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APRESENTAÇÃO

É no exercício das tarefas que cada grupo

constrói seu “corpo”. É no registro e na

socialização de suas reflexões, seus

pensamentos, que cada grupo escreve sua

história.” (Madalena Freire)

O presente documento de decisão democrática é resultante de um processo coletivo de avaliação,

estudo e reflexão de uma comunidade escolar que acredita que a educação muda a vida das pessoas e,

“pessoas transformam o mundo”, parafraseando Paulo Freire.

A revisão deste projeto iniciou na Semana Pedagógica, e posteriormente, nas coordenações

coletivas. A participação da família ocorreu a partir de reuniões virtuais e presenciais, bem como nos

grupos de Whatsapp, com a apresentação do Plano de Ação de Retorno às aulas na modalidade

presencial e do Plano de Ação Administrativo/Pedagógico 2022 com foco na historicidade da escola, no

Diagnóstico Inicial, nos Protocolos de Biossegurança contra o Coronavírus e nas Estratégias

Pedagógicas para a Recuperação das Aprendizagens e Recomposição Curricular. Há dois anos nos

preparávamos para iniciar o Ano Letivo de 2020 quando a Organização Mundial de Saúde (OMS)

declarou, em março, surto por Covid-19, uma doença provocada pelo coronavírus, em mais de 200

países. O vírus da Covid-19 não segregou os povos por raça, religião, condição sociopolítica, econômica

e étnica, mas forçou o fechamento do comércio e de várias instituições públicas e privadas, instituindo

assim o distanciamento e o isolamento social imediatos. Não imaginávamos o que iríamos enfrentar,

pois havia muito a se saber sobre o vírus, sobretudo, ficou evidente que era contagioso. Por

consequência, fomos invadidos por todos os sentimentos de medo, incerteza e insegurança. A partir

disso, o contexto de pandemia constituiu-se como um desafio mundial pela vida e para a vida. Tal

desafio passou a ser enfrentado com medidas de biossegurança para todos, por meio das quais cada

indivíduo foi convidado e orientado a evitar a disseminação do vírus.

Desde o começo da pandemia, o cenário educacional evidenciou as suas fragilidades quanto à

garantia do direito social à educação. As escolas não estavam preparadas para iniciar um ano letivo à

distância, mas, mesmo assim, com as dificuldades à mostra, planejou, sob as orientações da OMS, do

Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, Secretarias, Coordenações Regionais de Ensino e as

Unidades Escolares uma proposta de Ensino Remoto Mediado por Tecnologias, com o objetivo de

proteger e impedir o aumento da transmissão do novo coronavírus.

Apesar dos esforços empreendidos com a vacinação de toda a população, nas várias faixas

etárias e dos guias e manuais de orientações contra o contágio do vírus, ainda hoje, vivenciamos um



cenário de pandemia. E é neste cenário que também nos propusemos zelar pela saúde dentro da escola,

garantir os direitos de aprendizagens, respeitar os espaços e tempos inerentes ao processo de ensino e

aprendizagem, como sugere a organização escolar em ciclos, oportunizando a todos confiança e

segurança para continuarem aprendendo.

Em suma, este documento preconiza que, com muita articulação e trabalho coordenado, a EC

312 Norte, na observância de sua função social, conseguirá mapear os desafios e planejar ações

concretas para o início deste ano letivo de 2022. Para tanto, é importante destacar a importância da

formação continuada para a qualidade da educação e da participação efetiva de todos na construção

deste Projeto Político Pedagógico (PPP), gradativamente, na perspectiva da responsabilidade social da

educação inclusiva para todos.

Outro ponto muito relevante é a questão do protagonismo infantil. A Secretaria de Educação do

DF é sensível a esse tema. Representa uma mudança de paradigma, no qual não se olha a criança

apenas como um depositário de saber, mas como alguém que já têm saberes. Essa relação se dá

com a escuta do que as crianças têm a dizer. “Você abre espaço para a criança falar e se manifestar,

ou demonstrar desejo”. O protagonismo é deixar que ela tome a frente nas ações, no processo

pedagógico.

Entradas pedagógicas com a participação dos alunos - Agosto/ 2022
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1. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR

A Escola Classe 312 Norte foi inaugurada em 17 de abril de 1963 para atender as crianças da

comunidade da SQN 312, com foco nas séries iniciais (1ª à 4ª série) do Ensino Fundamental. Hoje

atendemos famílias de diversas Regiões Administrativas do DF e entorno. Ao longo dos seus 59 anos,

passou por diversas formas de gestão, desde indicações políticas, equipes interventoras, eleição direta,

gestão compartilhada, até os moldes atuais com a Gestão Democrática.

Em 1998 recebeu o prêmio de Gestão Escolar.

No ano 2000, a Educação Especial passou a ser oferecida de acordo com as orientações do

Programa Nacional de Educação Especial, garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96).

Em 2005, com a ampliação do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos, a SEEDF (Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal) criou o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA (1º Bloco de

Alfabetização do 2º Ciclo, que compreende o 1º, 2º e 3º anos).

No ano de 2009 a escola passou a vivenciar a organização escolar em ciclos assumindo o

compromisso de garantir à criança a conclusão de seu processo de alfabetização, na perspectiva dos

letramentos e ludicidade, de forma proficiente, em até três anos, tendo a progressão continuada das

aprendizagens como princípio norteador do trabalho pedagógico. Nesse mesmo ano a escola obteve nota

5,1 na avaliação do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB). Em 2007, 5,1; 2009,

obteve nota 6,1; 2011 nota 6,8; 2013, nota 6,6 e em 2015, a escola obteve nota 6,5. A meta projetada

pelo MEC para a escola até 2019 é 6,8.

Para iniciar o ano letivo de 2010, com o patrocínio da Instituição Gasol, a Biblioteca foi

reestruturada e, no mesmo ano, o Laboratório de Informática foi modernizado com recursos do MEC e

da APM (Associação de Pais e Mestres) local.

Ao final de 2011, a escola lançou o livro: “Leitura, Janela para o Saber”, pela Editora

Ensinamento, resultado de um trabalho coletivo e participativo.

Em 2012 foi firmada parceria com a Editora SOPHOS, o SER (Sistema de Ensino Reflexivo) e

o Centro de Filosofia Educação para o Pensar implantando um Projeto de Filosofia para os alunos com

capacitação dos professores regentes e disponibilidade de recursos didáticos pela editora. Ao final do

ano, a escola lançou outro livro: “287 Alunos e Mil Palavras” também pela Editora Ensinamento.



Em 2013, foi implantado o 2º Bloco de alfabetização do 2º Ciclo, para os 4º e 5º anos, projeto

aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. Portanto, baseado no princípio da progressão

continuada das aprendizagens, o estudante do 2º Bloco (4º e 5º anos) também pode contar com dois anos

para concluir essa etapa de escolarização, tendo garantida a construção dos conhecimentos acumulados

pela humanidade, numa perspectiva de educação integral, conforme preconiza o Currículo em

Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação (2014).

Em 2014, a escola passou a atender a comunidade indígena da reserva ambiental, situada nas

imediações do Setor Noroeste, em Brasília – Distrito Federal. Este local, por ser considerado uma

reserva e não terra indígena, não possui uma escola indígena em sua área, logo, as crianças dessas

famílias são matriculadas na rede de ensino regular, nas escolas mais próximas. Neste ano foram

matriculadas 12 crianças indígenas oriundas de diferentes etnias, os Fulni-Ô Tapuya, Tuxá, Kariri-Xocó,

Aldeia Tekohaw, entre outras.

Ressaltamos que o egresso das comunidades indígenas trouxe alegria e preocupação ao

mesmo tempo, mas tínhamos uma certeza: a nossa escola não seria mais a mesma. O convívio com

as crianças enriqueceu a diversidade cultural da escola, ampliou os desafios da educação inclusiva

e evidenciou as fragilidades do nosso projeto de alfabetização/letramento/ludicidade. A escola

não estava preparada para “alfabetizar” as crianças em sua Língua materna. A Língua que a escola

falava não era a Língua dos estudantes. E a Língua materna das comunidades indígenas, a escola

não compreendia. No começo era perceptível, dentro e fora da sala de aula, dois grupos que por

alguns dias se observavam.

A partir deste diagnóstico, as ações e estratégias foram pensadas e planejadas para além de

um acolhimento restrito apenas às datas comemorativas existentes nos calendários, mas para

uma educação em direitos humanos, fundamentada nos princípios legais, nos aspectos da história

e da cultura de cada etnia, prevista e orientada pelo Currículo da Educação Básica, que propõe a

pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, que nos ensina educar o olhar e

enxergar que cada indivíduo traz consigo, seus valores, sua identidade, sua história, suas crenças

seus costumes…que enriquecem e aproximam a prática educativa da vida real.

Para incluir e acolher a comunidade indígena, a EC 312 Norte buscou a ajuda da Unidade

Regional de Educação Básica (UNIEB) do Plano Piloto, que indicou uma profissional responsável

para aproximar a instituição das comunidades e articular coletivamente um planejamento

pedagógico voltado para um acolhimento que valorizasse as diversidade das etnias, suas

realidades, sua história, sua cultura, excluindo de sua prática educativa estereótipos e

preconceitos que pudessem atrapalhar a permanência e o desenvolvimento pessoal e social de

nossos estudantes indígenas.



Ao longo dos seus 59 anos, a EC 312 Norte passou por diversas gestões, desde indicações

políticas, equipes interventoras, eleição direta, gestão compartilhada, até os moldes atuais com a Gestão

Democrática e eleição direta, onde candidatos interessados para os cargos de gestão apresentam o seu

plano de trabalho à toda comunidade escolar e recebem votos diretos dos sujeitos do processo educativo,

aptos ao voto.

A atual equipe gestora foi eleita no dia 23 de Novembro de 2016, pelos princípios democráticos

da gestão escolar, sendo nomeada e assumido suas atribuições no dia 02 de janeiro do ano em exercício,

para o período de 3 anos. Contudo esse prazo da gestão foi prorrogado por mais um ano (Lei nº

6965, de 26 de outubro de 2021).

Pela humanidade, numa perspectiva de ensino e aprendizagem referendada pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelece um núcleo comum e obrigatório de aprendizagens a todos

os estudantes e promovida pelos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica

da Secretaria de Estado de Educação, que visa assegurar a identidade dinâmica do documento quando,

ao se propor em movimento, prevê a necessidade de “[…] ser permanentemente avaliado e significado a

partir de concepções e práticas empreendidas por cada um e cada uma no contexto concreto das escolas

e das salas de aula desta rede pública de ensino” o Currículo em Movimento da Educação Básica da

Secretaria de Estado de Educação (2ª ed. 2018).

Em 2020, preparávamos para iniciar o Ano Letivo de 2020 quando a Organização Mundial de

Saúde (OMS) declarou surto por Covid-19, uma doença provocada pelo coronavírus, em março, em

mais de 200 países. O vírus da Covid-19 não segregou os povos por raça, religião, condição

sociopolítica, econômica e étnica, mas forçou o fechamento do comércio e de várias instituições

públicas e privadas, instituindo, assim, o distanciamento e o isolamento social imediatos. Não

imaginávamos o que enfrentaríamos pois havia muito a se saber sobre o vírus, sobretudo, ficou evidente

que era contagioso. Por consequência, fomos invadidos por todos os sentimentos de medo, incerteza e

insegurança. A partir disso, o contexto de pandemia constituiu-se como um desafio mundial pela vida e

para a vida. Tal desafio passou a ser enfrentado com medidas de biossegurança para todos, por meio das

quais cada indivíduo foi convidado e orientado a evitar a disseminação do vírus.

Diante do contexto pandêmico, a Escola Classe 312 Norte, sob as orientações do Guia para as

Atividades de Ensino Remoto buscou construir um caminho que privilegiasse a construção e

reconstrução de um currículo voltado para os cuidados com a vida, com a aquisição e práticas de valores

essenciais como: empatia, solidariedade, fraternidade e muito amor. Os tempos, espaços e fazeres

pedagógicos foram repensados e modificados para avaliar, planejar e acolher não apenas as

necessidades de aprendizagens de nossos estudantes, mas acolher e ajudar quanto às questões

socioemocionais e financeiras de toda comunidade escolar, como encaminhamentos e atendimentos



psicopedagógicos agendados e realizados pela Orientação Educacional (OE), com doações de cestas

básicas, computadores, tablets e celulares para os estudantes sem acesso a esses recursos.

Em 2021, com o aumento dos casos de contaminação por coronavírus, o ano letivo iniciou com

a conscientização sobre a importância do isolamento social como a forma mais responsável para se

preservar vidas. Neste sentido, as atividades escolares seguiram os normativos vigentes para a

modalidade de ensino não presencial, em regime de teletrabalho, com aulas virtuais e atividades

impressas para os estudantes. Não foi nada fácil, mas foi possível enxergar a importância da parceria

entre a escola e a família para enfrentar os desafios e peculiaridades do ensino remoto. Foi necessário

estudar, reinventar-se para fazer a transição do presencial para o remoto, engajados e compromissados

com a qualidade de ensino. As aulas presenciais nas escolas públicas do Distrito Federal foram

suspensas, em atendimento à fundamentação legal dos decretos: Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro

de 2021; Decreto nº 41.874, de 08 de março de 2021 e do Decreto nº 41.913, de 19 de março de 2021. A

nova modalidade de Ensino Remoto, desenvolveu-se com aulas síncronas e assíncronas, desenvolvidas

na Plataforma Escola em Casa DF, postadas diariamente, contemplando os conteúdos dos diferentes

componentes curriculares previstos no Currículo em Movimento contextualizadas com vídeos, músicas,

histórias, livros didáticos e interações nas aulas online, ao vivo no Google meet, com a frequência de no

mínimo duas vezes na semana, promovendo a interação professor/aluno.

Em todos os cenários sociais novas formas de linguagens foram apreendidas e reinventadas, em

detrimento da vida. Não estávamos preparados para aprender e compreender, em tão pouco tempo, o

valor da vida, da saúde, das vacinas e de um simples abraço.

Considerando o contexto dos dois últimos anos letivos, a Secretaria de Educação do Distrito

Federal trouxe para a Semana Pedagógica de 2022, o tema: “Um novo tempo, re(construindo) sonhos

e avivando esperanças”. A iniciativa considera primordial o planejamento de ações e estratégias

pedagógicas para a recuperação das aprendizagens. De acordo com a Secretaria, a proposta deve ser

constituída como espaço cuidadoso, dialógico e cooperativo, e que, além disso, propicie criatividade e

atitudes inovadoras, oportunizando momentos de reencontro, motivação e inspiração para os desafios de

mais um ano letivo.

Segue abaixo a caracterização física da nossa instituição atualmente.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA:

SALA DE DIREÇÃO

Espaço acessível à comunidade escolar, também destinado ao desempenho das funções dos

gestores, contando ainda com um lavabo adaptado a depósito.



SECRETARIA

Espaço físico destinado à organização dos documentos escolares diversos, bem como ao

atendimento à comunidade no que se refere à vida escolar do estudante, onde realiza atendimento

de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.

SALA DE LEITURA

Espaço físico destinado para realizar as atividades específicas de incentivo à leitura, pesquisa e

empréstimo de livros. Atualmente também tem funcionado como depósito de materiais e livros

didáticos por falta de espaço na escola. Temos o projeto de reformular a sala de leitura com uma

reforma e transformar este espaço também em uma sala multimídia.

SALA DOS PROFESSORES

Espaço destinado ao planejamento, coordenação, reuniões e deliberações pedagógicas. Tem

uma cozinha completa, um espaço para lanches e refeições.

SALAS DE AULA

A escola possui o número de 08 (oito) salas de aulas. Equipadas com ventiladores, quadros

brancos e armários. Também temos uma sala pequena (antigo depósito) onde hoje funcionam as

Classes Especiais.

SALA DE APOIO E ATENDIMENTO:

-Sala de Recursos

-Sala da EEAA- Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

-Sala de Orientação Educacional

Espaço físico destinado ao atendimento dos estudantes com necessidades educacionais

especiais; alunos encaminhados pelos professores com queixas escolares, bem como para mediar

a ligação escola-família e apoio ao professor. É o espaço de atuação da equipe especializada de

apoio à aprendizagem, sala de recursos e sala de orientação educacional, composto por uma

psicóloga, uma orientadora e uma professora da sala de recursos.

TRÊS MINI QUADRAS

Espaço privilegiado de recreação onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver as

atividades sócio psicomotoras previstas no currículo.



PÁTIO COBERTO/INTERNO

O pátio coberto dá acesso à cantina escolar e aos banheiros dos estudantes. É um espaço

multifuncional utilizado para socialização durante os intervalos, em aberturas e culminância de

projetos, além de ser utilizado em reuniões festivas com a comunidade escolar.

PÁTIO EXTERNO/FRENTE

Espaço de brincadeiras e jogos.

CANTINA / DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Espaço equipado para armazenamento e preparo dos lanches escolares.

SALA PARA MECANOGRAFIA

Espaço restrito à reprodução das atividades didático-pedagógicas. Equipada commáquinas,

mesas e armários adequados.

DEPÓSITOS

Um depósito destinado ao armazenamento dos materiais pedagógicos. Um depósito de

materiais de limpeza. Depósito adaptado para atender demandas da escola inclusiva.

SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Espaço destinado ao preparo e organização dos trabalhos pedagógicos, armazenamento de

materiais, reuniões e atendimentos.

BANHEIROS

A escola conta com banheiros para alunos (masculino e feminino). Um banheiro para

professores. Um banheiro para PNE. E um banheiro de funcionários.

ESTACIONAMENTO

A escola não dispõe de estacionamento próprio. Utiliza o espaço público concorrendo com os

moradores da quadra 312 norte.



Projeto arquitetônico da Escola Classe 312 Norte



2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR

2.1 CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE ESCOLAR

A Escola Classe 312 Norte tem em seu corpo discente muitas realidades distintas, pois atende:

alunos oriundos de famílias de diferentes classes sociais e econômicas; filhos de trabalhadores

domésticos e autônomos, do comércio local que residem no entorno e matriculam seus filhos

próximos ao local de trabalho; alunos filhos de militares, funcionários públicos e demais famílias

bem estabelecidas nesta Capital; alunos indígenas e estrangeiros. A seguir temos um gráfico que

representa o local de moradia e/ou trabalho das famílias de nossos estudantes.

Para atender essa diversidade a escola tem adotado uma postura onde a

convivência entre crianças de diferentes núcleos familiares seja acolhedora, para que todas elas

sintam-se aceitas e integradas em suas diferenças. É de o cotidiano discutir e construir caminhos

para efetivar a inclusão de alunos com necessidades especiais, com ganhos sociais e individuais,

numa pedagogia centrada no aprendiz, responsabilizando-se pelo processo de aprendizagem de

todos os seus indivíduos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,

emocionais e linguísticas.

Quando falamos da nossa diversidade escolar, temos que ressaltar que

atendemos um número significativo de alunos indígenas, fator que enriquece muito o nosso

espaço pedagógico, oportunizando aprimoramento pessoal e social, que enriquece o processo de



ensino aprendizagem. A comunidade indígena que frequenta a instituição é composta de

diferentes etnias, dentre elas os Fulni-Ô Tapuya, Tuxá, Kariri-Xocó, Aldeia Tekohaw, entre outras.

O presente PPP propõe a continuidade do trabalho de qualidade, focado na

aprendizagem, no sentido de atender às necessidades educacionais do educando e promover a

valorização de atitudes com base no respeito mútuo, à natureza e às diferenças individuais,

enfatizando a importância da ética na construção de vidas comunitárias mais sustentáveis, mais

saudáveis e mais humanas.

Ainda trazendo a diversidade da nossa comunidade escolar vamos apresentar

abaixo uma tabela com o quantitativo de estudantes com deficiência, com transtornos globais do

desenvolvimento/ transtorno do espectro autista, entre outros, inseridos nas classes regulares de

ensino e em classes especiais.

TURMA ANEE NEE

Classe especial 01 TEA 02 DI, TGD/SOE, BV
TGD/AUT

Classe especial 02 TEA 02 TGD/AUT
TGD/AUT

1º Ano - A 01 OUTROS

2° Ano - A 03 DF/MNE, OUTROS
DPA(C)



DF/MNE

3º Ano - A 01 DPA(C)

3º Ano - B 01 TDAH

4° Ano - A 01 TGD/AUT, DI, TDAH

4° Ano - B 01 TDAH

4° Ano - D 01 TDAH, TOD, OUTROS

5º Ano - A 04 DI, TDAH
DA/MOD
OUTROS, TDAH
TGD/AUT

5º Ano - B 07 DPA(C)
OUTROS, TDAH
DISLEXIA, TDAH
OUTROS, TDAH
DPA(C), TDAH
TDAH, OUTROS
DPA(C)

5º Ano - C 04 DPA(C), TDAH
DI
DI
TDAH, TGD/AUT

5º Ano - D 03 DPA(C)
DF/ANE
TDAH, TGD/AUT

Descrição NEE: Baixa visão - BV; Deficiência auditiva/ Moderada - DA/MOD;
Deficiência Física com Alta Necessidade Educacional Especial - DF/ANE; Deficiência
Física com Média Necessidade Educacional Especial - DF/MNE; Deficiência intelectual
- DI; Distúrbio do Processamento Auditivo Central - DPA(C); Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade - TDAH; Transtorno global do desenvolvimento/Autismo
- TGD/AUT; Transtorno global do desenvolvimento/sem outra especificação -
TGD/SOE; Transtorno opositor desafiador - TOD.

A educação inclusiva, com ênfase na interculturalidade, conduz à ideia de inserção, de

pertencimento de todos os alunos no tempo e no espaço da escola. Nessa perspectiva inclusiva e

intercultural, o trabalho realizado pelos membros da escola recebe uma nova significação. O

planejamento de ações que conduzem à aprendizagem são construídos em benefício do educando,



com foco na equidade. Construindo uma escola mais humanizada onde todas as minorias têm voz

e são ouvidas.

O gráfico a seguir traz um mapeamento das turmas que estamos atendendo nesse ano de 2022,

com classes comuns, classes comuns inclusivas, classes comuns de integração inversa e classes

especiais.

Esta Unidade de Ensino atende no momento 293 alunos cursando os anos iniciais, do 1º ao 5º

ano do Ensino Fundamental de 9 anos (ciclos), sendo 133 no turno matutino e 160 no turno

vespertino. O corpo discente está distribuído em 18 turmas, sendo duas de 1º ano, três de 2º ano,

três de 3º ano, quatro de 4º ano, quatro de 5º ano e duas Classes Especiais (EE), conforme tabela

abaixo.

TURNO MATUTINO PROFESSOR ESTRATÉGIA SALA

1º ANO A QUITÉRIA II (15) 01

2º ANO A SELMA II (15) 07

2º ANO B MARCELE CC (30) 02

3º ANO A ROGELYO CC (32) 06



4º ANO A ANDRESSA II (15) 03

4º ANO B PATRÍCIA CCI (22) 04

5º ANO A HELEN II (15) 05

5º ANO B ÉRIKA CCI(26) 08

CE1- TGD LUCIANO CE-01 S.E

TURNO VESPERTINO PROFESSOR ESTRATÉGIA SALA

1º ANO B RONALDO CC (30) 01

2º ANO C ERLANI CC (32) 02

3º ANO B JÉSSICA CCI (21) 07

3º ANO C SANDRA CC (32) 06

4º ANO C TATIANE CC (35) 03

4º ANO D MIRIAN II (18) 04

5º ANO C EMANUELA II (18) 05

5º ANO D ANNA II (15) 08

CE 2 – TGD ELAINE CE-02 S.E

Contamos atualmente com um corpo de 40 (quarenta) profissionais, entre professores

efetivos, temporários e readaptados, membros da direção, orientadores educacionais,

educadores sociais voluntários e assistentes. Temos também o apoio de profissionais

terceirizados na cozinha, na limpeza e na vigilância. O gráfico abaixo traz um mapeamento

desses profissionais.



Para a construção dessa Proposta Pedagógica foram levantados os problemas mais

significativos da Escola Classe 312 Norte, visando propor procedimentos em busca de soluções

para os problemas diagnosticados com a finalidade de proporcionar uma educação de qualidade a

todos os alunos da instituição. Levamos em consideração as diversidades da instituição, para

organizar nossas ações e propostas de trabalho.

2.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS ( INDICADORES, ÍNDICES E DADOS)

Nada melhor do que os relatos e produções dos nossos alunos para começar este tópico.

Inicialmente vamos apresentar o diagnóstico da realidade/ resultados da escola através dos

próprios alunos quando questionados: Como é a sua escola? Abaixo segue algumas produções dos

estudantes descrevendo a Escola Classe 312 Norte.



Produção individual - 2º ano C

Produção individual - 2º ano C



Produção individual - 5º ano A



Produção individual - 5º ano A



Produção coletiva - 4º ano B



Agora vamos para os dados oficiais. Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,

criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para

medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.

Funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação

pela população. O Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar

(aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação

são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.

Seguem alguns gráficos com os últimos índices da Escola Classe 312 Norte apresentados pelo

IDEB:

Nota IDEB

Clique escola (MEC) - Governo Federal

No ano letivo de 2005 a escola obteve nota 5,1 na avaliação do Índice de Desenvolvimento de

Educação Básica (IDEB). Em 2007 manteve a nota de 5,1; 2009 obteve nota 6,1; 2011 nota 6,8;

2013, nota 6,6 e em 2015 e em 2017, a escola obteve nota 6,5. Em 2019 obteve nota 6,4.



Prova Brasil - Português - 5° ano - Ensino Fundamental

Clique escola (MEC) - Governo Federal

Prova Brasil - Matemática - 5° ano - Ensino Fundamental

Clique escola (MEC) - Governo Federal

Os gráficos abaixo são os últimos dados sobre a taxa de rendimento escolar da EC 312 Norte.

As taxas de rendimento escolar de cada instituição são geradas a partir da soma dos alunos

aprovados, dos reprovados e dos que abandonaram a escola ao final de um ano letivo. Para

calcular as taxas de aprovação, reprovação e abandono, o Inep se baseia em informações sobre o

movimento e o rendimento escolar dos alunos, fornecidas pelas escolas e pelas redes de ensino

municipais, estaduais e federais. A taxa de rendimento é importante, porque gera o Indicador de

Rendimento, utilizado no cálculo do Ideb.



