diversificadas da produção artístico-cultural. “

Festa da Família;

A festa da família tem como finalidade valorizar as relações entre escola e família e comunidade, promovendo momentos de

reflexão,desconcentração, informação ,debate de assuntos de interesse social, educacional  e familiar
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ANEXOS
� FOTOS DA 1ª REUNIÃO DE PAIS

� ATIVIDADES DIVERSAS NO ESPAÇO DA ESCOLAR

� MODELO DE GRADE HORÁRIA

� TAXA  DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO 2021

� RAs ONDE RESIDEM OS ESTUDANTES

� CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO 1º BIMESTRE DE 2022
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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA CLASSE 19

AULA DE MATEMÁTICA 1°ANO B   -           APRESENTAÇÃO ESVS, LILICA, FLORA DO CERRADO          PROJETO XADREZ –EDUCAOR SOCIAL VOLUNTÁRIO

SEMANA DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA
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PROJETO HORTA ESCOLAR                                                      PROJETO SALA DE INFORMÁTICA
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MODELO DA GRADE HORÁRIA

1º ANO A  - PÓS MATRIZ 1º ANO B - PÓS MATRIZ

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

07h30 às 08h CAFÉ DA MANHÃ/HIGIENE 07h30 às 08h CAFÉ DA MANHÃ/HIGIENE

08h às 8h50 Português
Port.

Reag.
Português Português Português 08h às 8h50 Português

Port.

Reag.
Português Português Português

08h50 às

09h40
Português

Port.

Reag.
Português Português Português

08h50 às

09h40
Português

Port.

Reag.
Português Português Português

09h40 às 9h55 LANCHE 09h40 às 9h55 LANCHE

9h55 às 10h10 INTERVALO 9h55 às 10h10 INTERVALO

10h10 às 11h Horta Ed. Física Teatro Proj. Leitura Parque 10h10 às 11h Proj. Leitura Horta Parque Teatro Ed. Física

11h às 11h50 Ciên. Hum.
Ciên.

Hum.
Ciên. Hum. Lit. Lúdica Ciên. Hum. 11h às 11h50 Lit. Lúdica

Ciên.

Hum.
Ciên. Hum. Ciên. Hum. Ciên. Hum.

11h50 às

13h30 ALMOÇO
11h50 às

13h30 ALMOÇO

13h30 às

14h20

Matemátic

a

Mat.

Reag

Matemátic

a

Matemátic

a

Matemátic

a

13h30 às

14h20

Matemátic

a
Mat. Reag

Matemátic

a

Matemátic

a

Matemátic

a

14h20 às

15h10

Matemátic

a

Mat.

Reag

Matemátic

a

Matemátic

a

Matemátic

a

14h20 às

15h10

Matemátic

a
Mat. Reag

Matemátic

a

Matemátic

a

Matemátic

a

15h10 às

15h25 LANCHE
15h10 às

15h25 LANCHE

15h25 às

15h40 INTERVALO
15h25 às

15h40 INTERVALO

15h40 às

16h30
Ciên. Exp. Xadrez Artes Parque Informática

15h40 às

16h30
Parque Ciên. Exp. Informática Artes Xadrez
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16h30 às

17h20
Ciên. Nat Ciên. Nat Ciên. Nat Ciên. Nat Ciên. Nat

16h30 às

17h20
Ciên. Nat Ciên. Nat Ciên. Nat Ciên. Nat Ciên. Nat

PROJ. LEIT. - Projeto de Leitura / REAG - Reagrupamento/ LIT LÚDICA - Literatura Lúdica / CIÊN. EXP - Ciência Experimental PROJ. LEIT. - Projeto de Leitura / REAG - Reagrupamento/ LIT LÚDICA - Literatura Lúdica / CIÊN. EXP - Ciência Experimental
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Por: GESTÃO ESCOLAR

DIA LETIVO TEMÁTICO
SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS

1. Gostaríamos de saber a opinião de vocês pais ou responsáveis sobre o desenvolvimento de seu filho(a), sua participação e sobre a escola. Escreva S
para sim, N para não e AV para às vezes.

(  ) Vocês acompanham  a agenda de seu filho(a) diariamente?
(  ) Vocês comparecem à escola sempre que solicitados?
(  ) Vocês gostam das reuniões bimestrais e conseguem tirar as dúvidas com os professores?
(  ) Seu filho(a) participa da informática, xadrez e demais atividades da parte diversificada?
(  ) Seu filho(a) comenta sobre as atividades realizadas na escola?
(  ) Seu filho(a) tem horário e local adequados para o descanso na escola?