Taxas de rendimento

Clique escola (MEC) - Governo Federal



A tabela abaixo mostra os últimos índices do INEP sobre distorção de idade-série na nossa

escola. A distorção idade-série é a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar, seja

por reprovação ou abandono dos estudos. O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir

de dados coletados no Censo Escolar, onde todas as informações de matrículas dos alunos são

repassadas, inclusive suas idades.

Distorção Idade-Série

A Secretaria de Educação do DF entendeu que este início de ano letivo era o momento

propício para a realização de um diagnóstico das aprendizagens consolidadas e considerou esse

período de suma importância, sobretudo para superar os efeitos negativos causados pela

pandemia. Por isso, a Secretaria promoveu uma avaliação, o “Diagnóstico Inicial 2022”, que serviu

como instrumento para aferir as fragilidades e potencialidades apresentadas pelos estudantes que,

dialogando com a perspectiva formativa, ofereceu subsídios aos docentes e demais envolvidos na

ação educativa, fornecendo informações prévias sobre as aprendizagens das crianças e estudantes

para fins de início da organização do trabalho pedagógico.

Os itens de Língua Portuguesa e Matemática dos cadernos de questões foram cedidos pelo

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), lembrando que as habilidades

requisitadas estavam de acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal e referem-se

às aprendizagens esperadas para os anos/séries/etapa anteriores. O Diagnóstico Inicial 2022 foi

aplicado para todos os estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino dos 2º aos 9º anos do

Ensino Fundamental, para todo o Ensino Médio e 1º, 2º e 3º segmentos da EJA.



A partir dos relatórios elaborados com os resultados das avaliações, o docente pode planejar

intervenções pedagógicas para toda a turma ou individualmente levando em consideração as

habilidades conquistadas, ou não. Ao final do relatório foi apresentado o percentual de estudantes

que alcançaram cada habilidade e os que apresentaram percentuais abaixo de 50%, o que se

caracterizou com uma fragilidade a ser trabalhada.

A Escola Classe 312 Norte apresentou as seguintes fragilidades a serem desenvolvidas pelos

professores em seus planejamentos e ações durante o ano letivo:

LÍNGUA PORTUGUESA / FRAGILIDADES

2º ano 3º ano 4º ano 5º ano

Inferir informações em textos. Identificar o número de sílabas
de uma palavra.

Identificar marcas linguísticas
que evidenciam o interlocutor
de um texto.

Identificar opiniões em textos
(informativos, jornalísticos, publicitários).

Identificar sílabas de uma
palavra.

Reconhecer o gênero fábula. Reconhecer efeitos de sentido
decorrentes do uso do ponto
de exclamação.

Reconhecer efeitos de sentido
decorrentes do uso do ponto de
exclamação.

Identificar o local onde
acontece a narrativa.

Reconhecer o assunto de um
texto.

Inferir informações em textos. Inferir informações em textos verbais.

Reconhecer a finalidade de
um texto.

Identificar o gênero notícia.

Reconhecer o assunto de um
texto.

Identificar a função do uso de formas
verbais no imperativo.

MATEMÁTICA / FRAGILIDADES

2º ano 3º ano 4º ano 5º ano

Identificar a localização ou a
movimentação de pessoas ou
objetos em uma representação
do espaço.

Reconhecer características do
sistema de numeração decimal.

Utilizar números naturais
envolvendo diferentes
significados da multiplicação na
resolução de problemas.

Utilizar o perímetro de figura
bidimensional, desenhada
sobre uma malha quadriculada,
na resolução de problema.

Identificar composições ou
decomposições de números
naturais.

Identificar decomposições de
números naturais.

Reconhecer a unidade
adequada para realizar uma
determinada medição.

Utilizar números naturais
envolvendo o significado de
repartição equitativa da
operação divisão na resolução
de problemas.

Corresponder cédulas e/ou
moedas do Sistema Monetário
Brasileiro.

Reconhecer características do
sistema de numeração decimal.

Utilizar área de uma figura
bidimensional, desenhada
sobre malha quadriculada, na
resolução de problemas.

Reconhecer horas em relógios
digitais e/ou analógicos.

Reconhecer a representação
fracionária de um número
racional, associado à ideia de
parte-todo, com o apoio de
figura.

Identificar a localização ou a
movimentação de pessoas ou

Identificar números naturais
segundo critérios de ordem.

Corresponder um
paralelepípedo a uma de suas



objetos em uma representação
plana do espaço.

planificações.

Utilizar números naturais,
envolvendo diferentes
significados da multiplicação
ou da divisão, na resolução de
problemas.

Reconhecer o horário de
término de um evento ou
acontecimento dado seu
intervalo de duração e horário
de início.

Corresponder cédulas e/ou
moedas do Sistema Monetário
Brasileiro.

Identificar ângulos retos.

Relacionar décimos e
centésimos de um número
racional com a representação
de valores do sistema
monetário brasileiro.

Utilizar números naturais
envolvendo o significado de
proporcionalidade na
resolução de problemas.

A partir desta realidade, desenvolvemos estratégias para nortear o trabalho pedagógico da

nossa instituição. Ações e propostas pedagógicas foram construídas com o objetivo de recuperar

as aprendizagens defasadas.

Os relatórios possibilitam a análise aprofundada das informações de desempenho escolar e

contribuem para o planejamento de ações de intervenção pedagógica mais eficientes e eficazes. A

partir daí orientam e fortalecem os planos de gestão, os projetos político-pedagógicos das escolas

e as políticas públicas educacionais realizadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Neste direcionamento, a EC 312 Norte traz neste instrumento uma proposta político-

pedagógica com o objetivo de pensar e planejar coletivamente as ações e estratégias que visam

minimizar o impacto da pandemia no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.

A partir das orientações do Plano Interventivo para a recuperação das aprendizagens da SEEDF,

a equipe gestora, a equipe pedagógica, junto às equipes de atendimento e apoio planejam ações voltadas

para a Educação do Acolhimento Socioemocional aos estudantes, professores e demais segmentos da

comunidade escolar, Educação Sanitária, Avaliações Diagnósticas e Formativas, bem como, da análise

do resultado de desempenho dos estudantes na modalidade remota, planejadas pelo MEC, Secretaria de

Educação do Distrito Federal e o mapeamento dos estudantes para participarem nos projetos

interventivos específicos.

Considerando o objetivo para a recuperação das aprendizagens, a EC 312 Norte investe e

sistematiza a organização do trabalho pedagógico com foco na formação continuada em serviço, no

espaço e tempo da coordenação pedagógica. É neste espaço que o ano letivo se organiza, por reconhecer

que a mesma interfere, diretamente, na qualidade do ensino e da aprendizagem.



Ademais, cumpre salientar que o espaço da coordenação pedagógica é de suma importância

para a qualidade das Diretrizes Pedagógicas, pois propõe um espaço de reflexão, coletivo e colaborativo,

sobre as ações da escola, a fim de construir um plano de intervenção que responda às diferentes

demandas e complexidades da realidade escolar. Sobretudo, os saberes necessários à construção da

prática pedagógica para a retomada e consolidação de um currículo que assegure o direito de aprender

de nossos estudantes, ao longo de todo processo de ensino e de aprendizagem, além de atividades

diversificadas para um acompanhamento individualizado. Tal compromisso está pautado nas

orientações oficiais para a modalidade de ensino presencial com a recuperação das aprendizagens e a

garantia do regresso de toda a comunidade escolar, com segurança. Portanto, enfatiza a parceria entre a

escola e família para proporcionar um ambiente seguro e saudável, por meio de ações de prevenção,

proteção, minimização ou impedimento da transmissão do novo coronavírus.

Para a recuperação das aprendizagens, a escola investiu na formação continuada em serviço,

nos espaços e tempos da coordenação pedagógica, por entender a unidade pedagógica como um

dos caminhos necessários para o alcance de seus objetivos. Para tanto, foram priorizados os

cursos e recursos pedagógicos oferecidos pelo Programa Tempo de Aprender (MEC), pela Eape e

textos reflexivos sobre o fazer pedagógico. Em tempo, planejou, aplicou e analisou as fragilidades e

potencialidades dos estudantes, apontadas pelos resultados das avaliações diagnósticas iniciais, a

priori, o Teste da Psicogênese da Língua Escrita, realizado pelo professor da turma e pela equipe

pedagógica da UE, segundo a teoria formulada e comprovada, experimentalmente, por Emília

Ferreiro e Ana Teberosky. Em seguida, as turmas dos 1º anos realizaram as avaliações

diagnósticas e formativas pelo MEC e as turmas do 2º ao 5º anos as avaliações diagnósticas pela

SEDF.

Cumpre ressaltar que este PPP está fundamentado nos pressupostos teóricos da Pedagogia

Histórico-Crítica. A teoria é o processo em que o professor anuncia, então, o conteúdo a ser trabalhado e,

assim, dialoga com os educandos sobre o conteúdo, busca verificar que domínio já possuem e que uso

fazem dele na prática social cotidiana (GASPARIN, 2012, p. 20, 21)



3. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Promover educação de qualidade, com foco na formação integral e no pleno

desenvolvimento do educando através da aprendizagem, preparando-o para a vida em sociedade

como um cidadão consciente, ético, crítico e participativo; apto a construir um projeto de vida que

dê conta de suas relações com a sociedade e com a natureza.

Resgatar, nos educandos, através dos sujeitos do processo educativo, o estímulo e a

vontade de aprender.

Ser referência em educação na comunidade em que se insere.





4. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR

A Escola Classe 312 Norte tem como missão oferecer aos estudantes uma educação pública

de excelência, de modo igualitário, considerando as especificidades de cada estudante, tendo em

vista que todas as ações da escola são voltadas ao desenvolvimento pleno, intelectual e social do

aluno, bem como no sentido de contribuir para o desenvolvimento de um indivíduo crítico, ético e

consciente de seus direitos e deveres como cidadão.



5. PRINCÍPIOS

A Educação Básica do Distrito Federal é estruturada em princípios que são norteados pela

Lei de Diretrizes e Base da Educação, em seu artigo 3º.

PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A PRÁTICA EDUCATIVA - LDB

Art. 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

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

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

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

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

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

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

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela
Lei nº 13.632, de 2018).

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS

A Secretaria de Educação do Distrito Federal apresenta uma proposta curricular baseada

em um Currículo Integrado em que os conteúdos são diretamente conectados e associados com a

realidade socioeconômico-político e cultural. A construção desse currículo possibilita ao educando

tornar-se um ser autônomo, participativo e solidário dentro da comunidade a qual está inserido.



De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica - Pressupostos Teóricos, o

currículo deve ser integrado, ou seja, coloca a necessidade de relacionar o âmbito escolar à prática

social concreta.

Para construção desse currículo é imprescindível observar os princípios orientadores que são:

teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização:

● Princípio da unicidade entre teoria e prática

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

aula,devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese

e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos

constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e

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

definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a

qual se pensam as atividades.

● Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para efetivação de um currículo

integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes

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

diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do

conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos

próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando relação entre

dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar)

● Princípio da flexibilização

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma base comum,

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

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

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. (Currículo em

Movimento da Educação Básica: Pressupostos Teóricos,2014, p.66.67.)

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Entende-se como Educação Inclusiva aquela que prevê a igualdade de oportunidades e

garante o direito de todos à educação respeitando as diversidades culturais, sociais, étnicas,

intelectuais, físicas e de gênero dos seres humanos.



A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se em: princípios

de equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos,

independentemente de comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas

especificidades, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de

aprender e de expressar-se, e no direito de ser diferente. (Currículo de Educação Básica

Ensino Especial, 2014, p.12).

A Escola Classe 312 Norte, desenvolve seus projetos em conformidade com todas as

legislações da educação básica, bem como os princípios, dentre os quais se destacam:

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da educação

pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). Assim, o

projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas

trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes,

com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando

tradições e culturas populares.

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como

um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente

escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa,

centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de

saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se

estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo

processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os

potenciais educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil

organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e

ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as

crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola mas da

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando.

Nessa ambiência favorável, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e

da rede de ensino.

Com base nos princípios acima citados, esta unidade de ensino visa desenvolver nos

educandos um protagonismo de cidadão pensante, atuante e desprovido de preconceitos.



6. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

Objetivo Geral

Propiciar uma educação pública de qualidade buscando atender o desenvolvimento pleno

do estudante para que este se desenvolva intelectual, ética e socialmente.

Objetivos Específicos

● Proporcionar uma educação pública gratuita e democrática;

● Propiciar formação integral do ser humano para que possa atuar e seja um transformador

da sociedade em que vive;

● Propiciar aprendizagem significativa com qualidade de ensino e desenvolvimento de

habilidades e competências e responsabilidades na transformação social garantindo a

igualdade constitucional, independente de condições linguísticas, sensoriais, cognitivas,

físicas, emocionais, étnicas e sócio-econômicas;

● Cumprir e fazer cumprir dispositivos legais voltados às ações educacionais visando à busca

permanente da qualidade do ensino;

● Criar condições de trabalho aos educadores oferecendo um trabalho diferenciado,

dinâmico e de qualidade.

● Assegurar o processo de avaliação institucional com transparência e prestação de contas; e

● Assegurar a política de educação inclusiva.



7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Com o compromisso e a responsabilidade de construir uma escola pública de qualidade, a

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta o Currículo de Educação Básica da

SEEDF para implementação a partir de 2014 em toda a Rede. A concretização do Currículo se dá a

partir do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, como manifestação de sua intencionalidade.

Projeto esse que é construído de forma participativa e democrática envolvendo todos os sujeitos

compreendidos na formação dos estudantes, sendo fruto de intensa reflexão sobre as finalidades

da escola e da evidenciação de seu papel social.

A educação é um fenômeno social complexo, por isso, todas as propostas pedagógicas

requerem a contribuição de diferentes áreas do conhecimento, com diferentes concepções e

teorias.

A elaboração do currículo envolve escolhas diversas, pois define a intencionalidade política e

formativa, expressa concepções pedagógicas, assume uma proposta de intervenção espelhada e

respaldada, conduzida para a organização das práticas da e na escola. A SEEDF elaborou seu

Currículo a partir de alguns pressupostos da Teoria Crítica. Para promover as conexões entre

currículo e multiculturalismo, sem desconsiderar as relações de poder que estão na base da

produção das diferenças, alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica também fundamentam o

currículo.

Quando falamos da teoria crítica é essencial citar Paulo Freire, um grande pensador, que se

preocupou intensamente com a educação popular, com os problemas educacionais brasileiros e

que contribuiu expressivamente para a teoria crítica. Segundo o pensamento de Freire, para que

ocorra uma mudança significativa na educação, é preciso transformar a maneira como o ensino

está sendo concebido, para uma forma de emancipação, como prática de liberdade.

Para se opor a essa forma de educação antidialógica, Paulo Freire propõe o diálogo entre

educador e educando, uma educação problematizadora em que os homens se educam em

comunhão com o objetivo de libertar-se e assim proporcionar uma transformação social. Para o

autor, não é preciso apenas conhecer o mundo, é preciso transformá-lo. Com essa educação

problematizadora, os homens percebem que conhecer possibilita interferir na realidade e

percebem-se como sujeitos da história.

As teorias pós–críticas abordam com ênfase as preocupações com a diferença, com as relações

saber-poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as diferentes culturas raciais e étnicas, enfim,

não é uma questão de superação da teoria crítica, mas segundo Silva (2007, p. 147), [...] a teoria

pós–crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender os processos



pelos quais, através de relações de poder e controle, nos tornamos aquilo que somos. Ambas nos

ensinaram que o currículo é uma questão de saber, identidade e poder.

No processo de construção do Currículo em Movimento do Distrito Federal para o Ensino

Fundamental, optou-se por manter as seguintes concepções teóricas e princípios pedagógicos:

formação para Educação Integral; Avaliação Formativa; Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia

Histórico-Cultural; Currículo Integrado; Eixos Integradores (para os Anos Iniciais: Alfabetização,

Letramentos e Ludicidade; e, para os Anos Finais: Ludicidade e Letramentos) e Eixos Transversais

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

para a Sustentabilidade). Também primou-se pela manutenção da estrutura de objetivo de

aprendizagem e conteúdo por entender que esses são elementos que corroboram com os

pressupostos teóricos assumidos enquanto fundamentos do currículo da SEEDF.

A pedagogia Histórico-Crítica e a psicologia Histórico-Cultural fundamentam o currículo da

Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. São concepções teórico-

metodológicas que consideram a realidade sócio-econômica, o contexto social e cultural dos

alunos, fatores relevantes para definir uma prática reflexiva e revisada, que esteja próxima dos

estudantes.

O Caderno dos Pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica traz

que:

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da

história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para

a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os

seres humanos e a natureza. Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é

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

exigindo que seja uma prática intencional e planejada. (p. 32)

Esta pedagogia configura-se como uma das importantes bases teóricas de sustentação do

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. Apresenta em seus pressupostos

uma pedagogia voltada para a construção de um indivíduo que seja protagonista e crítico no meio

social em que vive. Trata-se de uma teoria que reúne as demandas educacionais, bem como os

fatos que ocorrem na sociedade brasileira, concomitantemente.

A EC 312 Norte, à luz da pedagogia Histórico-Crítica privilegia em todo corpo e, de forma

contínua e cotidiana, no seu Projeto Político-Pedagógico desenvolver no aluno criticidade,

autonomia e capacidades para mudar sua própria realidade, bem como o meio social em que vive.



Todos os projetos pedagógicos desenvolvidos na presente Unidade Escolar preconizam o

aluno como um indivíduo único, protagonista da sua história. O espaço escolar é utilizado,

diariamente, com foco na problematização de conteúdos, que se sustentam na mediação entre

professor e aluno, aluno e equipe diretiva e equipe de apoio e atendimentos.

Cada ação realizada neste ambiente escolar tem em seu escopo uma intencionalidade, sempre

buscando a formação integral e global, de modo que os objetivos sejam alcançados. Tais ações

buscam o conhecimento significativo e transformador, bem como promover qualidade nas

relações interpessoais, convivências mais afetuosas e éticas.

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

elementos da cultura global da sociedade são conciliáveis, favorecendo uma aproximação

entre o conhecimento universal e o conhecimento local em torno de temas, questões,

problemas que podem ser trabalhados como projetos pedagógicos por grupos ou por toda

a escola, inseridos nos projetos político-pedagógicos, construídos coletivamente. (Caderno

de Pressupostos teóricos, p. 22)

Nesse sentido, o Caderno de Pressupostos Teóricos traz conhecimentos que se completam e

são significados numa relação de ideias e concepções que se ampliam na conversa entre diferentes

entendimentos.

A perspectiva Histórico-Cultural desenvolvida pelos russos Vygotsky, Luria e Leontiev propõe

uma nova psicologia, segundo a qual o relacionamento do homem com o mundo não é direto, e

sim mediado. Nesta perspectiva, o desenvolvimento dos processos psicológicos humanos se

relacionam aos aspectos culturais, históricos e instrumentais. O desenvolvimento se dá no

processo de internalização: a ação é reconstruída internamente de um processo interpessoal para

um processo intrapessoal, Segundo Vygotsky, a mediação se dá por meio de instrumentos e de

signos. O homem se desenvolve por meio de uma interação ativa, dinâmica e constante entre

fatores internos e externos a ele, principalmente, com a mediação de outras pessoas. A ideia de

mediação é a ideia de intermediação entre uma coisa e outra.

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

o PPP que contempla a organização da UE considera ações e interesses sociais da comunidade.

As primeiras contribuições da perspectiva Histórico-Cultural para o processo de ensino e

de aprendizagem são: conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, a clareza de que a

utilização do mesmo procedimento de ensino-conteúdos devem ser repensadas, a importância da

interação na construção da criatividade e a relevância do uso do brinquedo na construção do

conhecimento.



O Sistema Público de Ensino do Distrito Federal conta com o assessoramento das Equipes

Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA) composta por profissionais da Psicologia e

Pedagogia (no momento a escola não possui).

O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de
funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, principalmente, professores e
gestores, bem como no apoio à equipe escolar, favorecendo a apropriação de
conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e
a renovação das práticas educativas (Araújo, 2003; Marinho-Araújo e Almeida, 2005).

O trabalho da EEAA baseia-se nas construções teóricas de Marinho-Araújo e

Almeida(2005) e no Modelo de intervenção às queixas escolares (PAIQUE) desenvolvido por

Neves(2003, 2009).

A atuação da EEAA direciona-se para o assessoramento na prática pedagógica e ao

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva,

institucional e interventiva. O planejamento de metas e ações coletivas são referendados por três

dimensões de atuação: o Mapeamento Institucional, a Assessoria ao trabalho coletivo e o

Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.

A implementação das ações desta EEAA, na perspectiva Histórico-Cultural, se dá de forma

contínua. Utilizam-se os espaços das Coordenações Coletivas, dos Conselhos de Classe e outros



momentos na escola para promover reflexões sobre a importância dos professores nos processos

mediacionais com seus alunos, com um olhar humanizado e ético para as diferenças e com

contornos de inclusão.

A EEAA, a Orientação Educacional e a Sala de Recursos privilegiam em suas intervenções a

formação dos professores, considerando as suas subjetividades e seus conhecimentos. Além disso,

na mesma perspectiva, atendem às demandas dos estudantes e de suas famílias.

A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de

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

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

favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia

outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os

diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos

As referências mundiais apontam pela inclusão do cidadão, tornando-o partícipe do

processo educacional. O foco é colocar todos os recursos pedagógicos, administrativos e

funcionais à disposição dos alunos, para que este fique no centro de todo o processo de ensino e

aprendizagem, garantindo flexibilidade e adaptação aos mais diversos contextos educacionais e às

especificidades de cada um.

As propostas educacionais da UE estão em conformidade com os ditames da Constituição

Federal, da Lei de Diretrizes e Bases – LDB/1996 e tem como objetivo o desenvolvimento do

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

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (MEC), no Plano de Desenvolvimento da Educação, nas

Diretrizes Curriculares Nacionais e na Resolução nº 02/1984 do Conselho de Educação do Distrito

Federal (CEDF) e no Currículo emMovimento da Educação Básica do DF.

Considerando as tendências pedagógicas atuais, a questão central da ação educativa é a

aprendizagem, não só dos educandos, mas de todos os envolvidos no âmbito escolar. Deve-se

considerar o respeito às diferenças dos indivíduos, suas historicidades, sua bagagem cultural,

social e política. Deve-se também propiciar o desenvolvimento de atitudes e valores que se

traduzam em práticas solidárias, éticas, participativas, cidadãs, tornando a pessoa capaz de firmar

sua identidade e de transformar seu meio de forma produtiva.

Morin também traz que as características particulares do indivíduo, ao mesmo tempo em que

o singulariza, o distingue e o diferencia, não enquanto membro de uma categoria pertencente à

espécie, mas como autor de seu processo organizador, que o torna sujeito.



Se o escopo é que escola seja inclusiva, então é imprescindível que seus planos se

direcionem para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que

reconheça e valorize as diferenças, na busca de acolher indistintamente os alunos, nos diferentes

níveis de aprendizagem.

Neste sentido, a equipe da Escola Classe 312 Norte se compromete com uma escola pública

de qualidade, na busca de garantir a todos, condições de plena cidadania de cumprimento de seus

deveres e usufruto de seus direitos, buscando, ainda, propiciar a todos os alunos o sucesso escolar

no prazo legalmente previsto, a erradicar as culturas de repetência, de defasagem idade-série e da

evasão escolar.

A Educação deve se pautar pela sensibilidade, humanidade, igualdade, equidade,

valorização da identidade e respeito à diversidade, saberes e valores organizados e agregados na

Constituição Federal Brasileira, na LDB, no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação, e

estão presentes em todas as práticas/ ações que norteiam e movimentam nossa Proposta Político

Pedagógica.

A epistemologia que rege a Escola Classe 312 Norte está pautada nos princípios emanados

do “Currículo em Movimento”, no qual encontram-se estratégias que possibilitem “reflexão crítica,

síntese, análise e aplicação dos conceitos voltados para construção do conhecimento”,

promovendo uma unicidade entre a teoria e prática, na interdisciplinaridade e na contextualização

que possibilitam a integração de diferentes áreas do conhecimento e a flexibilização que

oportuniza a unidade de ensino a complementar o currículo com estratégias que possam

implementar e completar a formação intelectual do educando, pois, educar é ...

● muito mais que transmitir conhecimentos; é lutar pela formação de verdadeiros

cidadãos éticos, conscientes e comprometidos com a construção de um mundo melhor.

● orientar a prática educativa com embasamentos teóricos, conhecer os princípios

norteadores definidos em consonância com as diretrizes emanadas da constituição e da

LDB vigente, bem como todos os demais documentos oficiais da SEEDF.

● saber que a Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer

idade, capacitando-o a alcançar o exercício pleno da cidadania.

● entender que deve possibilitar ao ser humano o desenvolvimento harmonioso de todas

as suas dimensões, nas relações individuais, civis e sociais.

● embasar nos princípios da igualdade e da liberdade o reconhecimento e aceitação do

pluralismo de ideias.



● consolidar os princípios éticos de autonomia, responsabilidade, solidariedade e

respeito ao bem comum, bem como definir direitos e deveres de cidadania para o

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.

O currículo integrado pode ser visto como um instrumento de superação das relações de poder

autoritárias e do controle social e escolar, contribuindo para a emancipação dos estudantes

através do conhecimento, assegurando a eles protagonismo. Para isso, a Unidade Escolar se

organiza em torno de relações sociais e pedagógicas menos sistematizada, mais dialogada e

organizada. Para a efetivação do Currículo na perspectiva da integração: unicidade teoria-prática,

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.

Outro ponto importante é a avaliação, uma etapa do trabalho pedagógico muito complexa, logo

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

educação pública democrática e emancipatória que assume. Entende também que a função

diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo estar presente no processo de avaliação.

A proposta da avaliação formativa se baseia em avaliar o aluno de forma individual,

considerando as suas principais necessidades e os seus desafios no processo de ensino. A função

formativa é realizada com o intuito de incluir e manter todos aprendendo. Esta proposta passa

pelos seguintes níveis: da aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de

larga escala. Seu objetivo maior é auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem.

A SEEDF também adota a progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, o que

demanda um acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio de avaliação realizada

permanentemente. A avaliação formativa possibilita e orienta os professores e a equipe

pedagógica da escola a repensarem o trabalho realizado, buscando estratégias que viabilizem sua

melhoria no atendimento às necessidades de aprendizagem diagnosticadas nos estudantes. A

progressão continuada “é um recurso pedagógico que, associado à avaliação, possibilita o avanço

contínuo dos estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano

letivo” (VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012).

Na UE a progressão continuada é praticada de forma planejada por meio de estratégias como:

reagrupamentos de estudantes (interclasse e intraclasse), levando em conta suas necessidades de

aprendizagens e interagindo com diferentes professores. Utilizamos outros mecanismos

pedagógicas, como os agrupamentos produtivos; o desenvolvimento de projetos interventivos;

acompanhamento dos resultados educacionais e atuação em cima das fragilidades apontadas nas

avaliações diagnósticas; feedback nas reuniões coletivas e conselhos de classe, sempre avaliando e

refletindo a nossa prática e atuação pedagógicas; planejamento, desenvolvimento e



acompanhamento das ações pedagógicas e avaliativas por toda a equipe docente, gestora e de

apoio, e coordenadores.

O Conselho de Classe é uma das mais relevantes instâncias avaliativas nas escolas. Segundo o

Caderno dos pressuposto teóricos do currículo, o conselho de classe:

Acontece ao final de cada bimestre, período ou quando a escola julgar necessário, com o

objetivo de analisar de forma ética aspectos atinentes à aprendizagem dos estudantes:

necessidades individuais, intervenções realizadas, avanços alcançados no processo ensino-

aprendizagem, além de estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos interventivos

e reagrupamentos. Os registros do Conselho de Classe, relatando progressos evidenciados e

ações pedagógicas necessárias para a continuidade das aprendizagens do estudante, devem

ser detalhados e disponibilizados dentro da escola, especialmente de um ano para outro

quando os docentes retomam o trabalho e precisam conhecer os estudantes que agora

estão, mais diretamente, sob seus cuidados. (p. 73)

Na UE o conselho de classe atende sua função de acompanhar o processo de desenvolvimento

dos estudantes no final de cada bimestre relatando potencialidades e fragilidades e estabelecendo

intervenções necessárias para a continuidade do processo de aprendizagem, levando em

consideração as especificidades e necessidades de nossos estudantes.



8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR

Para assegurar aos estudantes os mesmos direitos de aprendizagens garantidos a todos os

outros estudantes brasileiros, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de

Educação (PNE), a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), adere ao

Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e estabelece a

segunda revisão do Currículo em Movimento do Distrito Federal para o Ensino Fundamental, de

acordo com as recomendações da BNCC.

Segundo a BNCC, os currículos educacionais têm papéis complementares para assegurar as

aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais

aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo

em ação, em prol de uma educação compromissada com a formação e o desenvolvimento humano

global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.

Para tanto, ressalta que a organização curricular esteja adequada à realidade da instituição de

ensino, que deverá sistematizar uma proposta pedagógica voltada para o acolhimento,

atendimento e valorização das especificidades de sua comunidade escolar. A partir deste ponto

sugere as seguintes ações:

● contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para

apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com

base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas;

● decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e

fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais

dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem;

● selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas,

recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para

trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de

origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.;

● conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas

aprendizagens;

● construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que

levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como

referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos;

● selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o

processo de ensinar e aprender;



● criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter

processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento

dos processos de ensino e aprendizagem;

● manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os

demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de ensino.

Portanto, a organização curricular desta UE baseia-se nas concepções teóricas e nos

princípios pedagógicos do Currículo em Movimento, adequado às exigências da BNCC. Tal

organização propõe de forma contextualizada, a articulação das diferentes áreas do conhecimento,

com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade local, com foco nos fundamentos do

Currículo sobre formação para Educação Integral; Avaliação Formativa; Pedagogia Histórico-

Crítica e Psicologia Histórico-Cultural; Currículo Integrado; Eixos Integradores (para os Anos

Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade; e, para os Anos Finais: Ludicidade e

Letramentos) e Eixos Transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade).

Para subsidiar a organização curricular das escolas, sugere se o planejamento por unidades

didáticas, deixando claro que esta é uma das possibilidades que pode ser ampliada e ressignificada

pelos profissionais da educação, a partir de suas opções teórico-metodológicas como apontam as

Orientações gerais sobre a Organização Curricular da Escola (SUBEB, 2014).

O Planejamento da unidade didática pressupõe uma série ordenada e articulada dos elementos

que compõem o processo de ensino: objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e aprendizagem,

estratégias de avaliação para aprendizagem, recursos e cronograma. Orienta-se a partir de uma

avaliação diagnóstica e pressupõe uma organização que favoreça a construção do conhecimento,

podendo ser planejada para um único componente curricular ou para uma área de conhecimento

ou para componentes curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a

integração possível.

A integração curricular expressa no planejamento da unidade didática pode ocorrer por meio

de temas, problemas ou questões que emergem, tanto do contexto social no qual os estudantes e

profissionais estão inseridos, quanto dos conteúdos propostos conforme as Orientações gerais

sobre a Organização Curricular da Escola (SUBEB, 2014). O detalhamento do planejamento da

unidade didática é feito por meio de diferentes modalidades de organização do trabalho

pedagógico, tais como sequências e projetos didáticos.

As sequências didáticas organizam o trabalho pedagógico em uma determinada ordem, em um

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



deseja alcançar. Diferentemente dos projetos didáticos, não preveem um produto final, mas

objetivam a “[...] formação de um conceito, uma ideia, uma elaboração prática, uma produção

escrita” (BARROS-MENDES et.al., 2012, p. 21). Essa organização didática favorece a realização de

diversas atividades com graus diferentes de complexidade para que os conteúdos possam ser

problematizados a partir de diferentes situações da aula.

Para Zabala (1998, p. 18), as sequências didáticas são um conjunto de “[...] atividades

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que tem

um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos”. Essa ordenação

impulsiona um trabalho sistemático de forma interdisciplinar e contextualizada que articula os

diferentes conteúdos e áreas do conhecimento, considerando os letramentos e a ludicidade com

vistas à alfabetização plena dos estudantes do BIA e à continuidade dos estudos no 2º Bloco (4º e

5º anos).

Assim, as sequências didáticas constituem detalhamento do planejamento da unidade didática

e podem ser desenvolvidas em uma ou mais aulas para trabalhar um conteúdo específico

(exemplo: gênero textual) e ou um tema seguindo uma lógica que contemple as etapas da

Pedagogia Histórico-Crítica, mencionadas anteriormente.

Os projetos didáticos fundamentam-se na Pedagogia de Projetos e constituem, também, mais

uma forma de detalhamento do planejamento da unidade didática. Segundo Nery (2007), os

projetos didáticos organizam-se ao redor de um problema com vistas a um produto final e

precisam ter objetivos claros, planejamento do tempo, organização das atividades e avaliação em

relação aos objetivos propostos, proporcionando o trabalho articulado com as diferentes áreas do

conhecimento.

Os projetos didáticos que levam à construção da autonomia e da corresponsabilidade

requerem um trabalho pedagógico integrador, que rompa com ações de conteúdos e atividades

estanques, possibilitando processos que permitem a reflexão crítica e a investigação. O trabalho

com projetos se apresenta como aliado do processo de reorganização dos tempos e espaços no 2º

Ciclo, quando possibilita o planejamento coletivo com a participação de todos os envolvidos no

processo e, em consequência, a abordagem de temas de interesse comum.

Assim, organizar o trabalho pedagógico por meio de diferentes modalidades, como sequências

e projetos didáticos, proporciona variadas oportunidades de aprendizagem, o que pode ser um

ganho significativo na formação dos estudantes (NERY, 2007). Destaca-se nesse contexto o Projeto

Interventivo, como forma de atender prontamente às dificuldades específicas de cada um desses

estudantes.



A organização do trabalho pedagógico da unidade escolar está fundamentada nas orientações

e diretrizes curriculares e pedagógicas, que preconizam os objetivos de aprendizagem do Ensino

Fundamental, apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes

Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013), visam:

● possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a

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

Sustentabilidade;

● promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do

cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos

letramentos;

● oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos

históricogeográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios

em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial;

● fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso,

permanência e formação integral dos estudantes;

● compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na

perspectiva do protagonismo estudantil.

Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é fundamental que este

Currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, sendo, para tanto, imprescindível a

organização do trabalho pedagógico da escola. A utilização de estratégias didático-pedagógicas

deve ser desafiadora e provocativa, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses

e estratégias na resolução de problemas apresentados. Como aspectos fundamentais para essa

construção, constituem-se o Conselho de Classe, preferencialmente participativo; a análise das

aprendizagens para reorganização da prática docente; a formação continuada no lócus da escola; a

coordenação pedagógica, como espaço e tempo primordiais para o trabalho coletivo; entre outros.

Um ambiente educativo com recursos variados, materiais didáticos atrativos e diversificados e

situações problematizadoras que contemplem todas as áreas do conhecimento disponibilizadas

aos estudantes são elementos capazes de promover as aprendizagens por meio da ação

investigativa e criadora.

A organização curricular da Escola Classe 312 Norte está organizada conforme preceitua a

SEEDF no Currículo emMovimento,



Os conteúdos são organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento, porém
articulam-se em uma perspectiva de unidade, progressividade e espiralização, vinculados
diretamente à função social. Cada área do conhecimento apresenta um desafio de
promover a ampliação para aprendizagem contextuais, dialógicas e significativas em que o
ponto de partida deve ser orientado pelo levantamento de conhecimentos prévios do grupo
de estudantes com o qual o professor atua. Assim, a organização interna será sustentada
levando em consideração as especificidades de cada área, no sentido de explicitar
essencialidades à aprendizagem e promover o trabalho interdisciplinar articulados com
eixos transversais e integradores do currículo em movimento. (p. 11)

A organização curricular levou em consideração competências curriculares e habilidades

expressas no Currículo em Movimento do Distrito Federal. A Unidade Escolar estabelece práticas

pedagógicas para a superação dos desafios de aprendizagem no cenário atual e mapeia as

necessidades de aprendizagens apontadas pelo diagnóstico inicial 2022. Neste sentido, considera

para a organização do trabalho pedagógico a recuperação das aprendizagens e a recomposição

dos conteúdos em defasagem por causa da pandemia.

Conteúdos curriculares pertinentes a cada ano, norteadores da nossa prática pedagógica:

1º ANO
● Habilidades da etapa anterior;
● Produzir um pequeno texto;
● Reconhecer gêneros textuais literários: rótulos, embalagens, poemas, contos de fadas,

folhetos, cantigas populares, trava-línguas e advinhas;
● Ritmos populares brasileiros;
● Substantivos e adjetivos, singular e plural;
● Uso do caderno e noção de translineação;
● Jogos e regras;
● Produção de histórias com imagens, contos infantis e fábulas;
● Conceito e criação de rima;
● Leitura de imagens, lista, enunciados;
● Classificação em ordem alfabética, semântica;
● Estrutura silábica - CV;
● Reconto oral e escrito - frases;
● Reconhecer e interpretar dados de gráficos e tabelas;
● Reconhecer e associar números à quantidade e grafar por extenso até 100;
● Agrupamento e desagrupamento;
● Par/impar, antecessor/sucessor, dúzia, metade e dobro;
● Sistema Monetário - cédulas - contagem e correspondência à quantidade;
● Resolução de situações problema com operações simple;
● Antônimo/Sinônimo, singular/ plural;
● Ter noções de algumas unidades de medida: litro, metro, hora, dia, mês, ano.

2º ANO
● Habilidades da etapa anterior;



● Reconhecer modos de falar: sotaque, regionalismo, adequação linguística, descrição oral,
entonação;

● Leitura e produção de texto - espontâneo, com início, meio e fim;
● Leitura fluente de gêneros textuais: HQ, agendas, avisos, calendários, convites, receitas,

piadas, entre outros;
● Reconhecer e grafar letra cursiva, mas o estudante é livre para escolher o padrão da sua

escrita;
● Separação silábica, pronomes pessoais, verbo, adjetivo e segmentação;
● Uso de pontuação;
● Dígrafos;
● Contagem e operações até 999;
● Situações problemas: acrescentar, comparar, medir, retirar, agrupar;
● Análise de gráficos e tabelas;
● Adição e subtração casa do milhar, composição e decomposição;
● Noções de medidas: massa, comprimento, capacidade, temperatura e tempo.

3º ANO
● Habilidades da etapa anterior;
● Participa de debates, relatos, entrevistas;
● Identifica slogan, HQ, cartazes, verbete, contos, postal, entre outros;
● Localiza informação explícita, características psicológicas das personagens;
● Concordância verbo-nominal;
● Pontuação;
● Produção textual com coesão e coerência;
● Leitura com fluência e entonação adequada;
● Acentuação e sílaba tônica.
● Ampliação e reorganização de frases.
● Sistema de numeração decimal, operações até 9.999;
● Números ordinais;
● Adição e subtração;
● Multiplicação com ideias de parcelas iguais, combinação, proporcionalidade e configuração

retangular;
● ¼, 1/10 , centímetro e linha do tempo;
● Figuras planas e espaciais com planificação;
● Educação Financeira - Sistema monetário.

4º ANO
● Habilidade da etapa anterior;
● Planejamento e produção de texto com argumentos e opinião, narrativa ,descrição,

vocabulário e elementos coesivos;
● Leitura de Obras Literárias: cordel, conto, romance, poema, fábula, biografia, sinopse;
● Uso do dicionário, sentido de conotação e denotação, substantivo, adjetivo, verbo, tempo

verbal;
● Reescrita e revisão: paragrafação, ortografia, pontuação, concordância verbo nominal;
● Operações até 999.999. Sistema de Numeração Decimal. Números decimais, naturais e

racionais;



● Composição e decomposição numérica;
● Múltiplos e divisores;
● Polígonos, ângulos, perímetro, simetria;
● Sistema Monetário Brasileiro, correspondência, trocas com todas as operações;
● Unidades de medida: Velocímetro, fita métrica, malha quadriculada, temperatura,

equivalências das medidas base 10, 100 e 1.000.

5º ANO
● Habilidades da etapa anterior;
● Gêneros literários: tragédia, comédia, drama, piada, manchete, ditado popular, trovas ,

adivinhas;
● Seminários, peças teatrais, declamações, jogral;
● Identificação, comparação e diferença de gêneros literários;
● Autor, locutor, interlocutor;
● Leitura textual, contextual, inferencial, intertextual;
● Regras de acentuação e tonicidade;
● Produção textual com coesão, coerência, parágrafos e pontuação;
● Artigo, preposição, conjunção, pronome reto e oblíquo, verbo presente/passado/futuro;
● Verbos regulares;
● Uso dos por quês;
● Dígrafos e ortografia;
● Sistema de numeração hindu, romano, maia, arábico;
● Operações e resolução de situação problema com números racionais e irracionais

envolvendo as quatro operações matemáticas;
● Múltiplos e divisores;
● Frações e operações envolvendo frações;
● Porcentagem 10, 25, 50, 75;
● Estimativa e aproximação;
● Escala e mapa;
● Proporcionalidade direta entre duas grandezas;
● Cálculo de área, perímetro, polígonos e ângulo correspondente;
● Maquete e geometria espacial;
● Plano cartesiano;
● Ampliação e redução;
● Educação financeira.

Eixos Integradores: Alfabetização/Letramento/Ludicidade

Os eixos integradores, Alfabetização/Letramento/Ludicidade, de acordo com o Currículo em

Movimento do Distrito Federal, devem articular os conteúdos aos aspectos socioculturais,

históricos, afetivos, lúdicos e motores em consonância com uma práxis direcionada para uma

escola de qualidade social, que democratize saberes ao oportunizar que todos aprendam. Neste



sentido, a concepção de aprendizagem se amplia ao trabalhar de forma significativa o sistema de

escrita (alfabetização), de forma articulada às práticas sociais de leitura e escrita (letramento), o

que se dá prazerosa e criativamente por meio do jogo, da brincadeira e do brinquedo (ludicidade).

Para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, a Ec 312 Norte, planeja e

organiza o trabalho pedagógico no BIA e no 2º Bloco (4º e 5º anos), sustentada por uma didática

que provoque pensamentos, envolta por situações que favoreçam o aprender na interlocução com

o outro, ressignificando a estética da aula e, consequentemente, o lugar do professor que articula

ações para a emancipação dos estudantes, segundo os pressupostos teóricos do Currículo.

Ademais, cumpre dizer que oportuniza ao corpo docente, nos espaços e tempos da

coordenação pedagógica, reflexões sobre a importância de se alfabetizar letrando a partir dos

gêneros e tipos textuais, bem como, de situações reais de leitura, escrita, de jogos e brincadeiras

que desenvolvam o pensamento crítico dos estudantes.

Eixos Transversais

Os eixos transversais são temas atuais e necessários ao desenvolvimento de uma

proposta pedagógica inclusiva, transversal e integradora. Na BNCC, essas temáticas

perpassam todo o currículo ressaltando a relevância de assuntos antes negligenciados ou

pouco valorizados pela sociedade como um todo. Dentre eles podemos destacar: direitos da

criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº

9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e

Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei nº

11.947/200919), processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº

10.741/200320), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP

nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221), educação das relações étnico-raciais e

ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e

11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422), bem como

saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal,

trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e

Resolução CNE/CEB nº 7/201023).

Os projetos e planejamentos da escola são realizados e fundamentados na

observância do Calendário Escolar e nas diretrizes pedagógicas. O trabalho com os eixos

transversais visam:



• Possibilitar as aprendizagens a partir da democratização de saberes, em uma

perspectiva de inclusão e considerando os Eixos Transversais “Educação Para a

Diversidade, Cidadania e Educação; Educação Em e Para os Direitos Humanos e Educação

Para a Sustentabilidade”;

• Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e

do cálculo, formação de atitudes e valores permitindo vivências de diversos letramentos,

da diversidade étnica cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e

da cultura, dos direitos humanos, e dos princípios da sociedade brasileira e mundial;

• Fortalecer vínculos da escola com a família, proporcionar diálogos éticos

e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas a garantia de acesso, permanência

e formação integral dos estudantes.

Cidadania e educação em e para os direitos humanos

Segundo o artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos “Todas as pessoas

nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. E é baseado nesse artigo que a EC 312 Norte

orienta todas as suas práticas pedagógicas.

O Projeto Político Pedagógico dessa unidade de ensino tem caráter inclusivo e o

planejamento de toda e qualquer ação que ocorre no âmbito escolar, diariamente, sob orientação

da equipe gestora, coordenação pedagógica e equipes de apoio (EEAA, OE e SR) não faz qualquer

distinção de seus aluno, bem como de seus familiares, devido sua etnia, situação social, econômica,

física, psicológica ou devido a qualquer diagnóstico médico que lhe são atribuídos.

Desse modo, esta escola visa, em suas práticas, contribuir para o desenvolvimento da

cidadania dos estudantes para que estes possam ser protagonistas de uma sociedade mais

inclusiva, justa e livre de qualquer tipo de preconceitos, racismo e/ou separatismo que venham

trazer sofrimento ao próximo ou ao meio ambiente como um todo.

Desenvolvimento de Programas e Projetos Específicos: CID, PECM, Saúde na Escola, Cultura

de Paz e Outros.

A UE está trabalhando o Projeto Cultura de Paz onde contempla as ações pacíficas pautadas em

valores nos direitos humanos, no desenvolvimento, na ética e na atitude de não-violência . Os

resultados esperados referem-se à promoção de um ambiente escolar mais saudável, com os



educadores e estudantes mais fortalecidos emocional e socialmente, aptos para o

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

Dentro do Projeto Cultura de Paz em nossa UE, são também citados os seguintes projetos

agregados: CID – Projeto Judô, Ciranda do Coração – Saúde –UNIAEPP e os diversos

encaminhamentos para Atendimento Oftalmológico aos alunos.

Visando a saúde mental de todos os atores da Unidade Escolar, mensal ou bimensalmente

levamos dinâmicas, reflexões e motivação ao corpo docente, realizamos um momento de acolhida:

Café & Afeto. Trabalhamos com apresentações ao corpo docente das atualizações no

planejamento da Equipe de Apoio e Atendimento: EEAA / OE / SR, agendamos semestralmente

uma escuta sensível dos professores em atendimentos individuais pela Equipe de Apoio e

Atendimento, além dos atendimentos às famílias e, profissionais externos que atendem nossos

alunos para ummelhor acompanhamento do processo Ensino e Aprendizagem.

Para o desenvolvimento físico e emocional, propomos o esporte, o Judô/CID, uma vez que

abrange a disciplina e a organização. Ainda dentro do segmento de saúde física e mental,

realizamos encaminhamentos diversificados em termos de especialidades – Psicologia, Medicina

Clínica, Neurologia, Psiquiatria e Oftalmologia – dentro da equipe de saúde da CRE PP

No segmento da Cidadania / Direitos Humanos, acompanhamos e contatamos as famílias com

relação à frequência escolar dos estudantes (os contatos são realizados após três faltas

consecutivas ou cinco faltas alternadas), onde encaminhamos ao Conselho Tutelar as famílias não

contatadas com sucesso. Realizamos os registros dos contatos, atendimentos, encaminhamentos,

novos laudos e diagnósticos.

Realizamos também ações que visam o acolhimento da comunidade escolar, encontros com

as famílias para apresentação de temas diversos envolvendo Saúde Física e Emocional, orientação

para as famílias, bazar, QUIZ com as famílias e reunião de pais.

Por fim, estamos trabalhando no Projeto Ciranda do Coração, para o desenvolvimento das

competências socioemocionais, para todos os alunos, nos meses de outubro, novembro e

dezembro do ano letivo de 2022.

Educação para a diversidade

Trabalhamos a educação para a diversidade levando a comunidade escolar a refletir a respeito

da inclusão, mostrando que não existem pessoas idealizadas e homogêneas, temos que levar em



conta a diversidade encontrada na sociedade, e, portanto, na escola. Essa é uma perspectiva que

torna possível a tarefa de educar para o respeito a todos os sujeitos sem distinção de qualquer tipo.

Através dos diversos projetos que desenvolvemos buscamos a ideia de que para haver

inclusão é necessário criar o respeito pelas diferenças, criando uma visão de valorização as

singularidades, individualizando sem excluir. Buscando proporcionar aos educandos equidade e

acessibilidade. Inserimos os temas envolvendo diversidade no cotidiano das salas de aula.

Os docentes também são incentivados a realizar cursos de formação continuada em áreas da

diversidade: relações étnico-raciais, diversidade de gênero, diversidade cultural e regional,

cidadania, inclusão, ensino especial, entre vários outros.

Educação para a sustentabilidade

Muito se fala hoje sobre sustentabilidade e seu impacto no desenvolvimento. O mundo ainda

não encontrou o meio termo entre o seu progresso econômico e o respeito ao meio ambiente.

Afinal, consumimos mais e também geramos maior desequilíbrio na natureza, devido ao excesso

de lixo e de poluição e ao uso indiscriminado dos recursos naturais disponíveis. Para que seja

possível restabelecer o equilíbrio, a Educação Sustentável se faz altamente necessária. A UE tem

momentos com ações que visam desenvolver cidadãos com consciência ambiental, através de

projetos e explorando a semana do meio ambiente proposta pelo calendário anual da secretaria.

A Educação Sustentável foca em trabalhar questões-chave sobre o desenvolvimento

sustentável no aprendizado. A ideia é incentivar as mudanças comportamentais e ajudar as

pessoas a compreenderem melhor o mundo em que vivem, tratando de assuntos complexos

ligados à sustentabilidade, tais como consumo predatório, degradação ambiental, conflitos,

violação de direitos humanos, entre outros.



9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA UNIDADE

ESCOLAR

O coordenador pedagógico em nossa escola exerce um papel fundamental, atua como

articulador entre as famílias, os educadores e os gestores. Além disso, é peça importante na rotina

escolar. Entre suas funções destacamos: o suporte aos professores em sala de aula; o

acompanhamento do aprendizado dos alunos; a formação continuadas de professores; a confecção

e elaboração de atividades, jogos e material didático; a organização dos registros de atividades da

escola (documentação das anotações dos professores, atas de reuniões feitas em esferas variadas,

orientação do planejamento de aula, revisão e promoção de debates sobre o Projeto Político

Pedagógico, entre outros); além do fornecimento de feedbacks para melhoria contínua de todos os

setores da instituição, promovendo momentos de devolutivas.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), as atribuições do

coordenador estão aliadas à autonomia para organizar e orientar o trabalho pedagógico dentro da

instituição de ensino, além de garantir nos variados setores que se faça uma gestão participativa e

democrática.

Na UE a coordenação pedagógica acontece de forma individual e coletiva. Sendo que a

coletiva é direcionada para momentos de formação continuada, estudos e aprofundamentos

teóricos, planejamentos pedagógicos, registros avaliativos e orientações administrativas.

DA VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A formação continuada consiste em um processo de aprendizagem para adquirir novos

conhecimentos sobre a prática pedagógica, e refletir e aperfeiçoar o que já se sabe. É a

continuidade da formação educativa, possibilitando o crescimento profissional por meio do

desenvolvimento de habilidades e competências.

Na Escola Classe 312 Norte reforçamos a necessidade de constante atualização profissional, já

que a mesma favorece o domínio de conhecimentos específicos e pedagógicos contextualizados

com a nossa prática diária. Levando em consideração a importância da formação continuada na

capacitação de nossos profissionais, oferecemos aos professores oportunidades de formação e

aprendizagem em seus horários de coordenação pedagógica.

https://blog.saseducacao.com.br/5-dicas-incriveis-para-fortalecer-a-parceria-entre-as-escolas-e-as-familias-com-a-tecnologia/
https://blog.saseducacao.com.br/projeto-politico-pedagogico/
https://blog.saseducacao.com.br/projeto-politico-pedagogico/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


Na unidade escolar proporcionamos momentos de formação e atualização profissional em

coordenação pedagógica. Além disso, desenvolvemos ações e estratégias para um melhor

acolhimento e interação do grupo de docentes.