2. Seu filho(a) tem tarefa de casa:
(  ) Seu filho(a) toma o café da manhã na escola?
(  ) Seu filho(a) comenta se gosta do almoço da escola?
(  ) Seu filho(a) está adequado à escola integral?

3. Críticas, elogios e sugestões:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________________________________
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2º semestre

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS

Ao terminarmos mais um ano letivo é momento de refletirmos sobre o trabalho realizado pela escola e para isto precisamos da opinião dos pais ou responsáveis.

1. Sobre o desenvolvimento de seu filho(a) você está:
(  ) Satisfeito(a)
(  ) Muito Satisfeito(a)
(  ) Insatisfeito(a)
(  ) Preocupado(a)
2. Sobre o acompanhamento nas atividades escolares de seu filho(a):
(  ) Fui bem presente
(  ) Deveria ter auxiliado mais
(  ) Deixei a desejar
3. Quanto ao trabalho da professora de seu filho(a) você está:
(  ) Satisfeito(a)
(  ) Muito Satisfeito(a)
(  ) Insatisfeito(a)
4. Quanto a merenda da escola:
(  ) Satisfeito(a)
(  ) Muito Satisfeito(a)
(  ) Insatisfeito(a)
5. Quando necessitou de atendimento na secretaria sempre foi:
(  ) Bem atendido(a)
(  ) Mal atendido(a)
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(  ) Não consegui resolver meus problemas
6. Quando necessitou de atendimento da orientadora sempre foi:
(  ) Bem atendido(a)
(  ) Mal atendido(a)
(  ) Não consegui resolver meus problemas
7. Quanto a organização (recados, entrada e saída dos alunos, eventos e promoções realizadas pela escola) considero a escola:
(  ) Ótima
(  ) Boa
(  ) Ruim
(  ) Precisa melhorar. Onde?______________________
8. Deixe um recado (críticas, sugestões ou elogios) , se desejar, aos professores, coordenadora, orientadora ,diretora ou funcionários da escola.
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Cronograma Pedagógico da Escola Classe 19 de Taguatinga – 2020

1º Bimestre
Educação para
DIVERSIDADE

10/2 a 24/4 Atividades

1.Semana Pedagógica 03 a 07/02 Acolhida e distribuição de cargas
2.Planejamentos
quinzenais de atividades ,
sequência didática

3ª feiras Conforme objetivos e os conteúdos do Currículo em Movimento de 2018 e a BNCC

3.Reagrupamento
Intraclasse

3ª feiras De 15 em 15 dias entre os anos

4.Coordenação  Coletiva 4ª feiras Reuniões de 15 em 15 dias
5. Semana da Educação
Inclusiva

09 a 13/03 Planejamento com a Equipe de Apoio Especializado

6.Semana de
Conscientização do Uso
Sustentável da Água

16 a 20/03 Planejamento do tema

7.Prova Diagnóstica e
teste da Psicogênese

12 a 13/02 12/02 português e 13/02 matemática

8.Reunião de Pais com os
professores

14/02 Entrega do livro didático

9.Elaboração das
Avaliações

30/03 a
01/04

Elaborar em grupo e por ano

10.Xerox das avaliações 02 e 03/04 Enviar impreterivelmente dentro do prazo
11.Aplicação e correção
das Avaliações: Língua
Portuguesa 07/04,
Matemática em 08/04

06 e 09/04
para as
demais
disciplinas

Enviar bilhete aos pais com antecedência e com os conteúdos das avaliações
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12. Período para a
correção das avaliações

06 a 09/04 A correção deverá ocorrer no horário da coordenação

13. Dia letivo temático 17/03 Conforme calendário da SEEDF

14. Entrega de resultados
à Coordenação

Até 14/04 Enviar via email à coordenação e dentro do prazo

15. Pré Conselho 14, 15 e
16/04

Com Equipe, Coordenador e Professores

16. Semana do RAV 22/04 a28/04 Enviar o RAV para a coordenação até 28/04
17. Conselho de Classe 28 e 29/04 Com todos os professores, direção, equipe e Cons. Escolar, 28/04 BIA e 29/04 4º e

5º anos
18. Reunião de Pais 08/05 Em sala de aula com os professores

“SOMOS TODOS PERSONAGENS DE UMA GRANDE HISTÓRIA.”

EQUIPE DA EC 19
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