DAS METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS

A metodologia de ensino compreende todas as ferramentas que os educadores utilizam

para mediar conhecimentos. Cada professor utiliza métodos para tal, em busca da melhor forma

de motivar as crianças, direcionando-as ao aprendizado.

Importante frisar a produção de materiais lúdicos e concretos como recursos

pedagógicos para facilitar o processo de ensino aprendizagem, despertando o interesse do aluno e

construindo uma aprendizagem mais significativa. O professor não abandonou a organização

didática dos conteúdos e nem a utilização dos recursos tradicionais (quadro, atividades impressas,

livros didáticos, dentre outros).

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

os estudantes sejam coautores de uso de metodologias mais atrativas e ativas, que sejam

protagonistas. Compete a instituição planejar e implementar uma aprendizagem contemporânea,

propor atividades educativas que gerem interação e valorizem os conhecimentos que os

estudantes já trazem consigo.

DA ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS

A Escola oferece o Ensino Fundamental de 9 anos (ciclos) em dois turnos:

Matutino: 7h30 às 12h30
Vespetino: 13h às 18h

Horário do lanche:
Matutino: BIA e CE - 9h20

4º e 5º anos - 9h40

Vespertino: BIA e CE - 15h
4º e 5º anos - 15h20

Os intervalos tem duração de 20 minutos e são escalonados:
Matutino: BIA e CE - 9h40-9h55

4º e 5º anos - 10h-10h15

Vespertino: BIA e CE - 15h20-15h35
4º e 5º anos - 15h40-15h55



O intervalo dirigido funciona com revezamento dos espaços da escola em que cada

ambiente possui seu kit de recreação com brinquedos e jogos. As turmas revezam os espaços das

três mini-quadras, pátio interno e pátio da frente.

DO BIA

O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) foi implantado nos termos exigidos pelas Diretrizes

Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, verbis:

“Para a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos foi elaborado este documento segundo os

princípios metodológicos da Proposta Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA de 2006,

aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e

instituída pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF por meio da Portaria

nº 4, do dia 12 de janeiro de 2007. Destaca-se que a construção da proposta inicial do BIA contou

com a participação dos professores da Rede pública de ensino por meio de debates, de encontros,

de reuniões e de proposições levantadas nos processos de formação.”

O BIA - Bloco Inicial de Alfabetização está organizado em ciclos de aprendizagem e a Escola

deve propiciar ao educando avanço com qualidade e respeito às individualidade sobre as

aprendizagens.

O Ensino Fundamental, por meio do Bloco Inicial de Alfabetização BIA, tem a dimensão

positiva de promover a progressão continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar

a organização de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das competências que a

criança precisa construir. Desde sua inauguração, a escola tem sido "piloto" nos projetos de

alfabetização implementados pela SEEDF, o que veio servir como facilitador na implantação e

desenvolvimento das propostas apresentadas pelo BIA.

No BIA é compreendido dois segmentos, a saber:

● Bloco I: 1º ao 3º anos

● Bloco II: 4º ao 5º anos

Para o primeiro bloco temos que:

“Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos, o

conselho Nacional de Educação (2010, p. 8-9, art. 30) aponta que os três anos iniciais do Ensino

Fundamental devem assegurar:

I – a alfabetização e o letramento;

II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como

o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia;



III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como

um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de

escolaridade e deste para o terceiro.

Contudo foi observado que a realidade que ora nos apresenta necessita de algumas

medidas urgentes para que promovam estratégias com objetivos específicos visando a eficiência

deste processo:

● sistematização dos conceitos básicos para a prática docente em relação a compreensão

da proposta de alfabetização e de letramento em linguagens – língua portuguesa e

matemática.

● elaboração e adoção de critérios de reagrupamento, tendo como referência as

orientações da avaliação contida neste documento;

● elaboração e definição dos referenciais curriculares com a participação dos educadores

envolvidos no processo;

● ampliação das oportunidades de desenvolvimento profissional dos educadores, por meio

dos cursos de formação e disponibilização de horário para a participação efetiva.

A proposta do Bloco Inicial de Alfabetização - II foi uma indicação do Governo do Distrito

Federal recebida nesta unidade no ano de 2013 pela gestão da época, para ser implementado no

ano de 2014.

Para o atendimento destas duas modalidades a estrutura proposta pelo BIA e o trabalho

pedagógico da escola priorizam a reorganização do tempo e espaços coletivos e instrumentos

como momentos de vivência, reagrupamentos inter e intraclasse e projetos interventivos.

Todos esses momentos são planejados coletivamente com base em objetivos já definidos

nesta proposta, tendo como foco o desenvolvimento do aluno e o atendimento às suas

necessidades de aprendizagem.

A vivência, como recurso pedagógico, é prática necessária para os alunos com dificuldade

de aprendizagem, onde o educando será incluído em determinados momentos para convívio em

outra turma. O aluno em vivência participa de atividades e situações no seu nível de aprendizagem

o que proporcionará progressos em sua vida estudantil e facilita aos professores envolvidos

acompanhar e avaliar seu nível de desenvolvimento cognitivo e emocional.

O reagrupamento é outra estratégia, ou seja, um instrumento pedagógico utilizado em sala

de aula, que visa estimular e oportunizar o acesso do aluno que apresenta defasagem da leitura e

da escrita, a encarar os desafios e ser transformador do seu letramento.

Estas estratégias pedagógicas são oportunizadas e colocadas em prática no decorrer do ano

letivo. Outra estratégia pedagógica é o investimento na formação continuada do professor com o



objetivo de fomentar a prática pedagógica e melhor promover a aprendizagem dos estudantes,

através de estudos (reuniões coletivas), cursos fornecidos pela SEEDF, via EAPE - Escola de

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura

como o PNAIC e outras entidades que promovam aperfeiçoamento do saber pedagógico.

DA RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE

A relação entre a família e a escola tem papel de destaque na UE, compreendemos que a

construção do processo de ensino-aprendizagem perpassa não apenas pela escola, mas

principalmente pela relação dela com a família. Temos a preocupação de propiciar momentos que

fortaleçam esta parceria, considerando suas peculiaridades, seu impacto no desenvolvimento

educacional do aluno, suas características e os possíveis papéis assumidos e/ou estabelecidos

como função da família e da escola no processo de construção do ensino-aprendizagem.

A funcionalidade das responsabilidades comuns às duas instituições e as responsabilidades

distintas, que se complementam favorecendo a educação da criança, reforça a importância da

humanização da relação “família-escola”, observando suas possibilidades de diálogo e seus

comportamentos distintos.

Juntas, família e escola levam uma criança a evoluir via educação, e esse processo deve ser

construído com muita eficácia, pois a criança necessita de estrutura física, intelectual, emocional e

social, ou seja, o comprometimento da instituição escolar é formar um ser de maneira integral.

Dentro deste conceito de formar integralmente o ser humano, encontramos na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB) o Art. 2º, que a garantia desse direito:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade

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

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho (Brasil, 1996, s.p.).

De acordo com a LDB, a parceria de ambas as instituições é imprescindível para essa formação

integral do ser humano. Compreendemos que esforços para que essa relação tenha sucesso fazem

com que o aluno seja formado intelectual, emocional e moralmente.

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA



Os alunos com Necessidades Educacionais Especiais – NEE’s - serão distribuídos em turmas

obedecendo ao previsto no Regimento Interno das Instituições de Ensino da Rede Pública do

Distrito Federal, a modulação da estratégia de matrícula do ano corrente, assim como, as

orientações do Bloco Inicial de Alfabetização-BIA.

A organização Curricular da Educação Especial compreende a concretização do direito de

todos à educação básica, estabelecido pela LDB e propõe atender o aluno com sua necessidade

especial, incluí-lo na classe comum, auxiliá-lo em seu trabalho de superação das condições

limitantes e ajudá-lo a criar uma auto-imagem positiva e uma visão de mundo realista.

Para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais devem ser respeitadas

suas habilidades e potencialidades, além da realização das adequações curriculares relacionadas

tanto à proposta pedagógica, quanto ao planejamento do professor, que deverá ser adequada

sempre que necessário aos conteúdos e objetivos.

Os casos específicos que requerem estudos e detalhamentos mais aprofundados deverão

ser analisados e orientados pelas equipes responsáveis, adequando conforme a necessidade do

educando.

Além das adaptações ambientais para a inclusão de estudantes com necessidades especiais, a

escola propõe uma metodologia que visa potencializar o seu desenvolvimento integral, a sua

aprendizagem e a capacidade de conviver de forma produtiva e construtiva na sociedade.

O Projeto Político Pedagógico da escola deve orientar e favorecer a operacionalização do

currículo, no sentido de promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, atendendo os

seguintes aspectos:

● Diversificar e flexibilizar o processo de ensino aprendizagem de modo a atender

diferenças individuais.

● Identificar as necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de

recursos e de meios favoráveis à sua educação.

● Adotar estratégias diversificadas através das adequações curriculares previstas em

leis.

● Fortalecer a atuação dos professores especializados, serviços de apoio e outros para

favorecer o processo educacional.

● Oportunizar a capacitação e atualização dos professores e equipe de apoio no sentido

de garantir um trabalho de qualidade.

● O atendimento na sala de recursos acontecerá, respeitando a demanda de cada aluno

ANEE. Os mesmos poderão ser atendidos no turno contrário, pela professora da Sala de



Recursos que junto com professores regentes deverão realizar as adequações

curriculares segundo a necessidade específica desses alunos.

DAS CLASSES ESPECIAIS

A escola consta de 2 turmas de Classe Especial, cada uma com dois alunos. Os professores

são habilitados especificamente para atuarem com estudantes NEEs mais complexos. Os

estudantes dessas turmas serão estimulados para que, futuramente, sejam incluídos no ensino

regular.



DA INCLUSÃO

A Escola Classe 312 Norte busca ampliar e vivenciar, diariamente, o conceito de inclusão,

sensibilizando e conscientizando toda a comunidade escolar por meio de palestras, rodas de

conversas, histórias, dramatizações, músicas, brincadeiras e outros.

Desse modo, promove-se a igualdade e garante os direitos de aprendizagem e o pleno exercício da

cidadania.

DA ROTINA

A rotina da escola apresenta-se da seguinte maneira: os professores coordenam no período

inverso ao da regência, sendo que segundas e sextas-feiras são coordenações externas. Um

período de coordenação é voltado para curso de aperfeiçoamento. Outro período está reservado à

reunião coletiva e aos momentos de estudo, nas quartas-feiras. Os demais são destinados ao

planejamento pedagógico e aos projetos de apoio à aprendizagem (reagrupamento, interventivo e

laboratório de aprendizagem).

DA AVALIAÇÃO

A avaliação formativa foi adotada como concepção e prática norteadora para toda a

Educação Básica e suas respectivas modalidades e, neste caso, para o Ensino Fundamental de 9

anos, independentemente da organização escolar em ciclos (1ª e 2ª etapas).

Fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos e procedimentos avaliativos a fim

de possibilitar as aprendizagens do educando na escola, realizando uma análise mais profunda do

processo de ensino aprendizagem dos envolvidos no processo de ensino.

A avaliação será desenvolvida no momento de análise das ações empreendidas no decorrer

do ano letivo.

O resultado contribuirá para o redimensionamento do trabalho pedagógico de acordo com

os projetos adotados. Sua finalidade será buscar e alcançar os objetivos propostos.

O professor deverá utilizar vários procedimentos avaliativos, levando em conta o sistema

adotado na escola. Os resultados da avaliação devem orientar a reorganização da prática

pedagógica e fomentar planejamentos futuros, por isso devem ser registrados e socializados com

os envolvidos.

DA SALA DE RECURSOS



Entende-se por Equipe de Apoio a integração dos três Serviços de Apoio aos estudantes na

unidade escolar: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada e

fundamentados teórico-metodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia

Histórico-Cultural.

Na nossa UE a equipe atua de forma articulada, apoiando a direção, a coordenação, os

professores e os alunos, dando as devidas orientações e encaminhamentos, e implementando

projetos para atender as demandas sociais, culturais e educacionais da comunidade escolar.

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se como serviço de

natureza pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa, no caso de

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

deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, o atendimento educacional realizado

em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. §1º O Atendimento

Educacional Especializado, intitulado por AEE tem como função identificar, elaborar e organizar

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos

estudantes no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas.

§2º O AEE deve integrar o Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar, envolver a

participação da família e ser realizado em articulação com as orientações constantes na legislação

vigente e demais políticas públicas. §3º O atendimento de que trata este artigo é realizado,

prioritariamente, na Sala de Recursos da própria unidade escolar ou em outra, preferencialmente

no turno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser

realizado também nos Centros de Ensino Especial. §4º O professor que atua na Sala de Recursos

deverá oferecer orientação e apoio pedagógico aos professores das classes comuns em que os

estudantes atendidos estejam regularmente matriculados. (Art. 130. REGIMENTO INTERNO -

Equipe de apoio - EEAA- Subseção III da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem).

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SOE

A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo Pedagogo-Orientador

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

seus familiares e articulação da comunidade escolar e da rede externa (rede social ou rede de

apoio), quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das relações humanas que os cercam.

Parágrafo único. O Pedagogo-Orientador Educacional é profissional concursado e parte integrante



da equipe pedagógica da unidade escolar. (Art. 126. REGIMENTO INTERNO - Equipe de apoio -

EEAA- Subseção II da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem).

Na UE o Orientador Educacional parte da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto

Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante

como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio

social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. Trabalha coletivamente com a

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

adolescente, junto aos órgãos de proteção.

DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM

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

composta de profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia, que tem como objetivo

principal contribuir para a superação das dificuldades presentes no processo de ensino e

escolarização, por meio de uma atuação institucional. Parágrafo único: O trabalho é desenvolvido

na Educação Básica em suas respectivas etapas e modalidades. (Art. 123. REGIMENTO INTERNO -

Equipe de apoio - EEAA- Subseção 1 da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem).

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento

Educacional Especializado/Sala de Recursos atuam de forma integrada.

DA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR

A Escola não possui Monitor do Cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão

Educacional em atuação no momento, existe uma carência aberta para este cargo.

O trabalho de auxílio em sala de aula e apoio na alimentação, locomoção e higienização

dos estudantes com necessidades especiais é realizado pelos Educadores Sociais Voluntários -

ESVs.

Atualmente, contamos com cinco ESVs que atuam direcionados para o auxílio e

acompanhamento dos estudantes que possuem algum tipo de necessidade especial, conforme a

Portaria nº 63, de 27/01/2022.

SALA DE LEITURA

Na sala de leitura são realizadas atividades específicas de incentivo à leitura, pesquisa e

empréstimo de livros. Também possui uma televisão com acesso à internet onde os estudantes



assistem vídeos e conteúdos relacionados aos conteúdos trabalhados em sala. Temos o projeto de

reformular a sala de leitura com uma reforma e transformar este espaço também em uma sala

multimídia.



PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES

a) Implementação dos Projetos Cultura de Paz e Ciranda do Coração .

b) Para a melhoria das relações humanas dentro da Unidade Escolar, a Equipe de Apoio: EEAA

/ OE / SR, promove periodicamente, em acordo com a Equipe da Direção, o Café com Afeto,

onde é levado material de acolhimento e de reflexão a todo o corpo docente.

c) Na diminuição do nível de violência e das situações de bullying, que estão em números

bem reduzidos por essa Unidade Escolar possuir estudantes na faixa etária de 07 até 13

anos - Escola Classe, tanto o professor (a) como a Equipe de Apoio e de Atendimento é dado

o devido suporte nas ocorrências pontuais. Para o segundo semestre, a Orientação

Educacional/Equipe de Apoio e Atendimento (EEAA / OE / SR) estará aplicando o projeto

Ciranda do Coração, correspondente às Competências Socioemocionais, onde a essência é a

prevenção da violência com a autorregulação. A UE e a OE também priorizam o

acompanhamento da frequência escolar, visando a permanência dos estudantes.

d) Acompanhamento da frequência escolar. Os professores são alertados/lembrados ao longo

de todo ano letivo sobre o procedimento para o acompanhamento da frequência escolar, o

professor (a) deverá enviar por email à OE com cópia ao e-mail da escola, os nomes dos

alunos que tiverem infrequentes, da seguinte forma: após três dias consecutivos ou cinco

dias alternados; e em caso de não obter sucesso no contato com a família, a família do aluno

infrequente deverá ser encaminhada ao Conselho Tutelar.



10. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E

PRÁTICAS

Cada educando possui ritmos e processos de aprendizagem diferentes, onde necessário se

faz conhecer cada aluno e suas necessidades, pois, somente assim, o professor poderá pensar em

caminhos que alcancem o objetivo final que é a Educação do educando.

Conforme preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a avaliação deve ser feita ao

longo do processo de forma cumulativa e de maneira qualitativa, primando-se por estes e não por

eventuais possibilidades de avaliações tópicas e finais.

Por sua vez, as Diretrizes do BIA, insertas no meio jurídico-acadêmico pela Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal, traz consigo o princípio da avaliação formativa.

Com base nesse princípio, a avaliação tem a função de diagnosticar os processos de ensino

e aprendizagem e auxiliar na melhoria da qualidade de ensino, ao mesmo tempo, que valoriza e

potencializa a aprendizagem em detrimento da exposição.

Dessa forma, a avaliação dentro da Educação Básica deve pautar-se numa avaliação

processual, contínua e participativa com o escopo da formação de cidadão plenamente inserido e

participante da sociedade atual.

Com base nessas assertivas a avaliação inicia-se desde o diagnóstico, que subsidia o

planejamento de aula, a estratégia pedagógica e os diversos procedimentos decorrentes.

O registro do diagnóstico e dos procedimentos dele decorrentes é imprescindível para a

transparência e o trabalho em equipe, pois somente através dele o trabalho pedagógico pode ser

acompanhado, passando-se então a análise com base nos dados explicitados em documento

próprio que culmina com o planejamento e execução das atitudes pedagógicas frente às

necessidades encontradas para cada situação.

Diagnóstico, registro, análise, planejamento de estratégias pedagógicas e execução são

realizados de forma contínua e participativa entre os profissionais da Educação disponíveis na

escola.

Para o diagnóstico é aplicado no discente o teste da psicogênese no Bloco Inicial de

Alfabetização, com o escopo de se averiguar o nível de letramento em que se encontra, sua

produção na oralidade, na leitura e na escrita.

Conforme já asseverou na LDB tal diagnóstico não pode ser pontual e tampouco ao final do

período letivo, mas contínuo, e para tal, o registro é feito através de relatórios bimestrais, portfólio,

diário de rotina diária, fotos, registro diária do progresso de cada educando, autoavaliação, diário

de classe e conselho de classe.



Considerando que o diagnóstico e o registro são constantes, da mesma forma ocorre com a

análise, com o planejamento e com a execução, pois, percebida alguma dificuldade do infante, este

pode ser encaminhado ao Laboratório de Aprendizagem, ao Projeto Interventivo, ao Projeto de

Reagrupamento e, conforme o caso, para a Orientação Educacional ou ainda para a equipe de

diagnóstico - EEAA.

Obviamente que antes de qualquer encaminhamento o professor regente discute com o

grupo e busca meios para sanar a dificuldade do educando, revê suas atividades pedagógicas e

constrói estratégias para alcançar o mais rápido e proficiente possível o objetivo final de superar a

dificuldade apresentada pelo aluno.

O processo avaliativo baseia-se na observação e no acompanhamento das atividades

individuais e coletivas, com vistas à verificação do que a criança avançou. A partir dos dados

coletados e registrados, o professor regente planeja suas atividades para sanar as dificuldades

encontradas pelo educando e busca alcançar as habilidades previstas para o período de trabalho.

Além dos demais registros, as informações são inseridas, bimestralmente, no Registro de

Avaliação (RAv).

Para a sua construção o professor regente redige-o na forma discursiva, expressando,

essencialmente, as aprendizagens e habilidades adquiridas da criança, com base nos seus registros

e anotações diárias relevantes sobre o desenvolvimento do educando, concluindo com propostas

de novos caminhos para o acompanhamento da criança, de forma a levá-la ao desenvolvimento de

todo seu potencial, sanando suas dificuldades e incentivando-a a adquirir novas aprendizagens.

Participam do processo avaliativo todos os segmentos escolares, a saber, Conselho de

Classe de Professores, a equipe de profissionais e a APM, especialmente convocadas para este

objetivo.

De forma documental e técnica, num primeiro nível a avaliação é feita pelo professor

regente que tem seu ponto culminante na elaboração do RAv, já considerando a participação dos

demais profissionais da educação envolvidos no processo, dentro da escola.

E, finalmente, a tabulação de dados é feita em larga escala, envolvendo todas as unidades

de ensino do Distrito Federal.

O processo avaliativo permitirá a reflexão da prática pedagógica e norteará a reelaboração

da proposta pedagógica. A avaliação processual atende a um projeto de sociedade embasado na

cooperação e na inclusão, ou seja, numa sociedade em que todos tenham o direito de aprender.

Avaliação Institucional



Em nossa instituição é um processo de análise permanente da realidade escolar, de modo a

subsidiar as decisões dos gestores, no planejamento das políticas públicas, intervenções

administrativas e pedagógicas.

Por meio das informações colhidas, o objetivo é caracterizar os ambientes de

aprendizagem dos estudantes, assim como os de trabalho dos servidores, destacando eventuais

fragilidades e potencialidades. Com isso, é possível a aplicação de planos, programas e políticas

públicas voltadas para setores específicos.

A avaliação tem sido feita de duas formas:

-Avaliação Externa: foi realizada por meio de formulários on-line, elaborados pela SEDF,

visando a avaliação do contexto e dos profissionais da educação. Os formulários foram

direcionados e específicos para cada segmento: Equipe Gestora, Corpo Docente, Agentes

Educacionais e Comunidade Escolar.

-Avaliação Institucional Interna ou Autoavaliação: é o processo de avaliação da

implementação da proposta pedagógica da escola, acrescido das informações vindas das

avaliações externas, índices e indicadores e demais informações que a comunidade escolar julgou

relevante. Em nossa escola a avaliação institucional foi feita por meio de reuniões, coletas de

dados com questionários, levantamentos das potencialidades e fragilidades, análise dos dados,

bem como espaço de fala para que todos os pares pudessem opinar e externar suas sugestões.



11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

GESTÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO/
INDICADORE

S

RESPONSÁ
VEIS

CRONOGR
AMA/
PRAZO

RECURSOS

MANTER A
UNIDADE

PEDAGÓGICA E A
COMPREENSÃO
DOS CONTEÚDOS
SIGNIFICATIVOS,
APLICANDO O
CURRÍCULO EM
MOVIMENTO

COM QUALIDADE
E EQUIDADE COM

FOCO NA
RECUPERAÇÃO

DAS
APRENDIZAGENS E
A CONSOLIDAÇÃO
DO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
DOS ESTUDANTES;
ASSIM COMO A
ELABORAÇÃO E

AÇÃO DE PROJETO
VOLTADO PARA

AS
COMPETÊNCIAS

SOCIOEMOCIONAI
S.

Manter em
80% a
unidade

pedagógica e
a

compreensão
dos

conteúdos
significativos
em uso, num
processo
reflexivo,

objetivando
aprendizagen

s
significativas

e o
desenvolvime

nto de
habilidades e
competências
previstas para
cada ano.

Analisar e
intervir

assertivament
e nas

fragilidades e
potencialidad

es dos
estudantes
apontadas

pela avaliação
diagnóstica.

Aplicação do
projeto-

oficina nas
competências
socioemocion

ais.

● Fomentar o
uso contínuo da
proposta curricular
nas coordenações;
● Acompanh
ar o cumprimento
do currículo
contido na
Proposta
Pedagógica;
● Acompanh
ar o fazer
pedagógico,
garantindo a
qualidade do
ensino;
● Promover a
análise e o estudo
das habilidades e
competências
necessárias a cada
ano, para melhor
desenvolvê-las.
● Acompanh
ar e avaliar o
cumprimento da
proposta curricular.
● Acompanh
ar o planejamento
e o fazer
pedagógico do
docente.
● Acompanh
ar os instrumentos
avaliativos e as
atividades
elaboradas nas
coordenações
pedagógicas.
● Apresentaç
ão e multiplicação
do projeto-oficina
Ciranda do Coração

Por meio de
reuniões
semanais, dos
conselhos de
classe e das
observações
diárias do
desempenho
acadêmico
dos
estudantes.

Através das
avaliações
diagnósticas
aplicadas.

Mapeamento
e gráficos dos
estudantes a
partir das
avaliações
diagnósticas.

Atas de
registro dos
encontros
realizados.

Através da
pesquisa com
a comunidade
escolar.

Questionário
aplicados em
dez/22, a
toda equipe e
corpo
docente
sobre o
reflexo do
projeto-

Equipe
gestora,
Coordenaç
ão
pedagógica
, Corpo
docente e
Equipe de
Atendimen
to(EEAA/O
E/SR).

Durante
todo o ano
letivo.

Materiais
e
ferrament
as
educacion
ais que
possam
apoiar e
mediar
conhecime
ntos.



Garantir a
aplicação do
currículo com
qualidade e
equidade.

Acompanhar
os
instrumentos
de estudos e
verificação
das
aprendizagen
s dos
docentes.

à toda equipe, em
Set/22.
● Aplicação
de projetos e
programas
educacionais
visando a formação
integral do aluno.

oficina dentro
de sala de
aula, ao longo
de todo o
segundo
semestre,
pela Equipe
de
Atendimento.

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO/
INDICADORES

RESPONSÁVE
IS

CRONOGRAM
A/ PRAZO

Elevar os índices
oficiais do IDEB.

Aumentar de forma
significativa a

aprovação ao final
do 2º bloco.

Intervir nas
dificuldades
evidenciadas

buscando sanar as
fragilidades e
melhorar os
índices.

Concluir o 3º e
o 5º anos com

95% de
aprovação.

Aumentar o
IDEB em 50%.

Formação dos
professores acerca
da alfabetização/

letramento/
ludicidade.

Acompanhamento,
intervenção e
mediação das
fragilidades
observadas.

Análise do
mapeamento e
gráficos dos
estudantes a partir
dos estudos e
avaliações das
aprendizagens.

Realizada a
partir das
avaliações e dos
indicadores
oficiais.

Gestores,
coordenadore
s,
professores..

Ao longo do
ano letivo.

GESTÃO PARTICIPATIVA



OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO
/

INDICADOR
ES

RESPONSÁV
EIS

CRONOGRA
MA/PRAZO

RECURSO
S

. Envolver toda
a comunidade
escolar nas
demandas da

escola.
.

. Atender com
êxito todas as
demandas

elencadas na
Ata de

Prioridades

Reuniões com a
comunidade
escolar para
definir as
prioridades dos
recursos
recebidos

. Reuniões
semestrais
com a
comunidade
escolar

Roberto
Pereira Alves
(Diretor) e
Cláudia
Adjuto de
Araújo
Assunção
(Vice-
diretora)

Durante o
ano letivo

PDAF
PDDE
APM
Humanos



GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO/
INDICADORE

S

RESPONSÁVE
IS

CRONOGRA
MA/PRAZO

S

RECURSOS

Fazer uso das
verbas para
atender as
demandas

administrativ
as e

pedagógicas
da Unidade
Escolar

dentro do
que for

disponibilizad
o pela CRE PP

com os
recursos do
PDAF e do
PDDE.

Alcançar a
excelência

das
necessidades
do dia a dia
do ambiente

escolar,
trazendo

qualidade no
ambiente de
trabalho para

todos os
profissionais,
alunos e

comunidade.

Administração das
verbas segundo os
princípios da
gestão financeira
escolar e as
necessidades
observadas.

Procurar parcerias
com empresas e
parlamentares
para o aumento
dos recursos e
reverter as
melhorias da
escola.

Os recursos são
usados de forma
responsável e a
prestação de
contas se dá todos
os meses com uma
empresa de
contabilidade
contratada pela
UE.

Divulgação dos
gastos dos
recursos públicos
para toda a
comunidade com
informes nos
grupos de
whatsapp e
corredores da
escola.

Observação
e devolutivas
das
melhorias da
infra
estrutura,
dos projetos
e índices
educacionais
por toda a
comunidade
escolar..

Roberto
Pereira Alves
(Diretor) e
Cláudia
Adjuto de
Araújo
Assunção
(Vice-
diretora)

Durante
todo o ano
letivo.

PDAF
PDDE
APM



GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO/IN
DICADORES

RESPONS
ÁVEIS

CRONOGRA
MA/PRAZOS

RECURSOS

Atuar de
maneira
articulada
com os
demais

membros da
Equipe

Gestora para
proporcionar
um bom

funcionament
o e

andamento
das

demandas
administrativ
as da Unidade

Escolar.

Alcançar
resultados
positivos em

todas
questões

administrati
vas da
Unidade
Escolar

Executar
diariamente as
demandas
administrativas
relacionadas ao
SEI, SIGEP, e-
mails, planilhas
de prestações de
contas e
organizar e
demandar
atividades com
empresas
terceirizadas .

Condições
administrativas
com recursos
físicos e
tecnológicos
adequados

Toda a
Equipe
Gestora

Início de
cada mês
prestação de
contas das
empresas
terceirizadas,
dos
formulários
de relação de
Abono de
Pontos e
TREs
usufruídas
no mês
anterior,
confecção e
impressão de
folhas de
ponto e
demais
demandas
administrativ
as.

Humanos e
Sistemas

Informatizado
s:

SIGEP,
SISFREQ, SEI e

E-MAILS

GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO/
INDICADORES

RESPONS
ÁVEIS

CRONOGR
AMA/
PRAZO

RECURSOS



Buscar e manter
um quadro de

pessoal
permanenteme
nte atualizado e
adequado ao
atendimento
crescente das
demandas da
educação.

Envolvimen
to dos

profissionai
s da escola
com pais,
mães e

responsávei
s com o
PPP.

Construir e
adequar os
espaços

físicos, suas
instalações

e
mobiliários

para
melhor e
maior

atendiment
o

Formação
continuada dos
docentes através
de cursos na

EAPE, Avaliação
de desempenho
profissional,

direitos e deveres
dos servidores,
valorização e

incentivo para a
qualidade do
trabalho

desenvolvido
diariamente,

substituição de
professores
ausentes com
abertura de

carência na CRE
PP e também
com nossas

coordenadoras.

Avaliar
juntamente
com os

docentes a
realização/conc
lusão de um
projeto

específico para
pontuar aquilo
que deu certo e
também aquilo
que não deu

certo

Equipe
gestora

Durante
todo o ano

letivo

Sistemas
Informatizado

s:
SIGEP,

SISFREQ, SEI e
E-MAILS



12. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS

12.1 CONSELHO ESCOLAR

A Unidade Escolar está sem Conselho Escolar ativo, já que o número mínimo de

participantes são cinco e só temos um participante.

12.2 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEI

S
CRONOGRAM

A
- Trabalhar em
parceria com a
direção.

- Contribuir
para uma
administração
eficiente.

- Ler, analisar e
implementar
documentos,
Proposta
Pedagógica,
regimento escolar,
portarias,
resoluções e
circulares.
- Organizar o plano
de ação da escola.
- Elaborar
calendário anual de
atividades
- Repassar informes
para o bom
andamento da
rotina de trabalho.
- Apoiar no repasse
de informações
durante as reuniões
coletivas da equipe.

- Feedback dos
professores na
coordenação
coletiva.

- Direção e
coordenação
pedagógica.

- Durante o
ano letivo.

- Planejar e
articular a
formação
continuada dos
professores.

- Contribuir
com a
formação e
atualização dos
docentes.

- Divulgar cursos de
formação
continuada.
- Proporcionar e
organizar
momentos de
formação durante
as coordenações.
- Reservar
momentos de
estudos e
aprofundamento
teórico de temas

- Observar o
engajamento da
equipe em ações
de atualização
profissional.

- Direção e
coordenação
pedagógica.

- Durante o
ano letivo.



pedagógicos.

- Orientar a
equipe docente
na elaboração,
execução e
avaliação das
ações
pedagógicas
(planejamentos).

- Acompanhar
o
planejamento ,
a execução e
avaliação das
atividades
didáticas
pedagógicas.

- Construir
calendário de
reuniões
pedagógicas
individuais e
coletivas.
- Organizar
momentos de
acompanhamento
do trabalho
pedagógico,
orientando o
planejamento das
ações pedagógicas.
- Apoiar na
confecção de
materiais
pedagógicos.

- Analisar as
atividades
propostas e
resultados
apresentados
pelos alunos.

- Analisar as
expectativas e
sentimentos do
grupo para
elaboração de
estratégias
pedagógicas
coletivas.

-
Coordenação
pedagógica e
professores.

- Durante o
ano letivo.

- Orientar e
acompanhar o
processo de
aprendizagem
dos educandos.
- Identificar
necessidades e
dificuldades
relativas ao
desenvolviment
o do processo
educativo do
aluno.

- Acompanhar
o rendimento
dos alunos e o
replanejament
o de ações
interventivas.

- Planejar, em
parceria com os
professores,
instrumentos de
avaliação das
aprendizagens.
- Acompanhar e
mapear os
resultados das
avaliações.
- Orientar o
processo de
intervenção
pedagógica dos
educandos.
- Organizar o
conselho de classe e
orientar os
encaminhamentos a
equipe de apoio
especializada
quando necessário.

-Observar os
resultados das
atividades
avaliativas.

- Analisar fichas
dos conselhos de
classe e relatórios
de aprendizagem.

- Direção,
coordenação
pedagógica e
professores.

- Durante o
ano letivo.



- Zelar pela
qualidade das
relações
intrapessoais e
interpessoais.
- Articular a
comunicação,
feedback, entre
todos os setores.
- Promover
integração com
toda a
comunidade
escolar.

- Propiciar um
ambiente de
união e
harmonia no
ambiente de
trabalho.
- Ter uma
comunidade
escolar
parceira,
envolvida nas
ações
escolares.

- Promover
momentos de
interação e troca de
experiências, onde
o grupo possa se
conhecer melhor e
estabelecer
vínculos.
- Utilizar textos,
mensagens, rodas
de conversas,
dinâmicas, músicas
e etc…
- Desenvolver
momentos de
acolhimento em
todos os setores.
- Promover
atividades com a
comunidade escolar
(reuniões de pais,
eventos, palestras,
entre outros) de
cunho educacional,
social e cultural.

- Observar a
integração da
equipe escolar.

- Observar
organização e
harmonia na
rotina escolar.

- Direção,
coordenação
pedagógica,
professores e
comunidades
escolar.

- Durante o
ano letivo.

- Apoiar na
organização e
bom andamento
da rotina
escolar.

- Obter um
ambiente
escolar
organizado.

- Acolher os
educandos na
entrada do turno
(informes gerais,
hinos, contação de
histórias, músicas,
atualidades, entres
outros).
- Organizar a rotina
escolar (horário de
lanche e recreio).
- Planejamento de
ações para o bom
andamento do
recreio (Projeto
Recreio Dirigido).

- Observar a
organização
escolar.

- Direção,
coordenação
pedagógica e
professores.

- Durante o
ano letivo.

- Atuar na
regência de
classe na
ausência do
professor
regente (abonos,
abonos de TRE.
licença médica)

- Atingir os
objetivos de
aprendizagem
estabelecidos
para a aula.

- Planejar e executar
atividades de
acordo com as
especificidades da
turma atendida.

- Observar os
resultados das
atividades
desenvolvidas em
sala.

-
Coordenação
pedagógica.

- Durante o
ano letivo.





12.3 PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA (SRG)

O ano letivo de 2022 iniciou sem atendimento aos estudantes com Necessidades Educacionais

Especiais (NEEs) pela Sala de Recursos, tendo em vista que a professora deste serviço encontra-

se em restrição de regência de classe e participação em reuniões coletivas desde o ano letivo de

2021, afastamento este devidamente respaldado pelo serviço médico do Governo do Distrito

Federal.

Ressalta-se que a documentação referente a essa restrição encontra-se sob a guarda da

equipe diretiva da presente unidade escolar, em caráter sigiloso.

Entretanto, no presente ano letivo, a atuação da profissional da Sala de Recursos é de apoio

pedagógico à Orientação Educacional (OE) e a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

(EEAA).

Com vistas ao apoio pedagógico aos serviços acima citados, segue o Plano de Ação.

PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS (SR)
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEI

S
CRONOGRAM

A
- Trabalhar em
parceria com a
Orientação
Educacional (OE)
e Equipe
Especializada de
Apoio à
Aprendizagem
(EEAA)

- Contribuir
para o
planejamento
de metas e
estratégias,
com vistas à
construção de
uma educação
de qualidade e
recuperação
das
aprendizagens;

-Fazer a leitura de
documentos
relacionados à
escola como um
todo, sobretudo
aqueles
relacionados à
educação especial;
- Auxiliar na
elaboração do PPP
da escola;
- Auxiliar na
implementação dos
Planos de Ação das
equipes de apoio e
PPP da EC 312
Norte.

- Depois de
cada ação
realizada;
- Feedback
dos professores e
equipe diretiva.

SR/OE/EAA Durante o ano
letivo.



- Auxiliar na
formação
continuada dos
professores
quando
desenvolvida
pela OE e EEAA;

- Contribuir
com a
formação e
atualização dos
docentes;
- Realizar
escuta sensível
aos docentes,
em relação ao
processo de
ensino e
aprendizagem
e/ou
demandas que
surgirem.

- Participar
da construção de
temáticas a serem
desenvolvidas na
Coordenação
Coletiva, com o
objetivo de dar
suporte aos
docentes em se
tratando de suas
dificuldades/e ou
dificuldades dos
estudantes.

- Depois de
cada ação
realizada;
- Feedback
dos professores e
equipe diretiva.

SR/OE/EAA Durante o ano
letivo.

- Juntamente
com a OE e EEAA
orientar a
equipe docente
na elaboração,
execução e
avaliação das
ações
pedagógicas
voltadas aos
estudantes com
NEEs
(Necessidades
Educacionais
Especiais).

- Auxiliar e
acompanhar o
planejamento ,
a execução e
avaliação das
atividades
didático-
pedagógicas
voltadas aos
estudantes
com NEEs;
Auxiliar na
construção da
Adequação
Curricular dos
estudantes
com NEEs.

- Reunir com
professores, equipe
diretiva e
coordenação
pedagógica para
tratar de assuntos
relacionados ao
trabalho
pedagógico como
um todo, bem como
para falar sobre
alunos, em
específico;
-Propor ações
pedagógicas de
qualquer natureza.

- Depois de cada
ação realizada;

- - Feedback
dos professores e
equipe diretiva.

SR/OE/EAA
Durante o ano
letivo.

- Juntamente
com a OE e
EEAA
acompanhar o
processo de
aprendizagem
dos educandos,
sobretudo dos
estudantes com
NEEs;
- Identificar
necessidades e
dificuldades
relativas ao
desenvolviment
o do processo
educativo do
aluno;
-Orientar os
familiares
quanto às

- Acompanhar
o rendimento
dos alunos e o
replanejament
o de ações
interventivas;
- Juntamente
com a OE e
EEA participar
dos Conselhos
de
Classe.

- Planejar, em
parceria com os
professores,
melhores formas e
estratégias de
avaliação das
aprendizagens dos
estudantes,
principalmente
aqueles com NEEs;
- Acompanhar e
mapear os
resultados das
avaliações;
- Escutar os
professores em se
tratando de suas
dificuldades
relacionadas ao
processo de ensino
e aprendizagem,

-Depois de cada
ação realizada;

- - Feedback
dos professores e
equipe diretiva.

SR/OE/EAA
Durante o ano
letivo.



melhores formas
de atender às
necessidades
dos estudantes
com e sem NEEs.

propondo ações
que atendam o caso
específico;
- Escutar a família
para atendimento
das necessidades
desta e dos seus
respectivos filhos.

-Juntamente
com a OE e EEAA
proporcionar
ações com vistas
a melhorar as
relações
interpessoais
entre todos os
envolvidos no
processo de
ensino e
aprendizagem.

- Elabor
ar ações que
promovam
reflexões sobre
a importância
de cuidarmos
do ambiente
de trabalho;
- Promo
ver reflexões
sobre a
importância do
autocuidado;
- Ter uma
comunidade
escolar
parceira,
envolvida nas
ações
escolares.

- Propiciar ações
voltadas ao diálogo
entre os
profissionais
envolvidos no
processo de ensino
e aprendizagem,
utilizando o espaço
da coordenação
coletiva,
principalmente, de
modo que o grupo
possa se conhecer
melhor e
estabelecer
vínculos;
- Utilizar textos,
mensagens, rodas
de conversas,
dinâmicas, músicas,
vídeos, recursos
audiovisuais para
apresentar
trabalhos com
maior qualidade;
- Desenvolver
momentos de
acolhimento em
todos os setores;
- Promover
atividades com a
comunidade escolar
(reuniões de pais,
eventos, palestras,
entre outros) de
cunho educacional,
social e cultural.

- Depois de
cada ação
realizada;
- Observar a
integração do
grupo;

- Observar a
organização e
harmonia na
escola como um
todo.

SR/OE/EAA Durante o ano
letivo.





12.4 PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Metas:
● Estruturação do espaço físico da Equipe de Atendimento.
● Promoção da identidade da Orientação Educacional.
● Organização dos instrumentos de registros.
● Análise da realidade / Mapeamento Institucional da Unidade Escolar.
● Planejamento Específico da Orientação Educacional e Planejamento das Atividades com a Equipe de
Atendimento: EEAA / OE / SR
● Intervenção e Acompanhamento.
● Realização da Ação Pedagógica Individual (escuta sensível ao professor individualmente).
● Ação Pedagógica no coletivo junto ao grupo de professores.
● Ações educativas individuais ao estudante.
● Ações educativas no coletivo (ao grupo de estudantes)
● Integração família-escola.
● Acompanhamento da frequência escolar.
● Fortalecer/apresentar a rede de proteção social.



TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
EIXO DE AÇÃO

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

Educaçã
o em
Cidadani
a DH

Educação
em
Diversidad
e

Educação em
Sustentabilid
ade

Acolhiment
o

X
Acolhimento e apresentação da
Equipe de Atendimento, assim
como o Planejamento à equipe
escolar.

Implantação da
Equipe de

Atendimento

Março/Abril

X X
Escuta sensível dos professores em
atendimentos individuais pela Equipe
de Atendimento.

Ação junto aos
professores

Durante o ano
letivo.

X X Participação em reunião de pais. Ação junto a família Durante o ano
letivo.

X X
Acolhimento em situações de busca
espontânea ou
indicada/Atendimentos
individualizados.

Ação junto aos
professores

Ação junto aos
estudantes

Ação junto a família

Durante o ano
letivo.

Cidadania X Participação no acompanhamento e
contato com as familias na
frequência escolar dos estudantes e
encaminhamento ao Conselho
Tutelar das famílias sem contato.

Ação em Rede Durante o ano
letivo.

X Elaboração de projeto de Cultura de
Paz com abrangência de toda a
Unidade Escolar.

Ação Institucional 1º. Semestre.

X Elaboração do Plano de Ação Anual
Específico OE e o Plano de Ação em
conjunto com a Equipe de
Atendimento: EEAA / OE / SR.

Ações Institucionais 1º. Semestre.



X Realizar registros e arquivamento dos
contatos/atendimentos/encaminham
entos/novos laudos e diagnósticos.

Ação Institucional Durante o ano
letivo.

X Apresentação de slides aos alunos
sobre Lixão Textil - Bazar e QUIZ para
Festa dos 59 anos da EC 312N.

Ação Institucional Abril/Maio

Desenvolvim
ento de

Competência
s

Socioemocio
nais

X
Oficina-Projeto Ciranda do Coração
para todas as crianças/turmas –
OUT/NOV/DEZ.

Ação junto aos
estudantes

2º. Semestre.

Ensino /
Aprendizage

m

X Participação nas coordenações
coletivas.

Ação junto aos
professores

Durante o ano
letivo.

X Participação nos conselhos de classe. Ação junto aos
professores

Durante o ano
letivo.

X X Atendimentos e Encaminhamentos
alunos (as)

Ação junto aos
professores

Ação junto aos
estudantes

Ação junto a família

Durante o ano
letivo.

Saúde
X Incentivo e divulgação do esporte na

parceria com o Projeto Judô, onde de
doze alunos/alunas.

Ação junto aos
estudantes

Abril

X Encaminhamentos de onze
alunos/alunas para consulta
oftalmológica e confecção de óculos.

Ação
Institucional/Uniae

Março/Abril



Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
A avaliação da organização e atuação do trabalho pedagógico da Equipe de Atendimento deve acontecer de forma
contínua abrangendo a autoavaliação, a avaliação institucional, bem como a participação dos atores escolares nas
propostas para o coletivo e nas propostas individualizadas tanto ao corpo docente como aos estudantes, através
de um pequeno questionário ao final do ano letivo de 2022.
A avaliação do trabalho pedagógico da Equipe de Atendimento não deve se desconectar dos demais instrumentos
de avaliação da escola. Sendo importante para mapear as dificuldades encontradas, refletindo sobre estas e
encontrando ações para melhoria do trabalho pedagógico. Constituindo-se como um ciclo, de planejamento,
ações, projetos elaborados / realizados, reflexões e planejamento para novas ações.
Podem ser utilizadas fichas, questionários, e demais meios de manifestação dos envolvidos nas ações como
instrumentos avaliativos. Como indicadores de resultados, o relatório semestral a ser apresentado a unidade de
ensino e a Regional de Ensino, onde aparecem as ações propostas e aquelas que foram possíveis de execução
dentro do contexto escolar, bem como os encaminhamentos realizados, andamento dos atendimentos e
acompanhamento da frequência escolar.



12.5 PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM (EEAA)

Esta EEAA iniciou o ano letivo apenas com a composição de psicóloga, não havendo

pedagoga no momento. Com o foco em uma intervenção institucional e preferencialmente

coletiva, o plano de ação foi elaborado considerando as especificidades da EEAA e também da OE

e da SR de forma integrada.

A atuação da EEAA inclui o apoio aos estudantes, aos educadores e às famílias. A primeira

dimensão é o Mapeamento Institucional, que oferece o escopo para as demais ações. Com a

compreensão da unidade escolar, da sua realidade, de sua história e de suas particularidades foi

elaborado um Plano de Ação coletivo.

As três dimensões proposta pela OP- Orientação Pedagógica do SEAA, que são:

Mapeamento Institucional, Assessoria ao trabalho coletivo e o Acompanhamento do processo de

ensino aprendizagem dar-se-ão de forma articulada dialeticamente e desenvolvidas

concomitantemente.

PLANO DE AÇÃO EEAA
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃ

O
RESPONSÁV

EIS
CRONOGRAM

A
- Trabalhar em
parceria com a
Orientação
Educacional (OE)
e SR

- Contribuir
para o
planejamento de
metas e
estratégias, com
vistas à
construção de
uma educação
de qualidade e
recuperação das
aprendizagens;

-Fazer a leitura de
documentos
relacionados à
escola como um
todo, sobretudo
aqueles
relacionados à
educação especial;
- Auxiliar na
elaboração do PPP
da escola;
- Auxiliar na
implementação dos
Planos de Ação das
equipes de apoio e
PPP da EC 312
Norte.

Depois de
cada ação
realizada;
Feedback
dos
professore
s e equipe
diretiva.

EEAA/OE/SR Durante o ano
letivo.



- Auxiliar na
formação
continuada dos
professores
quando
desenvolvida pela
OE e SR;

- Contribuir com
a formação e
atualização dos
docentes;
- Realizar escuta
sensível e
espaço de fala
aos docentes,
em relação ao
processo de
ensino e
aprendizagem
e/ou demandas
que surgirem.

Participar da
construção de
temáticas a serem
desenvolvidas na
Coordenação
Coletiva, com o
objetivo de dar
suporte aos
docentes em se
tratando de suas
dificuldades e ou
dificuldades dos
estudantes. Realçar
potencialidades dos
professores e de
seus alunos.

Depois de
cada ação
realizada;
Feedback
dos
professore
s e equipe
diretiva.

EEAA/OE/SR Durante o ano
letivo.

- Juntamente com
a OE e SR orientar
a equipe docente
na elaboração,
execução e
avaliação das
ações
pedagógicas
voltadas aos
estudantes com
NEEs
(Necessidades
Educacionais
Especiais).

- Auxiliar e
acompanhar o
planejamento, a
execução e
avaliação das
atividades
didático-
pedagógicas
voltadas aos
estudantes com
NEEs,
considerando
sua
subjetividade e
dinâmica
familiar.

Reunir com
professores, equipe
diretiva e
coordenação
pedagógica para
tratar de
assuntos relacionad
os ao trabalho
pedagógico como
um todo, bem como
para falar sobre
alunos, em
específico;
-Propor ações
pedagógicas de
qualquer natureza.

Depois de
cada ação
realizada;
Feedback
dos
professore
s e equipe
diretiva.

EEAA/OE/SR Durante o ano
letivo.

- Juntamente com
a OE e SR,
acompanhar o
processo de
aprendizagem
dos educandos,
sobretudo dos
estudantes com
NEEs;
- Identificar
necessidades e
dificuldades
relativas ao
desenvolvimento
do processo
educativo do
aluno;
-Orientar os
familiares quanto
às melhores

- Acompanhar o
rendimento dos
alunos e o
replanejamento
de ações
interventivas;
- Juntamente
com a OE e SR
participar dos
Conselhos de
Classe.

- Planejar, em
parceria com os
professores,
melhores formas e
estratégias de
avaliação das
aprendizagens dos
estudantes,
principalmente
aqueles com NEEs;
- Acompanhar e
mapear os
resultados das
avaliações;
- Escutar os
professores em se
tratando de suas
dificuldades
relacionadas ao
processo de ensino

-Depois de
cada ação
realizada;

Feedback
dos
professore
s e equipe
diretiva.

EEAA/OE/SR
Durante o ano
letivo.



formas de
atender às
necessidades dos
estudantes com e
sem NEEs.

e aprendizagem,
propondo ações que
atendam o caso
específico;
- Escutar a família
para atendimento
das necessidades
desta e dos seus
respectivos filhos.



12.6 PLANO DE AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS

PLANO DE AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO/

INDICADORE
S

RESPONSÁV
EIS

CRONOGRAM
A/

PRAZO

RECURSO
S

DIAGNOSTICAR OS
NÍVEIS DE

APRENDIZAGEM DOS
ESTUDANTES POR

MEIO DE AVALIAÇÕES
DIAGNÓSTICAS E
FORMATIVAS.

RECUPERAR AS
APRENDIZAGENS E
CONSOLIDAR O
PROCESSO DE

ALFABETIZAÇÃO DOS
ESTUDANTES A

PARTIR DOS EIXOS
NORTEADORES:
ALFABETIZAÇÃO/
LETRAMENTO/
LUDICIDADE.

ELABORAR AÇÕES E
PROJETOS VOLTADOS

PARA AS
COMPETÊNCIAS

SOCIOEMOCIONAIS.

Analisar as
fragilidades e
potencialidad

es dos
estudantes
apontadas

pela
avaliação

diagnóstica.

Intervir
assertivamen

te nas
dificuldades
evidenciadas

após
aplicação da
avaliação

diagnóstica.

Efetivar,
incentivar e
acompanhar

a
participação
dos docentes
nos cursos
oferecidos
pelo MEC e

pela
Secretaria de
Educação.

Desenvolver
competência

s
socioemocio

nais.

● Aplicaçã
o de avaliações
diagnósticas e
formativas.
● Mapeam
ento e gráficos
dos estudantes a
partir dos
estudos e
verificação das
aprendizagens.
● Formaçã
o continuada em
serviço, nos
espaços e tempo
da coordenação
pedagógica.
● Planejar
atividades
voltadas para o
reagrupamento
em cada nível.
● Organiza
r grupos para a
realização de
agrupamentos
produtivos,
interclasses e
intraclasses.
● A
coordenação vai
acompanhar e
apoiar o fazer
pedagógico,
garantindo a
qualidade do
ensino.
● As
atividades
planejadas para
o
reagrupamento
segue o campo
semântico dos
projetos
desenvolvidos:

Por meio de
reuniões
semanais,
dos
conselhos de
classe e das
observações
diárias do
desempenho
acadêmico
dos
estudantes.

Acompanha
mento dos
avanços dos
estudantes
em seu
processo de
alfabetização
e letramento
por meio de
testes da
psicogênese
e produções
orais e
escritas.

Equipe
gestora,
Coordenaçã
o
pedagógica
e Corpo
docente.

A cada
bimestre
durante todo o
ano letivo.

Atividade
s didático
pedagógic
as
planejada
s -
material
impresso.

Livros
didáticos.

Livros de
literatura
infantil.

Músicas,
brincadeir
as e
vídeos,
filmes
planejado
s.

Jogos
pedagógic
os.



- Quem sou eu
- O Brasil no
mundo:
resgatando
valores e
identidades.
● Apresen
tação e
multiplicação do
projeto-oficina
Ciranda do
Coração.



12.7 PLANO DE AÇÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR

PLANO DE AÇÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO/

INDICADORE
S

RESPONSÁV
EIS

CRONOGRAM
A/

PRAZO

RECURSO
S

BUSCAR SOLUÇÕES
PARA AUMENTAR A
PERMANÊNCIA/
RETENÇÃO DOS
ESTUDANTES NA

ESCOLA.

IDENTIFICAR,
ANALISAR E

CORRIGIR FATORES
QUE PODEM

COLABORAR PARA A
DESISTÊNCIA/
ABANDONO
ESCOLAR.

Investir em
relacionamen

tos para
aumentar a
permanência

escolar.

Inovar na
educação.

Adotar
posturas

acolhedoras.

Assumir uma
gestão

participativa.

Apostar em
recursos
atrativos e
lúdicos.

Acompanhar
o

desempenho
e a

frequência
dos

estudantes.

Propor
parceria com
a família.

Desenvolver
competência

s
socioemocio

nais.

- Entrada
pedagógica:
proporcionar
momentos de
acolhimento dos
alunos para que
se sintam
pertencentes ao
ambiente
escolar,
momentos onde
tenham voz e
possam
expressar suas
ideias e
opiniões.
- Através dos
projetos
escolares
específicos
planejar ações e
atividades para
resgatar
identidades e
valores, e
trabalhar
diversidades e o
respeito às
diferenças.
- Buscar
equidade em
nossas ações,
oferecendo
acessibilidade e
enxergando
cada ser como
único,
observando seu
desenvolviment
o com relação a
ele mesmo.
- Aplicação de
avaliações
diagnósticas e
formativas, com
posterior

Por meio de
reuniões e
dos
conselhos de
classe.

Observar
envolviment
o e
participação
dos
estudantes
nas ações e
atividades
escolares,
quando
necessário
fazer os
devidos
encaminham
entos.

Acompanha
mento diário
do
desempenho
e frequência
dos
estudantes.

Através do
envolviment
o da
comunidade
escolar na
culminância
dos projetos.

Observar a
participação
das famílias
na vida
escolar dos
discentes.

Equipe
gestora,
Coordenaçã
o
pedagógica,
Corpo
docente e
Equipe de
apoio: EEAA,
OE e SR.

Durante todo
o ano letivo.

Estratégia
s lúdicas e
planejada
s -
material
impresso,
material
concreto,
jogos
pedagógic
os, filmes,
vídeos,
brincadeir
as.



mapeamento e
acompanhament
o dos estudos e
verificação das
aprendizagens.
- Intervir junto
às fragilidades
observadas
buscando
estratégias para
minimizá-las.
- Investir em
recursos lúdicos,
atrativos e
dinâmicos.
- Realizar
momentos de
acolhimento das
famílias,
reuniões de pais
e atividades
sociais, culturais
e educacionais
junto a
comunidade
escolar.
- Estabelecer
estratégias
(formulários,
questionários,
reuniões, entre
outros) para ter
um feedback da
comunidade
com relação à
gestão e
organização
escolar.
- Apresentação e
multiplicação do
projeto-oficina
Ciranda do
Coração.



12.8 PLANO DE AÇÃO CULTURA DE PAZ

PLANO DE AÇÃO CULTURA DE PAZ
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁV

EiS
CRONOGRAMA

Desenvolviment
o de ações de
apoio,
orientação,
atenção e saúde
mental para o
corpo docente;
às famílias e os
estudantes
visando o
crescimento
pleno e integral
da equipe como
um todo e dos
alunos: processo
ensino-
aprendizagem,
esporte, acesso
às diversas
especialidades
da saúde física e
mental.

Contemplar
ações pacíficas
pautadas em
valores e nos
direitos
humanos, no
desenvolviment
o, na ética e na
atitude de não-
violência (não
significa
ausência de
conflitos).
Os resultados

que são
esperados
referem-se à
promoção de
um ambiente
escolar mais
saudável, com
os educadores e
estudantes mais
fortalecidos
emocional e
socialmente,
aptos para o
desenvolviment
o do processo
ensino-
aprendizagem.

As ações da Equipe
Diretiva e da Equipe
de Apoio e
Atendimento : EEAA,
OE e SR, foram
divididas sob as
seguintes temáticas
(detalhadas nos itens
Estratégias
Pedagógicas e Eixos
de Ação do Plano de
Ação da OE):
Acolhimento;
Cidadania;
Desenvolvimento
das Competências
Sócio Emocionais;
Ensino-
Aprendizagem; e,
Saúde Física e
Mental.

Será emitido um
relatório ao final do
ano (Dez/2022), pela
Equipe
Diretiva/Gestora e de
Apoio e Atendimento,
após o trabalho
realizado com o corpo
docente, alunos e
familiares; onde serão
evidenciados/tabulad
os os seguintes
pontos:
a) Desenvolvimento
dos trabalhos
pedagógicos
propostos para o ano
de 2022, pela Equipe
de Atendimento ao
corpo docente;

b) Recuperação das
aprendizagens
através dos projetos
na escola em
Reagrupamento
Produtivo e projetos
interventivos
específicos;
c) Desenvolvimento
cognitivo-social
(autorregulação) dos
alunos inscritos no
Judô – houve
melhora?;

d) Como foi no
decorrer do ano letivo
para toda a
comunidade escolar
devido aos
atendimentos e
atividades voltadas
para corpo docente,
alunos e comunidade
em geral na Cultura

EQUIPE
GESTORA e
Equipe de
Apoio e
Atendimen-
to: OE,
EEAA e SR.

O acolhimento,
acompanhament
o da frequencia
escolar,
atendimentos,
encaminhament
osdos alunos/
famílias ocorrem
ao longo de todo
ano letivo.
No
acompanhament
o das
Coordenações e
Reuniões
Coletivas, são
semanais para o
corpo docente,
equipe e OE.
Já os Conselhos
de Classe,
acontecem
bimestralmente,
sendo as datas
agendadas de
acordo com a
agenda
pedagógica da
escola.
Os projetos, são
elaborados
conforme as
demandas
trazidas pela
Secretaria de
Estado de
Educação/GDF
e/ou da Unidade
Escolar; que
nesse ano letivo
de 2022 tivemos
para a OE, quatro
projetos:
- Cultura de Paz;
- CID-JUDÔ;
- Apresentação



de Paz?

e) Ao final do ano
letivo, realizar uma
escuta sensível os
depoimentos dos
participantes
envolvidos nos
diversos projetos –
ações realizadas.

de slides aos
alunos sobre
Lixão Textil -
Bazar e QUIZ
para Festa dos 59
anos da EC 312N
– Julho ;e,
- Projeto-Oficina
Ciranda do
Coração, dentro
das
Competências
Socioemocionais,
que será aplicado
nos meses de
Out / Nov e
Dez/2022.

13. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR

O processo de ensino aprendizagem requer projetos que contemplem o desenvolvimento

de forma diferenciada, que objetivam a interdisciplinaridade e a transdisciplinariedade, a

promoção das noções de cidadania, bem como a integração da comunidade escolar à sociedade. Os

Projetos Específicos selecionados pela Escola Classe 312 Norte abarcam os aspectos postos e

ainda proporcionam aos estudantes vivenciar momentos imprescindíveis ao desenvolvimento

sociocultural, educacional e emocional.

13.1 PROJETO: QUEM SOU EU?

Apresentação

Esse projeto cria possibilidades de desenvolver na criança uma melhor compreensão de sua

identidade e a reflexão sobre suas ações, visando um convívio em sociedade harmonioso, além

de fazer a interação da professora com a criança. Cada atividade proposta tem uma intenção,

que é levar a criança ao conhecimento de si e do outro.

Desenvolvimento:

Atividade 1



Conversa informal para apresentação da temática. Perguntas orientadoras: Quem é você? Como

você se vê? Qual a diferença entre você e seus colegas de turma: na altura, tom de pele, no

gênero? Pedir aos alunos que façam seu autorretrato e escrevam seu nome em papel A4.

Concluída esta etapa, incentive a observação e comparação entre os desenhos. O professor deve

enfatizar as diferenças que surgirem como forma de auto identificação. Socializar os desenhos e

possibilitar diálogos das semelhanças e diferenças encontradas. Cada aluno deve escrever

(descrever) suas características físicas.

Atividade 2 (em casa)

Propor aos alunos a construção de sua árvore genealógica (família mais íntima): o professor

deve explicar o conceito da árvore genealógica para a turma. Entregar aos alunos desenhos de

troncos de árvores, para que possam ser levados para casa e o trabalho ser realizado junto à

família. Colorir as folhas, tronco e orientar as colagens das imagens ou nomes. Caso não haja

fotos desenhe e o identifique em seu trabalho.

Atividade 3 (em sala)

Criação de mural em sala de aula pelos próprios alunos, com orientação do educador, para

observação e apreciação das árvores genealógicas produzidas. Levantamento de questões a

partir dos diferentes modelos e formas das árvores genealógicas.

Atividade 4

Finalização do projeto:

Criação de um caderno na sala com as atividades desenvolvidas (ver anexo) de autorretrato,

árvore genealógica, etc. Exposição dos cadernos confeccionados pela turma na sala de aula.

Metodologia:

Durante o desenvolvimento deste projeto, é importante que o educador torne o aprendizado

prazeroso, enriquecedor e que o torne atrativo, para que o aluno participe e se interesse pelo

tema.



Avaliação:

A avaliação será realizada através da observação diária dos alunos: envolvimento, interesse,

participação, comprometimento, respeito aos colegas do grupo e compreensão do assunto

tratado. Também serão consideradas as manifestações apresentadas durante o

desenvolvimento do projeto e a criação do caderno produzido com as atividades dos alunos:

árvore genealógica, autorretrato, desenhos produzidos durante o projeto e pintura.

Último momento

“Carimbo das mãozinhas” para confecção da capa do caderno em cartolina colorida (com tinta)

13.2 CAMPANHA DO AGASALHO: AQUEÇA UM CORAÇÃO

Apresentação

A Escola Classe 312 Norte tem como principal meta de trabalho a construção da cidadania

e o incentivo à solidariedade humana. Este projeto teve como intuito reduzir as dificuldades

humanas e sociais de nossa comunidade e as fragilidades apresentadas pelos educandos em

relação aos conteúdos. A campanha do Agasalho 2022 foi de grande sintonia com o ideal de seus

organizadores e com a necessidade atual de alguns estudantes e de moradores de rua; confiando

na capacidade da comunidade escolar, este trabalho suscitou um importante serviço comunitário

à sociedade.

Justificativa

Com as mudanças climáticas, surgiu em nossos alunos um espírito de solidariedade,

vontade servir ao próximo. Então, a escola teve a iniciativa de desenvolver este projeto, com o

intuito de arrecadar recursos que possam ajudar quem está passando frio, famílias carentes e

moradores de ruas. Desta forma, envolvemos a comunidade escolar e fizeram uma campanha para

arrecadar agasalhos e cobertores.



Participantes

Docentes, discentes, equipe de atendimento, coordenação pedagógica e equipe técnica

administrativo. A campanha foi direcionada por uma turma do 4º ano e envolveu toda a

comunidade escolar.

Objetivo Geral

Ajudar ao próximo num espírito de coletividade e de cidadania.

Objetivos Específicos

● Arrecadar casacos e roupas diversas de frio, cobertores e roupas de cama, botas e

tênis.

● Distribuir para pessoas necessitadas, principalmente para famílias carentes

identificadas entre os alunos.

● Apreender conteúdos relacionados ao tema.

Procedimentos/ Estratégias:

● Apresentação da Equipe de Apoio e Atendimento sobre campanha de doação entre
os servidores da escola;

● Escolha do nome do Projeto e a frase;

● Produção de cartaz coletivo sobre a campanha;

● Divulgação do projeto nos grupos dos pais;

● Apresentação da campanha para cada turma;

● Pesquisas acerca do inverno em nossa região;

● Conteúdos abordados: Mudanças climáticas, clima e tempo, gêneros textuais:
cartaz, reportagem e bilhete, medidas de temperatura.

● Coleta de doações;

● Confecção de bilhetes para as pessoas que receberam as doações.

● Mapeamento dos estudantes e na comunidade de pessoas que necessitam de
agasalho e cobertores;



● Distribuição do material doado.

Cronograma/Ações

Ação Data Mês

Apresentação projeto 19 maio

Confecção de cartazes
20

maio

Apresentação da campanha para cada turma.
20

maio

Arrecadação de casacos e roupas diversas de frio,
cobertores e roupas de cama, botas e tênis.

junho

Pesquisas acerca do inverno em nossa região. junho

Debate sobre as mudanças climáticas junho

Exercícios sobre medidas de temperatura no livro
didático de matemática.

junho

Mapeamento dos estudantes e da comunidade de
pessoas que necessitam de agasalho.

junho

Culminância do projeto
julho

Culminância

Cartaz, fotos e vídeos dos objetos arrecadados.

Avaliação

Os educandos foram observados e avaliados de acordo com seu envolvimento na construção de

seu espírito de cidadania e humanidade, e no desenvolvimento das ações propostas.

13.3 PROJETO DE LEITURA - PASTA LITERÁRIA

Público Alvo

Alunos do 1º ao 5º ano da Escola Classe 312 Norte.



Justificativa

Esse projeto visa possibilitar aos alunos o domínio da linguagem oral e escrita,

pois ela é o instrumento que lhes dá acesso a uma vida social plena, haja vista que muitos alunos

não têm o acesso ao acervo literário. A linguagem é a forma de comunicação necessária para o

exercício da cidadania, pois amplia a responsabilidade e partilha informações a respeito do

conhecimento da humanidade. É por meio da leitura que nos tornamos cidadãos conscientes e

críticos.

A habilidade da leitura é fundamental para alcançar diversas competências, desenvolvendo o

pensamento crítico, criativo e científico, e a argumentação. O projeto de leitura é uma ferramenta

para chegar a esses objetivos. Afinal, o hábito da leitura proporciona uma capacidade maior de

interpretação, contextualização e empatia. Além disso, amplia a imaginação e proporciona

autonomia.

Área do Conhecimento

Abrange todas as áreas de conhecimento.

Conteúdos

Abrange todas as disciplinas. Interdisciplinar.

Objetivos

Desenvolver o hábito e a espontaneidade de ouvir e de ler histórias, formando

leitores e escritores críticos.

Estimular a imaginação, a criatividade e a escrita.

Proporcionar uma maior capacidade de interpretação e contextualização.

Estratégias/ atividades

Preenchimento de ficha literária, leitura e interpretação por meio de reconto oral, escrito

ou por ilustração, registro e controle em tabela de data dos livros escolhidos para leitura. Solicitar

a participação da família na leitura do livro enviado e na realização da atividade solicitada

semanalmente na pasta literária. Explorar diversas atividades, como: círculos de leitura, leitura

participativa, produção textual individual e coletiva, desenhos e colagens, representação teatral,

entre outras.



Cronograma

O livro será entregue às sextas-feiras e deverá ser devolvido às segundas-feiras, no decorrer de

todo o ano letivo.

Culminância

Realização do Chá Literário, no mês de novembro, com a participação de toda comunidade

escolar para assistir a apresentação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo, contação

de histórias e apresentações culturais.

Avaliação

Produções verbais e não verbais.

Socialização da história lida, opinião crítica, indicação do livro para outros leitores.

13.4 HORTA: PLANTANDO SEMENTES, COLHENDO SAÚDE (FÍSICA, SOCIAL, EMOCIONAL)

Público Alvo

Alunos do 1º ao 5º ano da Escola Classe 312 Norte.

Justificativa

Sendo a escola um espaço onde a criança dará sequência ao seu processo de socialização, é

fundamental o papel da educação ambiental na formação de cidadãos conscientes e críticos do seu

papel na sociedade.

Entende-se que a Educação Ambiental pode mudar hábitos, transformar a situação do

planeta Terra e proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E isso, só se fará com

uma prática de educação ambiental, onde cada indivíduo sinta-se responsável em fazer algo para

conter o avanço da degradação ambiental.

Neste sentido, a escola investe em práticas de conservação do jardim e plantio de

hortaliças, frutas e plantas medicinais.

A escola recebe a fruta abacaxi para servir no lanche da escola. Pensando no

reaproveitamento das coroas dos abacaxis, a escola tem realizado pesquisas, observação e a

prática de plantio de abacaxis. sabendo que o processo de produção é relativamente longo a



coordenação pedagógica escolheu as turmas de terceiros e quartos anos para desenvolver a

produção das frutas.

A atividade consiste na análise da condição do solo, escolha de terra, adubos e

instrumentos para o plantio. Recolhimento das coroas dos abacaxis, preparo para o enraizamento,

preparação das covas e o plantio. Para isso faz -se necessário leituras de textos informativos para

conhecermos as condições do solo da nossa região, bem como, a necessidade de reforçar os

nutrientes do solo. Também, realizar estudos para conhecermos as funções das partes das plantas,

entre outros conhecimentos.

Objetivo geral

Promover uma educação capaz de gerar mudanças na cultura da comunidade no que se

refere à alimentação, à nutrição, à saúde e à qualidade de vida de todos, sobretudo, tendo a horta

escolar como eixo gerador de tais mudanças.

Objetivos específicos

● Oportunizar aos alunos/comunidade a experiência de planejar,

● Construir e cultivar uma horta; desenvolver senso de responsabilidade no

cuidado/cultivo das plantas;

● Favorecer a incorporação de alimentos saudáveis no lanche da escola;

● Integrar as atividades práticas da horta pedagógica aos conteúdos previstos para

cada segmento.

● Aproveitar as coroas dos abacaxis, antes descartadas do lanche das crianças, e

realizar o plantio.

Estratégias/ Atividades

● Estudar os temas: sustentabilidade ambiental, biodiversidade, saúde do corpo solo,
água, plantas, animais, tipos de adubos, inseticidas, meio ambiente: preservação e
conservação; tipos de reprodução das plantas; processo de crescimento; formas
geométricas; sistemas legal de medidas, zona rural/zona urbana, economia e
mercado; Técnicas de Manejo; Instrumentos que facilitam o trabalho; Pesquisas e
busca em sites e outras fontes; Socialização das pesquisas;

● Conhecer o espaço destinado à implantação da horta;

● Preparar os canteiros;

● Selecionar as plantas que serão cultivadas;

● Limpeza e manutenção da horta;



● Colheita (Uso no lanche dos alunos e comercialização do excedente para a

comunidade escolar por meio de uma feira).

Cronograma

Durante o ano 2022.

Avaliação

A avaliação será processual, a partir da observação, do envolvimento e acompanhamento

em todas as fases de desenvolvimento do projeto pela comunidade escolar.

13.5 PROJETO INTERVENTIVO

Público alvo

Alunos da Escola Classe 312 Norte com necessidade de aprendizagem.

Justificativa

O Projeto Interventivo, fulcro nas orientações emanadas da Estratégia Pedagógica

do BIA, visa suprir as necessidades identificadas no diagnóstico inicial e ao longo do ano.

Deve-se oportunizar aos alunos a construção do conhecimento com atividades

pedagógicas diferenciadas que priorizam a socialização, o autoconhecimento e a auto-estima.

Área do conhecimento

Língua portuguesa e Matemática

Objetivo geral

Oportunizar aos alunos em defasagem idade/série e/ou necessidades de

aprendizagem específica a apropriação da leitura e da escrita e de outras habilidades necessárias à

continuidade de sua vida acadêmica.



Objetivos específicos

● Intervir assertivamente nas dificuldades evidenciadas pelo grupo;

● Criar atividades lúdicas que possibilitem o envolvimento e a participação

ativa do aluno com alternativas pedagógicas que favoreçam o

autoconhecimento e a valorização de suas habilidades;

● Fomentar a pesquisa, a criticidade e a criatividade buscando a descoberta

de diferentes formas de aprender;

● Criar situações capazes de promover a autoconfiança;

● Desenvolver a autonomia para interpretar, resolver e formular situações

diversas;

● Conhecer e compreender gradativamente o funcionamento do sistema da

escrita alfabética.

● Produzir e reproduzir textos orais e escritos, individuais e coletivos.

● Desenvolver atitude de preocupação com a escrita correta das palavras e

assimilação de novos vocábulos;

● Promover oficinas em atendimento às necessidades das crianças

● Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura,

da colagem e da construção;

● Socializar-se por meios de jogos recreativos e educativos,

● Desenvolver as habilidades motoras básicas e aprender a preocupar-se

com a segurança física própria e alheia nos jogos e brincadeiras;

Cronograma de atividades



Uma vez a cada mês, os alunos serão atendidos em vários espaços da escola,

dependendo da atividade que será desenvolvida naquele dia (sala de aula, quadra de esportes, sala

de leitura, etc). O atendimento ocorrerá no mesmo turno de aula e por blocos.

Desenvolvimento

Em reunião pedagógica juntamente com os professores que participam do projeto

interventivo serão discutidas e elaboradas as atividades que serão desenvolvidas com os alunos.

Elas serão conduzidas e planejadas de acordo com o currículo do Ensino Fundamental – Anos

Iniciais em consonância com os direitos à Aprendizagem.

Avaliação

A avaliação do aluno se dará no decorrer do processo de forma global, contínua e

sistemática, observando as necessidades dos alunos e favorecendo-lhes o desenvolvimento de

suas aprendizagens, levando-se em conta suas condições individuais e o processo de inclusão,

realizando, assim, intervenções pedagógicas favoráveis à aprendizagem de todos.

Quanto à avaliação do trabalho se dará nas coordenações de cada bloco de

aprendizagem.

13.6 PROJETO REAGRUPAMENTO

Público-alvo

Alunos da Escola Classe 312 Norte com necessidade de aprendizagem.

Justificativa

Estratégia prevista para o Bloco Inicial de Alfabetização, que deve incorporar-se à

rotina da instituição.

Atende todos os alunos do BIA e favorece o planejamento coletivo, oportunizando

a adequação do ensino às necessidades e potencialidades educativas individuais dos alunos,

trabalhando de forma diversificada e lúdica.

Os reagrupamentos concretizam a ideia de o aluno ser responsabilidade da escola

e não apenas de um único professor, integra o trabalho da instituição educacional, supera limites da

sala de aula e possibilita o aluno transitar entre diversos grupos, interagindo com todos.



Área do conhecimento

Português e Matemática.

Objetivo geral

Oportunizar aos alunos em defasagem idade/série e/ou necessidades de

aprendizagem específica a apropriação da leitura e da escrita e de outras habilidades necessárias à

continuidade de sua vida acadêmica;

Objetivos específicos

● Intervir assertivamente nas dificuldades evidenciadas pelo grupo;

● Criar atividades lúdicas que possibilitem o envolvimento e a participação

ativa do aluno com alternativas pedagógicas que favoreçam o

autoconhecimento e a valorização de suas habilidades;

Cronograma de atividades

Semanalmente, com horário agendado e duração de uma hora e meia por turma

ou ainda de acordo com necessidade e previsão pelo corpo docente.

Desenvolvimento

a. Reagrupamento intraclasse:

Semanalmente, o professor estará desenvolvendo atividades independentes e

autodirigidas. As atividades são definidas pelo professor de acordo com os objetivos e habilidades

a serem trabalhadas de forma diversificada.

b. Reagrupamento interclasse:

Atividades para atendimento aos alunos da mesma etapa ou entre as diferentes

etapas, proporcionando o intercâmbio entre eles. Uma vez por semana os alunos são divididos de

acordo com o nível psicogenético e cada professor recebe em sua sala de aula, alunos de um único

nível, possibilitando fazer intervenções eficazes para atingir especificamente a dificuldade do

educando.



As atividades trabalhadas no reagrupamento são elaboradas em conjunto pelos

envolvidos no processo. Trata-se de uma sequência didática capaz de atender alunos com níveis

distintos de aprendizagem.

As atividades elaboradas em torno de um mesmo tema são planejadas para cerca

de três ou quatro encontros e ao final desse período, que perfazem três ou quatro semanas,

procede-se nova avaliação dos níveis psicogenéticos dos educandos, para novo reagrupamento.

Avaliação

Será realizada semanalmente nas coordenações coletivas e ao longo do

desenvolvimento do projeto, como referencial para o planejamento das atividades e para

cientificar-se do desenvolvimento das competências e habilidades propostas.

A avaliação acontecerá através de registros pessoais e individuais, opiniões dos

alunos, atividades variadas e socialização dos registros realizados com os envolvidos no projeto.

13.7 RECREIO DIRIGIDO

Público alvo

Alunos do 1º ao 5º ano da Escola Classe 312 Norte.

Justificativa

Longe de ser um momento improdutivo, o recreio, o período diário em que as crianças

interagem com os colegas de turmas e anos diversos e estão livres para escolher o que fazer, é

uma ótima oportunidade para trabalhar com eles valores como respeito aos diferentes quereres e

senso de cuidado com o material e o espaço de uso comum, além de promover a autonomia.

A reclamação das escolas, porém, é que, justamente por estarem livres e sem a supervisão de

um profissional, os alunos entram em conflito e se machucam em correrias no pátio. Era o que

ocorria em nossa escola. Porém, a solução encontrada para minimizar o problema foi o projeto

recreio dirigido, que traz a ideia de fazer um intervalo dirigido por professores e educadores

sociais, com a oferta de jogos e brincadeiras para as crianças disponibilizados em caixas, com



espaços de brincadeiras escalonado por turma e com um representante diário de cada turma

responsável pela caixa.

Entre as opções disponíveis nas caixas estão, bolas de futebol, bolas de vôlei, bolas de basquete,

petecas, raquetes e bolas, futebol de botão, amarelinha, corda e elásticos, entre outras. E os

espaços de brincadeiras são o pátio da frente, o pátio coberto e as mini quadras.

Objetivo

Conscientizar nossos alunos quais são as ações, atitudes e procedimentos mais corretos para o

espaço físico da escola na hora do recreio, bem como oferecer atividades lúdicas e brinquedos

variados, evitando também os conflitos e as crianças se machucando.

Objetivos específicos

● Criar uma nova cultura de recreio na comunidade escolar.

● Resgatar as brincadeiras mais saudáveis que não fazem mais parte do repertório de

brincadeiras de nossos alunos atualmente.

● Promover durante o período do recreio um ambiente fortalecedor das relações sociais e

minimizar os comportamentos agressivos, proporcionando aos alunos momentos de

interação lúdica.

● Contribuir para tornar o espaço mais prazeroso.

● Desenvolver responsabilidade e autonomia.

Estratégias/ ações

● Sensibilização e conscientização dos alunos sobre o que deve e não deve ser feito no

horário do recreio. Responsáveis: professores, direção e coordenadores .

● Organização da programação do recreio (Quadro com escalonamento de utilização do

espaço físico da escola pelas turmas, cada dia uma turma utiliza um espaço e a caixa de

brinquedos destinada àquele espaço). Organização das caixas de brinquedos para cada

espaço. Responsáveis: direção e coordenadores.

● Momento em que os professores serão orientados e as atividades planejadas; onde será

avaliado a participação de todos os envolvidos no Projeto; e onde os ajustes serão feitos

caso seja necessário.

● Recreio dirigido e assistido, com atividades, jogos e brincadeiras, cada turma diariamente

terá o apoio de um representante responsável por pegar e devolver a caixa de brinquedos.

Responsáveis: Representante da turma, professores e educadores sociais.



Cronograma

Durante todo o ano letivo, nos horários do recreio.

Avaliação

Uma vez implantado o Projeto Recreio Dirigido, espera-se que os alunos mudem os

comportamentos agressivos e incorporem novas posturas/ atitudes, para que assim possamos

verificar a eficácia do projeto.

Partindo dos objetivos propostos neste projeto pretende-se observar o desenvolvimento dos

educandos quanto à execução das tarefas, participação, interesse, socialização, responsabilidade e

comprometimento com o bom andamento do recreio.

13.8 PROJETO” O BRASIL NO MUNDO, RESGATANDO VALORES E IDENTIDADES”

Tema

Diversidade cultural e atualidades (local, regional, nacional e mundial).

Justificativa

Muitos de nossos alunos ainda não possuem conhecimentos sobre a região em que vivem e

sobre as regiões que formam o nosso país. Estudar os costumes, as tradições das regiões

brasileiras e conhecer a nós mesmos e ao nosso povo, é compreender nossa realidade e

diversidades.

A cultura é transmitida de pais para filhos, de geração para geração, logo é de grande

relevância que os alunos conheçam e vivenciem a história e os costumes da sua região. Dessa

forma, a nossa história, cultura e diversidades merecem ser estudadas e aproveitadas, sob todos

os aspectos: intelectuais, artísticos, técnicos e recreativos; e assim favorecer a aprendizagem,

formar bons hábitos e atitudes, valorização da própria cultura e respeito a cultura do próximo,

despertando entusiasmo e amor por nossa pátria.

A sociedade brasileira é formada de uma diversidade cultural muito grande o que nos faz

diferentes e singulares; aumentar a autoestima de nossas crianças é muito importante. Queremos

partir da verdadeira história da criança, construir fatores positivos em relação a sua identidade e

da região em que vive; conhecer e valorizar sua história e elevar sua autoestima.



Mas não podemos esquecer o cenário mundial que vivemos, partindo do local para o mundial.

Explorando a cultura e as atualidades do DF e entorno, do Brasil e suas regiões, e do Mundo. Não

podemos ficar alheios a realidade que estamos vivendo, crise econômica e política, desemprego e

fome, eleições e um evento mundial, a copa do mundo.

Resgatar a identidade da criança; conhecer sua história e a da sua família no DF e entorno.

E a partir daí, explorar o Brasil e o mundo, levando em consideração as atualidades e a valorização

da nossa cultura.

Objetivos

Objetivo geral

O objetivo deste projeto é fazer com que os alunos busquem a integração e valorização da

diversidade cultural do nosso país e do mundo, bem como reconhecer o Brasil no mundo e

resgatar conhecimentos sobre aspectos gerais e culturais.

Objetivos específicos

● Resgatar a identidade da criança;

● Valorizar sua história;

● Elevar sua autoestima;

● Localizar sua própria região, as regiões brasileiras, o Brasil, continentes e países diversos

emmapas;

● Explorar principais características (aspectos gerais e culturais) do DF, do Brasil e das

nações envolvidas na copa do mundo;

● Reconhecer e valorizar as diversidades culturais do DF e entorno, do Brasil e das nações

envolvidas na copa do mundo ;

● Despertar sentimento de patriotismo;

● Identificar o Brasil no mundo e a sua importância no mundo globalizado e capitalista que

vivemos;

● Explorar a diversidades cultural dos países que estarão na Copa;

● Pesquisar curiosidades e atualidades do Brasil e do Mundo, com foco na Copa do Mundo.

Metodologia:



Trabalharemos o projeto de forma interdisciplinar, proporcionando condições de

conhecimento dos aspectos gerais e culturais da localidade onde a criança vive, das regiões

brasileiras, do Brasil e do mundo, explorando principalmente países que participarão da copa do

mundo, de forma lúdica, com atividades de pesquisa, agrupamentos produtivos, produções

coletivas e individuais. Explorando hinos, mapas, textos informativos e curiosidades, músicas,

lendas, parlendas, brincadeiras, adivinhas, artesanato, costumes, culturas e crenças.

As ações e estratégias pedagógicas serão desenvolvidas em três momentos, explorando os

seguintes subtemas:

● Agosto - “Distrito Federal e entorno: seu povo, sua história”.

● Setembro - “Diversidade cultural do Brasil e das suas regiões''.

● Outubro - "O Brasil no Mundo: identidades culturais e desportivas".

Estratégias e recursos:

● Rodas de conversas;

● Pesquisas e entrevistas com às famílias;

● Realizar pesquisas na internet, jornais, em livros, revistas e na comunidade;

● Trabalhar a música: Ora Bola, Palavra Cantada.

● Utilizar o globo terrestre;

● Explorar mapas e localização (DF, Brasil e Planisfério). Lembrando que confeccionamos

painéis grandes commapas e temos mapas na agenda da escola e nos livros didáticos;

● Explorar o Hino Nacional e Hinos de Brasília na entrada pedagógica, no pátio.

Confeccionamos painéis grandes com os hinos, também temos na agenda e nos livros

didáticos;

● Explorar livros sobre o DF: O menino que descobriu Brasília, entre outros;

● Realizar saídas de campo envolvendo a cultura local do DF (Sugestões: Zoológico de

Brasília, Cinema, Nicolândia, entre outros);

● Trabalhar textos informativos envolvendo aspectos gerais e culturais do DF, das regiões

brasileiras e dos países envolvidos na copa do mundo;

● Realizar trabalhos em grupo envolvendo aspectos gerais e culturais do DF, das regiões

brasileiras e dos países envolvidos na copa do mundo;

● Explorar leituras e recontos de lendas e parlendas do folclore nacional e mundial;

● Confeccionar trabalhos artísticos envolvendo o tema diversidades cultural local, regional e

mundial.

● Pesquisar curiosidades da copa do mundo;



● Explorar jogos e atividades lúdicas envolvendo aspectos gerais e culturais do DF, do Brasil

e do Mundo, passatempos, cruzadinhas, caça-palavras, adivinha, entre outros.

● Confecção de murais e cartazes sobre a diversidade cultural brasileira e mundial;

● Confecção de bandeiras (DF, Brasil e países envolvidos na Copa do Mundo).

● Proporcionar momentos de acolhida aos alunos para compartilhar conhecimentos, no pátio,

na entrada de cada turno, com participação dos professores e dos alunos, chamamos de

“entradas pedagógicas''.

Público alvo:

Toda comunidade escolar.

Cronograma:

O projeto deverá ser realizado ao longo do 2° semestre, de forma interdisciplinar, porém terá

um enfoque maior no período de agosto (identidade, DF e entorno), setembro (Brasil e regiões

brasileiras) e outubro (Mundo - países que irão competir na copa do mundo).

Culminância (dividida em três momentos):

● 03/09: “Distrito Federal e entorno: seu povo, sua história”

● 08/10: “Diversidade cultural do Brasil e das suas regiões”.

● 05/11: "O Brasil no Mundo: identidades culturais e desportivas".

Avaliação:

● Teste da Psicogênese utilizando recursos do projeto.

● Produções coletivas e individuais.

● Murais e cartazes.

● Estudos e verificação das aprendizagens durante o semestre.

13.9 CAPITAL FEDERAL GUIADA



Período de realização:

Agosto e Setembro de 2022.

Apresentação:

Após os últimos anos tão difíceis, pós pandêmicos, podemos dizer que uma Copa do Mundo

chega a ser o auge da representatividade que um evento mundial pode ser para proporcionar ao

Planeta inteiro um sentimento de libertação, otimismo e esperança por dias melhores.

Nesse contexto, e também corroborando com a preservação das qualidades mais

apreciadas sobre a personalidade dos brasileiros – a afetividade e alegria –, foi em que o Projeto

Capital Federal Guiada teve inspiração para ser realizado. Este Projeto trata-se da proposta de um

passeio cultural guiado, a ser realizado pelos principais monumentos da Capital Federal do Brasil

– Brasília, cidade tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco –, para que

alunos do Ensino Fundamental possam saber mais sobre a capital do País onde vivem, levando-se

em consideração a data cívica de 07 de setembro – Dia da Independência do Brasil –, e também

aproveitando o clima festivo e patriota de ano de Copa do Mundo.

Justificativa:

O Projeto Capital Federal Guiada visa apresentar aos alunos do 5º ano do Ensino

Fundamental, da Escola Classe 312 Norte, os principais monumentos da Capital Federal do Brasil –

Brasília – com um tour pedagógico guiado pelas professoras, e suas respectivas turmas, aos

monumentos da Esplanada dos Ministérios, projetados por Oscar Niemayer, contemplando o

Congresso Nacional e o Conjunto Cultural da República.

O Projeto foi pensado para que os alunos façam uma imersão na cultura brasiliense, tendo

em vista a data comemorativa do 07 de setembro – Dia da Independência do Brasil –, e a

proximidade das comemorações da Copa do Mundo de 2022, prevista para ter o seu início em

novembro de 2022, no Qatar. Ele também foi configurado para que os discentes possam

ressignificar e aflorar os sentimentos de patriotismo e festividade, além de despertar elucubrações

sobre a união dos povos, o trabalho em equipe, a importância das Artes em geral, entre outros

temas pertinentes à criação de Brasília e sua existência no cenário nacional e internacional.

De acordo com o MEC, a educação básica tem por finalidade, segundo o artigo 22 da LDB,

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Assim sendo, é de



grande importância que a formação do aluno não se dê apenas no campo teórico, acerca dos

conteúdos programáticos direcionados a conhecimentos específicos exigidos pelas disciplinas

dentro dos parâmetros curriculares, mas é fundamental que os estudantes não se tornem meros

repetidores de conteúdo, e sim, que eles possam, sobretudo, ressignificar o conhecimento

adquirido, disseminando-o e articulando-o com as vivências diárias que promovem o

desenvolvimento holístico do ser no despertar da sensação de pertencimento à uma sociedade, o

que fomenta o espírito cidadão em cada um.

O Projeto de passeio cultural guiado tem, portanto, o intuito de promover a interação dos

discentes do 5º ano da Escola Classe 312 Norte com o meio em que vivem, experimentando, na

prática, conhecer os principais pontos turísticos e culturais da Capital do Brasil, e suas

características principais.

Objetivos:

Despertar, promover e ressignificar o sentimento de patriotismo dos estudantes em relação

à sua formação cidadã como brasileiros, especialmente como brasilienses, e/ou cidadãos da

cidade a qual pertencem hoje, além de aprimorar conhecimentos diversos sobre a criação da

Capital Federal do Brasil.

Metas:

Realizar um trabalho posterior ao tour cultural guiado, com discussões, produção textual e

trabalho de artes em referência ao evento promovido pela Escola, objetivando relacionar e

entender as perspectivas dos alunos sobre a cidade em que habitam.

Público alvo:

O público alvo são os alunos dos 5º anos A e B, do Ensino Fundamental da Escola Classe

312 Norte.

Estratégias:

O Projeto necessitará de um encontro matinal para realização do passeio cultural guiado.

A passeio cultural guiado consiste na visita aos monumentos da Esplanada dos Ministérios:

● Museu Nacional Honestino Guimarães,



● Catedral Metropolitana de Brasília, e

● Praça dos Três Poderes (Ministério das Relações Exteriores- MRE, Supremo

Tribunal Federal - STF e Congresso Nacional).

E a execução é a concretização do Projeto em si.

A Avaliação Final consiste na realização de:

● debate em sala de aula para observar a percepção dos alunos sobre seus

conhecimentos acerca de Brasília, antes e depois do tour cultural pedagógico;

● produção textual acerca da Capital Federal do Brasil;

● confecção de maquete incluindo o Congresso Nacional e outro monumento, dentre

os visitados, escolhido pelos alunos;

● apresentação dos trabalhos para a comunidade escolar.

Responsáveis:

Professora Érika Souza e Professora HelenWaqas.

Avaliação:

Exame das percepções adquiridas pelos alunos depois de conhecerem mais sobre a Capital

Federal do País; após a realização de debates, produção textual e produção artística de maquetes

que representem o Congresso Nacional e um outro monumento visitado, a escolha dos estudantes.

13.10 PROJETO PEQUENO PRÍNCIPE

Público alvo

Turmas dos 4° anos.

Apresentação

Esse projeto interdisciplinar oportuniza o aprimoramento dos conteúdos sobre comportamento,

amizade e atitudes, iniciado no primeiro bimestre. Para isso lançamos mão do livro de Saint-

Exupéry, O Pequeno Príncipe, que nos fala ao coração, motivando uma reflexão de nossos valores.

O Projeto procura trabalhar os valores de forma lúdica e divertida.



Objetivos

● Desenvolver a imaginação criadora;

● Desenvolver habilidades de raciocínio;

● Transformar o aprendizado em ato prazeroso, significativo e útil;

● Usufruir de um momento lúdico, movido à fantasia e imaginação;

● Perceber a importância da contação de histórias como uma manifestação cultural

emergente em nossa sociedade;

● Criar o hábito de ouvir histórias, como também o respeito a pessoa que se dispõem a falar;

● Dispor-se a conhecer o novo, o diferente;

● Estimular a atenção, a concentração e a memória;

● Desenvolver relações espaciais;

● Estimular a expressão e a comunicação;

● Incentivar à prática de virtudes;

● Refletir sobre a prática de pensar, olhar o outro e interagir com o próximo.

● Apreciar e ler vários tipos de literatura;

● Considerar a leitura como patrimônio cultural;

● Respeitar os diferentes tipos de literatura (gêneros e nacionalidades);

● Adotar atitude de repúdio à discriminação;

● Preocupar-se com a própria produção e valorizar a dos colegas;

● Trocar ideias e experiências;

● Reconhecer e valorizar todas as formas de transmissão de conhecimento;

● Valorizar as palavras e ações ditas para o bem comum.

● Interpretar o sentido do livro a partir dos conceitos de sustentabilidade e equilíbrio

ecológico. Saber cuidar; responsabilidade ecológica

● É interessante promover ao longo do Bimestre uma campanha de arrecadação de roupas

de frio, a serem doados para pessoas carentes.

● Aplicar os conceitos de AMIZADE, CUIDAR, AMOR no cotidiano escolar.

● Estimular o reconto e a produção de texto (individual e coletiva).

Estratégias/ atividades

● Contação de Histórias - Ler o livro com as crianças 1ª etapa – Rodas de Leitura. Reserve

20 minutos de sua aula para fazer a leitura do livro. Com apenas um exemplar, é possível

realizar essa atividade.



● Assistir ao filme com as crianças (ao final do projeto) – comparar livro original e adaptação

para filme.

● Elaboração de um portfólio para exposição na Feira da Escola (novembro)

● Arrecadação de roupas de frio para doação.

● Atividades interdisciplinares para cada momento em sala de aula (elaborar).

● Quando a leitura chegar ao final e todas as discussões sobre o livro forem encerradas, a

sugestão é pedir para os alunos trazerem alguma coisa de suas casas que possuem um

valor sentimental, pois remetem a alguém que eles gostam muito (assim como a raposa, ao

olhar o campo de trigo, lembra do pequeno príncipe). Explorar essa atividade (produção de

texto e apresentação). Eles podem apresentar e explicar o que trouxeram.

● Caracterizar personagens através da observação de suas narrativas, ações, características e

atitudes ao longo da história.

● Trabalhar os conteúdos de português, geografia, artes, história e matemática buscando

estabelecer conexões com a história contada.

Avaliação

O desenvolvimento do projeto deve ser avaliado em diversas instâncias:

● Avaliação contínua de cada atividade;

● A partir do desenvolvimento das atividades individual e coletivamente.

13.11 CULTURA DE PAZ

APRESENTAÇÃO

Reconhecendo a minha cota de responsabilidade com o futuro da humanidade, especialmente

com as crianças de hoje e as das gerações futuras, eu me comprometo – em minha vida diária, na

minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu país e na minha região – a: -

Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito. - Praticar a não-

violência ativa, rejeitando a violência sob todas as suas formas: física, sexual, psicológica,

econômica e social, em particular contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis como as

crianças e os adolescentes. - Compartilhar o meu tempo e meus recursos materiais em um espírito

de generosidade visando ao fim da exclusão, da injustiça e da opressão política e econômica. -



Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, dando sempre preferência ao diálogo e

à escuta do que ao fanatismo, à difamação e à rejeição do/a outro/a. - Promover um

comportamento de consumo que seja responsável e práticas de desenvolvimento que respeitem

todas as formas de vida e preservem o equilíbrio da natureza no planeta. - Contribuir para o

desenvolvimento da minha comunidade, com a ampla participação da mulher e o respeito pelos

princípios democráticos, de modo a construir novas formas de solidariedade.

JUSTIFICATIVA

A Escola Classe 312 Norte situa-se numa região geoeconômica e social favorável a uma

integração participativa com a comunidade, na construção do crescimento e fortalecimento

político-econômico-social.

De acordo com a intencionalidade do Caderno Orientador – Convivência Escolar e Cultura de

Paz, foi desenvolvido o projeto específico para a unidade escolar, visando relacionar ações

(incluindo as ações preventivas) no cultivo da paz.

OBJETIVO GERAL

Conhecer e possibilitar ações no ambiente escolar que promovam a conscientização da Cultura

da Paz e não – Violência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver ações de apoio, orientação e saúde mental para o corpo docente;

- Desenvolver ações de atendimento, orientações e atenção às famílias; e,

- Desenvolver ações para os estudantes visando o crescimento pleno e integral dos alunos:

processo ensino-aprendizagem, esporte, acesso às diversas especialidades da saúde física e mental.

ESTRATÉGIAS



- Sensibilização da Unidade Escolar;

- Cronogramas das ações;

- Desenvolvimento de projetos relacionados pela Equipe de Atendimento: Projeto Café com Afeto

(ao longo do ano, dirigido ao corpo docente), Projeto Café Caprichado (atendimento

individualizado ao corpo docente conforme cronograma no item Metodologia), Projeto Esporte

(Judô), Projeto-Oficina Ciranda do Coração (BNCC-Competências Sócioemocionais - segundo

semestre), e, para o ano letivo de 2023: Amigos do Zippy (BNCC-Competências Sócioemocionais).

PÚBLICO ALVO

- Corpo docente, alunos e familiares e comunidade da Escola Classe-EC 312 Norte.

METODOLOGIA

- Projeto Café com Afeto (ao longo do ano – 06/03; 11/03; 23/03): Temáticas Reflexivas para o

Corpo Docente: de acordo com a Equipe Pedagógica o tema a ser apresentado e agendada a

Reunião Coletiva para a execução do trabalho;

- Projeto Café Caprichado – DU: Discutindo a Unidade! (Dias 29 a 31/03: atendimento

individualizado aos professores, conforme cronograma abaixo:

DIA 29/03/2022 – 3ª. FEIRA DIA 29/03/2022 – 3ª. FEIRA
COORDENAÇÃO NO

MATUTINO
COORDENAÇÃO NO

VESPERTINO
TURMAS / PROFESSORES TURMAS / PROFESSORES
08h45 - 5 C - EMANUELA 13h45 - 5 B - ERIKA
09h30 - 5 D - EDUARDO 14h30 - 5 A - DANIELA
10h15 - 4 D - MIRIAN 15h15 - 2 B - MARCELE
11h - 4 C - TATIANE 16h - CE - LUCIANO

Dia 30/03 – Profa. Quitéria
DIA 31/03/2022 – 5ª. FEIRA DIA 31/03/2022 – 5ª. FEIRA

COORDENAÇÃO NO
MATUTINO

COORDENAÇÃO NO
VESPERTINO

TURMAS / PROFESSORES TURMAS / PROFESSORES



08h45 - 3 B - JÉSSICA 13h50 - 3 A - ROGELYO
09h30 - 2 C - ERLANI 14h30 - 4 B - PATRÍCIA
10h15 - 3 C - SANDRA 15h15 - 2 A - SELMA
11h - 1 B - RONALDO 16h - 4 A - ANDRESSA

- ESPORTE: PROJETO JUDÔ – Centro de Iniciação Desportiva – CID no Centro de Ensino Médio

Paulo Freire na L2 610 Norte. Divulgação aos alunos da EC 312 Norte – 12 Alunos.

- Festa dos 59 anos da EC 312 Norte: Apresentação aos alunos: Conhecendo melhor nossa escola:

QUIZ e atividade pedagógica do Bazar 5.9: Lixão Têxtil e o nosso Planeta;

- SAÚDE / Oftalmologia: indicação de 12 alunos da EC 312 Norte para UNIAE;

- Projeto-Oficina Ciranda do Coração, que já está em andamento ao longo do mês de junho para

início a partir de Setembro/2022, com o “norte” nas competências socioemocionais; e,

- Participação da Equipe de Atendimento em todos os Conselhos de Classe para listarem os alunos

que necessitam de acompanhamento, encaminhamento e atendimento, pois esse suporte é

prioritário na Recuperação das Aprendizagens.

ORÇAMENTO / CUSTOS DO PROJETO

Descrição Valor unitário Valor total

Convites – Xícaras papel especial – Café com Afeto -x-x- 70,00 Reais

Café com Afeto e Caprichado 20,00 x 3 x 4 dias 240,00 Reais

SUB-TOTAL = 310,00 Reais

Material para o Projeto-Oficina Ciranda do Coração Ainda em levantamento

Livros para o projeto-oficina Ciranda do Coração Emocionário –
Mania de Explicação -

TOTAL (PREVISÃO) =

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

Sala com projetor de mídia.

Livros para o Projeto-Oficina Ciranda do Coração: Emocionário; Quem é você; O monstro das cores;

Eu e meus sentimentos; e Mania de Explicação .



AVALIAÇÃO (do projeto)

Será emitido um relatório ao final do ano (Dez/2022), pela Equipe de Atendimento, após o

trabalho realizado com o corpo docente, alunos e familiares; onde serão evidenciados/tabulados

os seguintes pontos:

a) Desenvolvimento do trabalho pedagógico proposto para o ano de 2022 ao corpo docente;

b) Recuperação das aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos inscritos no Judô – houve

melhora?;

c) Houve leveza no decorrer do ano letivo para toda a comunidade escolar devido aos

atendimentos e atividades voltadas para corpo docente e alunos na Cultura de Paz?

d) Quais foram os depoimentos dos participantes envolvidos no projeto?

EQUIPE DE ATENDIMENTO

Cibele Rezende Carneiro, Gisele Neves de Souza Romão e Carolina de Souza Gomes.

13.12 CIRANDA DO CORAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O Projeto-Oficina Ciranda do Coração vem a se somar às diversas ações do projeto maior Cultura de

Paz, para o trabalho junto às crianças em momentos de sentimentos que possam colocá-las em situações

difíceis de lidar para a promoção da saúde mental na unidade escolar, em acordo com o Programa

Saúde na Escola, que foi instituído para beneficiar o desenvolvimento dos alunos da rede pública

de ensino, unindo as políticas de saúde e educação para o enfrentamento das vulnerabilidades que

comprometem o pleno desenvolvimento dos estudantes brasileiros.

JUSTIFICATIVA



Nas últimas décadas houve uma “explosão” de conhecimentos a respeito da neurociência, do

cérebro e do relacionamento entre os primeiros anos de aprendizagem, comportamento e saúde

da criança, bem como o impacto na vida adulta. No rol de descobertas inclui-se pesquisa básica,

técnicas de neuroimageamento (análise do cérebro em atividade), e acima de tudo a integração

destes conhecimentos pela transdisciplinaridade (Koizumi, 2001, Ramos, 2003).

Tais descobertas apontam que, para o pleno desenvolvimento da criança, além das

competências cognitivas, devem ser trabalhadas também as competências socioemocionais, visto

que as emoções são constitutivas dos seres humanos, independentemente da idade.

As crianças lidam diariamente com muitas emoções e sentimentos que provocam reações, por

vezes, inadequadas. Tais reações podem ter impacto negativo nas suas relações interpessoais, na

aprendizagem e no processo de desenvolvimento.

Por isso, a necessidade de saber identificar, reconhecer, entender e comunicar as emoções é

bastante destacada no trabalho com as competências socioemocionais, importantes para o

processo de desenvolvimento saudável e integral do ser humano.

Quando as crianças entendem as emoções e as comunicam de maneira assertiva e eficiente

elas podem escolher melhores estratégias para resolver problemas e solucionar conflitos de

maneira, cada vez mais, eficaz e autônoma.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Proporcionar ao estudante em situação de vulnerabilidade um espaço acolhedor e lúdico onde

possa expressar seus sentimentos, ressignificar suas experiências e desenvolver suas

competências socioemocionais.

Objetivos Específicos

- Desenvolver atividades com as crianças emmomentos de instabilidade emocional;

- Utilizar materiais lúdicos para equilibrar estudantes em situações desafiadoras.

ESTRATÉGIAS

- Sensibilização da Unidade Escolar;

- Multiplicar o projeto-oficinas à toda equipe e corpo docente;



- Iniciar a aplicabilidade após o final do treinamento e das oficinas em campo
(2ºSemestre/2022).

PÚBLICO ALVO

- Estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da SEDF na Escola Classe 312N.

METODOLOGIA

São utilizados recursos lúdicos para ensinar técnicas de autorregulação que possibilitem a

administração dos próprios sentimentos, pensamentos e comportamentos. Além da promoção

da assertividade na resolução de conflitos.

Cada oficina aborda um sentimento e para melhor funcionamento as crianças são agrupadas,

por idade, da seguinte maneira:

*Grupo 2: 6 a 7 anos.

*Grupo 3: 8 a 9 anos.

*Grupo 4: 10 a 11 anos.

A capacitação do Projeto-Oficina Ciranda do Coração terminará em Agosto/2022, tendo

inicio da aplicabilidade na unidade de ensino será ao longo do 2º Semestre de 2022.

RESULTADOS

Após as oficinas as crianças conseguiram lidar melhor com as frustrações, desenvolveram mais

empatia nas relações interpessoais, conseguindo identificar com mais facilidade os próprios

sentimentos e os sentimentos dos outros. Desenvolveram maior autocontrole emocional. Os

comportamentos agressivos e desrespeitosos foram diminuindo gradativamente e praticamente

não aconteciammais ao final do trabalho.

Para complementar o trabalho e fortalecer os resultados foram realizados encontros de

orientação e troca de experiências com os pais e professores.

No segundo semestre de 2019 foram realizadas oficinas no ambiente escolar em Planaltina

EQUIPE DE ATENDIMENTO



Cibele Rezende Carneiro, Gisele Neves de Souza Romão e Carolina de Souza Gomes.

13.13 PROGRAMA APRENDER VALOR

O Aprender Valor é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que tem como objetivo

estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de Educação Financeira e Educação

para o Consumo em estudantes das escolas públicas brasileiras. Financiado com recursos do

Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o

Programa vem sendo implementado desde o início de 2020, em caráter experimental (fase piloto),

em escolas selecionadas de cinco estados (Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Paraná)

mais o Distrito Federal.

A partir de 2021, a iniciativa entrou em fase de expansão nacional, possibilitando que outras

escolas e redes municipais e estaduais de educação tivessem acesso aos recursos do Programa.

Dessa forma, a partir de 2021, conhecimentos sobre formas de melhorar a gestão do dinheiro

puderam chegar a estudantes de Ensino Fundamental de todo o país.

Tratar sobre Educação Financeira no contexto escolar é uma urgência social, tendo em vista os

impactos, na vida individual e coletiva, no presente e no futuro, causados pelo modo como as

pessoas lidam com o consumo e com os recursos financeiros e materiais. Levar o tema para dentro

das salas de aula se alinha à demanda contemporânea de promoção do letramento financeiro na

escolarização de nível básico.

A inserção da Educação Financeira e da Educação para o Consumo nos currículos escolares,

como proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), auxilia a integração crítica e

consciente de crianças e adolescentes no mundo atual, contribuindo para a constituição da

cidadania. Além disso, aproxima o aprendizado escolar da vida prática, contribuindo para uma

aprendizagemmais significativa.

No Programa Aprender Valor, a Educação Financeira se efetiva nas escolas de Ensino

Fundamental por meio de projetos escolares que integram a Educação Financeira a diferentes

componentes curriculares. Esses projetos trazem sequências didáticas com atividades capazes de

articular habilidades relacionadas ao planejamento do uso dos recursos, à poupança ativa e ao uso

responsável do crédito com conteúdos e habilidades de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências

Humanas previstas na BNCC, de modo transversal e integrado.

Educação Financeira na sala de aula



O Aprender Valor reconhece que a Educação Financeira coloca para as escolas o desafio de

implementar projetos escolares transversais, mobilizando profissionais que atuam em diversas

áreas do conhecimento e inserindo, nas rotinas escolares, a gestão de projetos dessa natureza. Por

isso, para viabilizar a execução, a avaliação e o monitoramento do Programa em cada escola, tanto

na fase do piloto como na fase de expansão, o Banco Central desenvolveu, em parceria com o

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora

(CAEd/UFJF), um conjunto de ferramentas e recursos educacionais:

1. Plataforma de Gestão e Monitoramento – acesso, para gestores de rede e das escolas, bem

como para os professores do Ensino Fundamental participantes do Programa, a um

conjunto de recursos e ferramentas para auxiliá-los na implementação e na execução de

todas as ações previstas pelo Programa.

2. Desenvolvimento profissional para gestores – formação on-line que busca contribuir para

que os gestores assumam o protagonismo na gestão pedagógica, para além da gestão

administrativa de suas escolas.

3. Desenvolvimento profissional para professores – formação on-line que aborda a Educação

Financeira de forma prática, tratando de temas que fazem parte do dia a dia dos

educadores. De modo leve e amparado por exemplos do cotidiano, os três pilares temáticos

do Programa (planejar o uso dos recursos financeiros, poupar ativamente, gerenciar o uso

do crédito) são explorados, para que os professores, por um lado, se apropriem do que será

tratado com os estudantes, e, por outro, se beneficiem das reflexões propostas e dos

conteúdos apresentados.

4. Recursos Educacionais para uso em sala de aula pelos professores (presencial ou remoto) –

projetos escolares que são sequências didáticas, de cinco a dez aulas, em que a Educação

Financeira é apresentada de forma transversal e integrada aos componentes curriculares

Língua Portuguesa, Matemática ou Ciências Humanas. Habilidades socioemocionais

também são trabalhadas nas diversas atividades propostas, pois são indispensáveis para

que os estudantes desenvolvam comportamentos financeiros saudáveis. Além dos

benefícios que a Educação Financeira oferece para os estudantes e para suas famílias, o

ensino do tema também contribui para o aprendizado das habilidades dos componentes

curriculares ao tornar as aulas mais próximas de situações práticas do dia a dia. Com isso, o

professor se apoia na Educação Financeira para dar um significado mais concreto aos

conteúdos, lecionando os componentes curriculares obrigatórios sem que a Educação

Financeira represente uma carga de trabalho adicional.

5. Avaliação de Aprendizagem e Avaliação de Impacto – avaliações aplicadas aos estudantes

em diferentes momentos do ano letivo permitem aos gestores (da escola, das redes de



educação e do Programa) acompanharem os efeitos das ações do Programa sobre a

aprendizagem das crianças e dos jovens das escolas participantes.

Como foi a fase piloto do Aprender Valor?

O piloto, iniciado em 2020, teve o objetivo de implementar o Programa em escolas e estados

selecionados, de forma a testar a proposta e os recursos do Aprender Valor antes da expansão

nacional. Dessa forma, eventuais ajustes puderam ser feitos antes que as a

decisões fossem abertas para escolas públicas de todo o país. Durante a fase piloto do Programa, o

Aprender Valor levou Educação Financeira a escolas de Ensino Fundamental do Ceará, Distrito

Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Paraná.

As escolas que participaram do piloto foram convidadas no início de 2020 e puderam

demonstrar seu interesse em integrar o Programa por meio da adesão via plataforma. Com a

pandemia da Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais por todo o país, o calendário do

Aprender Valor foi flexibilizado durante o ano de 2020 e o início do ano de 2021 para melhor se

ajustar à realidade das redes de educação. As formações on-line (para gestores e professores)

foram liberadas em setembro de 2020, a avaliação de entrada dos estudantes de 5º, 7º e 9º anos

ocorreu em abril de 2021 e a liberação dos projetos escolares para os nove anos do Ensino

Fundamental aconteceu após as avaliações, ainda em abril deste ano. Para as escolas participantes

da fase piloto, foi realizado um seminário de divulgação de resultados e premiação de escolas, com

objetivo de fortalecer a difusão da Educação Financeira no contexto escolar.

Alguns números: a fase piloto envolveu 429 escolas, que participaram ativamente em 257

municípios das seis Unidades da Federação convidadas. Foram cadastrados na plataforma mais de

4,6 mil profissionais e 33 mil estudantes, dos quais mais de 14 mil participaram da avaliação de

entrada (disponibilizada para turmas de 5º, 7º e 9º anos). Essa experiência serviu como base para

a estruturação da etapa de expansão, fase em que o Programa está disponível para todos os

municípios e escolas públicas de Ensino Fundamental do Brasil.

As atividades da fase de expansão englobam a adesão de redes e escolas de todo o território

nacional, o cadastro de profissionais e estudantes, a formação de diretores e professores, a

execução de projetos escolares, as avaliações de aprendizagem dos estudantes e a avaliação de

impacto.

Quais são os principais diferenciais e benefícios do Programa?

Diferentemente de outras propostas de inclusão de temas transversais nas escolas, o

Programa Aprender Valor tem como objetivo o ensino de Educação Financeira e Educação para o



Consumo dentro das aulas de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Humanas. Portanto, ao

aplicar os projetos escolares do Aprender Valor, o professor não deixa de ensinar o conteúdo

curricular da sua disciplina para abordar os conteúdos propostos.

O Programa disponibiliza formação específica para que diretores de escolas aperfeiçoem seus

conhecimentos sobre metodologia de trabalho com projetos e sobre como implementar o

tratamento de temas contemporâneos transversais – no caso, a Educação Financeira e a Educação

para o Consumo – nas escolas. Os professores, por sua vez, recebem formação prática de como

ensinar esse tema na sala de aula, de forma transversal e integrada, como propõe a BNCC.

Todos os atores envolvidos recebem ainda formação sobre Educação Financeira aplicada à sua

vida pessoal. Além de impactar positivamente a forma como os profissionais lidam com suas

finanças no dia a dia, essa formação faz com que adquiram mais confiança na hora de discutir e

trabalhar o tema em suas escolas, na sala de aula, com seus estudantes.

Como o Programa acontece?

O Programa acontece nas salas de aulas de escolas públicas de Ensino Fundamental. Ele se

efetiva quando os projetos escolares com Educação Financeira são aplicados aos estudantes pelos

professores que fizeram as formações do Aprender Valor. A seguir, seguem, de forma detalhada, as

principais ações previstas para cada uma das etapas ou passos do Programa.

1. Adesão das redes e escolas;

2. Formação de gestores e professores;

3. Desenvolvimento de projetos escolares;

4. Avaliação da aprendizagem;

5. Seminário de divulgação dos resultados e premiação das escolas;

6. Expansão nacional do Programa e Avaliação de Impacto.

Implementação do Programa Aprender Valor

A implementação do Programa está sendo feita em duas fases.

A primeira fase refere-se à implementação realizada em caráter experimental (piloto), ao

longo do ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021, em um grupo de escolas das Unidades da

Federação selecionadas para essa fase inicial: Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas

Gerais, Pará e Paraná.

Ao longo do período, devido ao forte impacto da pandemia da Covid-19 na área de Educação, o

Programa foi passando por ajustes e flexibilizações para permitir que as redes de ensino



participassem das diferentes etapas: adesão de escolas, cadastro de profissionais, formação de

profissionais (gestores e professores), cadastro e enturmação de estudantes, avaliação de

estudantes e aplicação de projetos escolares.

A segunda fase consiste na expansão nacional, com a abertura do Programa para que

secretarias de educação e escolas públicas de Ensino Fundamental de todo o país possam fazer

parte do Aprender Valor. Essa fase se iniciou em 2021, tendo como primeira etapa a adesão das

secretarias de educação e escolas ao Programa por meio da plataforma. Ao período de adesão se

seguem as demais etapas do Programa: cadastro de profissionais, cadastro de estudantes,

enturmação de estudantes, alocação de professores nas turmas, formação de professores e

gestores, avaliação de aprendizagem de entrada, liberação de projetos escolares para aplicação

junto aos estudantes e avaliação de aprendizagem de saída.

Na fase de expansão nacional, está prevista a avaliação de impacto do Programa, com sorteio

de escolas pertencentes ao grupo de implementação total (tratamento) e ao grupo de

implementação parcial (controle). O objetivo dessa avaliação, realizada com maior rigor e controle,

é identificar, mensurar e comparar os efeitos do Programa no nível de letramento financeiro de

crianças e jovens que participaram das ações propostas (grupo de implementação total) em

relação a estudantes que não tiveram contato com a intervenção (grupo de implementação

parcial).

Programa Aprender Valor – Etapas dos ciclos de expansão nacional

● Adesão das redes e das escolas;
● Cadastro de profissionais;
● Cadastro e enturmação de estudantes;
● Liberação da formação para gestores e professores de escolas sorteadas;
● Avaliação de entrada dos estudantes;
● Aplicação dos projetos escolares, pelos professores, nas turmas;
● Avaliação de saída dos estudantes;
● Seminário de divulgação dos resultados e premiação das escolas.

13.14 ATIVIDADES EXTRACLASSE

SAÍDAS DE CAMPO



Ao longo do ano letivo a Escola Classe 312 Norte promove diversas saídas de campo. Datas e

locais são definidos em função das necessidades curriculares das turmas e das oportunidades

surgidas, a saber:. Zoológico, museus e exposições, teatros, cinemas, parques públicos, Hospital

Sarah Kubitschek, Planetário, feiras culturais, entre outros direcionados para o enriquecimento

curricular.

Objetivos

● Promover o diálogo interdisciplinar;

● Organizar situações pedagógicas relacionadas aos conteúdos curriculares, que

promovam o desenvolvimento de valores, proporcione atitudes que favoreçam o

respeito ao próximo, a solidificação de amizades, a noção de identidade e a socialização.

● Fomentar experiências de autonomia e de elaboração conjunta de regras;

● Desenvolver atitudes de valorização e respeito ao bem comum de uso individual e

coletivo.

● Enriquecer o conhecimento dos estudantes.

Justificativa:

A saída de campo justifica-se como estratégia metodológica que permite ao professor utilizar-se

de formas diversificadas de ensino-aprendizagem e de avaliação. Ao mesmo tempo, explora o

prazer peculiar à ampliação do conhecimento e à convivência.

É uma atividade voltada para a aprendizagem significativa, desenvolvimento dos aspectos afetivo,

cognitivo e social e está estruturada para atingir os objetivos propostos no PPP e no currículo

escolar.

Etapas:

● Planejamento e organização.

● Aplicação do conteúdo planejado.

● Organização e trabalho em sala e construção de regras.

● Realização da atividade proposta.

● Avaliação.

13.15 PROJETO “DESPERTANDO A CRIATIVIDADE COM AS MÃOS”



APRESENTAÇÃO

A presença de pessoas com deficiências nas escolas mudou com o passar dos anos, após um

longo período de exclusão e abandono. A inserção e o acolhimento dessas pessoas devem fazer

parte da rotina escolar, com vistas à criação de espaços educacionais menos restritivos para os

estudantes com necessidade educacionais especiais.

Tendo o brincar na primeira infância um papel fundamental no desenvolvimento e para a

inclusão. É por meio da brincadeira que o indivíduo aprende a se comunicar, desenvolve a

imaginação e diversos tipos de habilidades, inclusive motoras. Essa ideia, muitas vezes divulgada é

a de que o brincar seja somente um entretenimento, como se não tivesse outras utilidades mais

importantes.

PROBLEMATIZAÇÃO

Um breve retroceder no tempo aponta que o sistema educacional tem a competência de

propiciar recursos, com foco em atender às necessidades educacionais especiais de todos os

estudantes, marcaram uma trajetória de lutas na intenção de garantir o brincar e o aprender

enquanto direito das crianças. Nessa linha do tempo, destacam-se:

1948 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos;

1988 - A Constituição Federal do Brasil;

1990 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA

2009 - As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental - DCNEF;

2017 – A Base Nacional Comum Curricular – BNCC;

2018 - O Currículo emMovimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental.

ESCOLHA DO TEMA GERADOR

Como se pode constatar pelo próprio teor, este projeto procura privilegiar o brincar e o

aprender, como forma de conduzir os estudantes com TEA – Transtorno do Espectro Autista a

inserção no ambiente escolar. Mais do que isso, o tema foi escolhido a partir da necessidade de os

estudantes serem acolhidos, participarem de brincadeiras coletivas, propostas com

intencionalidade pedagógica, e assim, explorar todos os espaços da escola. O mundo da



aprendizagem, hoje, exige o confrontamento de diversas maneiras e experiências que a

incentivem. Subestimar um recurso tão rico, como as brincadeiras, pinturas com as mãos e os

jogos, seria jogar por terra toda a pedagogia fundada nas experiências, na autonomia e na

formação integral.

PÚBLICO-ALVO

Este projeto terá sua aplicação voltada aos estudantes com TEA – Transtorno do Espectro

Autista da Escola Classe 312 Norte.

JUSTIFICATIVA

O acolhimento, a interação, a criatividade, a resolução de conflitos e o desenvolvimento

emocional são algumas habilidades que requerem mais do que a formalidade das aulas, senão o

trabalho com jogos e brincadeiras, de uma forma lúdica e vivencial, auxiliando os estudantes em

suas novas experiências de aprendizagem no ambiente escolar.

A presunção desse projeto visa o estimular dessas capacidades, ampliando as

possibilidades dos estudantes com autismo compreenderem melhor a realidade, tendo em vista

que a ludicidade não pode ser vista apenas como divertimento ou brincadeira sem

intencionalidade, mas como recurso pedagógico que favorece o desenvolvimento físico, cognitivo,

afetivo e, principalmente, como possibilidade de reforçar a interação e o respeito entre as crianças.

OBJETIVO GERAL

Implementar o acolher e o brincar, de forma espontânea e dirigida, enquanto base

estruturante e estimuladora de aprendizagens, de interações com os pares, de construção de

limites, de repertório de soluções para as situações-conflito, de desenvolvimento motor, cognitivo,

emocional e de lazer, dentre outros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Relaciona-se em experiências que demonstrem as competências individuais e coletivas;

● Manifestar aptidão para escolher alternativas adequadas para a solução de situações-

problema oferecidas;



● Imitar gestos e comportamentos inerentes aos jogos e brincadeiras;

● Autorregular-se em situações que o jogo ou a brincadeira exigir;

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de

participação e cooperação;

● Demonstrar confiança e autonomia por meio de atitudes perante os jogos;

● Explorar o espaço por meio de atividades que possibilitem arrastar-se, engatinhar, rolar,

andar, correr, saltar;

Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas potencialidades.

ÁREAS DO CONHECIMENTO

Eixos integradores – Alfabetização, Letramento e Ludicidade

Áreas do Conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino

Religioso.

METODOLOGIA

● Exploração de espaços da escola para a proposição de atividades lúdicas coletivas,

conduzidas pela professora regente e educadora social;

● Confecção de brinquedos feitos com sucatas;

● Exibição de vídeos sobre brincadeiras;

● Curadoria e apreciação de obras de arte que retratem o brincar;

● Contação de obras literárias que abordem as brincadeiras e a ludicidade;

● Sensibilização das famílias a respeito da importância do brincar para o desenvolvimento

infantil por meio de cards elaboradas pela professora colados na agenda;

● Disponibilização de repertório de brinquedos que contemplem a diversidade humana no

contexto de sala de aula;

● Destinação de horários nas atividades de rotina para o brincar livre no contexto de sala de

aula;

● Destinação de horários nas atividades de rotina para as brincadeiras no momento do

recreio.

CRONOGRAMA



Ao longo do ano letivo.

AVALIAÇÃO

A avaliação acontecerá de forma processual, acompanhando a recepção dos estudantes às

propostas feitas, suas expressões, seus comportamentos, garantindo-se o retorno necessário para

a adoção de novas estratégias pedagógicas.



13.16 GINÁSTICA NAS QUADRAS

JUSTIFICATIVA

O Programa Ginástica nas Quadras - PGINQ - vem desenvolvendo desde 1990, relações de

parceria com a comunidade, por intermédio de um atendimento sistematizado com vivências

corporais de Ginástica e de Desporto e com Orientação ao desenvolvimento da atividade física

comunitária.

O processo contínuo de avaliação do Programa vem revelando, a cada dia, sua importância

para a comunidade local, no processo de desenvolvimento do setor de saúde, do incentivo ao lazer

e da prática regular da atividade física. Assim, melhorando a qualidade de vida destas

comunidades.

Desde 2009 a comunidade escolar da Escola Classe 312 Norte e região, conta com o PGINQ.

E em 2022 a importância do Programa se mostrou ainda mais necessária devido a volta das

atividades presenciais, principalmente das atividades físicas para a melhoria da qualidade de vida,

reabilitação e aumento da imunidade pós COVID.

OBJETIVO GERAL

Consolidar a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar da EC 312 Norte e

região, por meio de atividades de integração entre a Secretaria de Estado de Educação/Gerência

Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro - GDESP, através do Programa Ginástica nas Quadras.



OBJETIVO ESPECÍFICO

● Incentivar e apoiar a participação da comunidade no Programa Ginástica nas Quadras.

● Desenvolver hábitos físico-motores favoráveis a melhoria das condições psicossomáticas

desta comunidade.

● Desenvolver atividades que contribuam para melhoria na qualidade da vida do cidadão.

● Envolver os participantes em atividades sócio-integradoras, viabilizando melhoria no

convívio social.

PLANO OPERATIVO

O Programa Ginástica nas Quadras na comunidade funcionará da seguinte forma:

1. Locais:

● 306 Norte

● 113 Norte

● UBS Vila Planalto

● Clube Vizinhança da Vila Planalto

● Creche Pioneira da Vila Planalto

2. Professor: Hugo da Silva Albuquerque

3. Carga horária: 40 horas

4. Turno: Matutino/Vespertino

5. Dias: segundas, quartas e sextas

6. Horários:

● 306 Norte – 6h50

● 113 Norte – 8h10

● UBS Vila Planalto – 9h30

● Clube Vizinhança da Vila Planalto – 11h e 17h

● Creche Pioneira da Vila Planalto – 18h30

METODOLOGIA

As aulas poderão abranger uma ou mais das opções abaixo:



● Alongamentos.

● Exercícios Aeróbicos (Cardiovasculares).

● Exercícios Neuromusculares (Localizados).

● Exercícios Funcionais (gerais).

● Atividades Desportivas

● Recreação e Atividades sócio-integradoras.

RECURSOS

HUMANOS:

● Professor Hugo da Silva Albuquerque, pertencente ao quadro da Carreira Magistério em

Educação da Secretaria de Estado de Educação, matrícula 203.824-2, ministrando as aulas

do Programa Ginástica nas Quadras.

● Servidores do GDESP, vinculados à Diretoria Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro,

no suporte operacional ao Programa.

MATERIAIS:

A comunidade deve prover o Programa de recursos matérias, conforme suas necessidades,

condições socioeconômicas e atividades desenvolvidas, tais como:

● Colchonetes.

● Caneleiras.

● Halteres (pesos de mão).

● Bolas.

● Bastão.

● Ligas de soro.

O professor ajudará na captação de recursos, por meio de atividades sócio-integradoras.

AVALIAÇÃO

A avaliação das atividades desenvolvidas se dará durante o processo, com vistas ao

cumprimento dos objetivos gerais e específicos do Programa.





14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O PPP é um instrumento que para estar acobertado de legitimidade e ter o alcance

proposto deve ser fruto de discussões para a construção coletiva, cujas perspectivas apontam para

a missão, para os objetivos e para o alcance das metas propostas, devendo-se então ser

acompanhado e avaliado de forma contínua, cumulativa e qualitativa, vista holisticamente como

um processo global, com destaque especial ao Plano de Ação, a fim de se verificar se as ações

definidas como prioridades continuam compatíveis com a realidade escolar que se apresenta.

Quanto mais democrático e participativo a construção do Projeto Político-Pedagógico,

maiores são as suas chances de sucesso.

O legítimo fórum para reflexão, embates, e deliberações para a avaliação do PPP é a

Coordenação pedagógica onde participa todo o corpo docente e diretivo escolar. Espaço em que

se busca, de forma crítica e profissional, rever as fragilidades, os pontos pacíficos de mudança ou

adaptação.

Conforme nos ensina a Professora Ilma Veiga Projeto Político Pedagógico é definido por:

Um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, quando, de que maneira, por

quem para chegar a que resultados. Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes

da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo seu

compromisso com a clientela. É a valorização da identidade da escola e um chamamento à

responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e externa. Esta ideia implica a

necessidade de uma relação contratual, isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos,

daí a importância de que seja elaborado participativa e democraticamente.

Nesta construção identifica-se as potencialidades e as fragilidades com a finalidade de uma

revisão orientada em busca de uma qualidade no trabalho administrativo e escolar.

Trata-se, pois, de uma autoavaliação, na forma de analisar, retomar e reorganizar os

processos avaliativos inseridos no seu sistema. Verifica-se de forma ampla os dados coletados na

instituição e realiza-se uma avaliação interna e externa com todo o seus sujeitos do processo

educativo, a saber: equipe gestora, coordenação pedagógica, orientação educacional, corpo

docente, equipe multiprofissional, secretariado escolar, conselho escolar, associação de pais e

mestres, estudantes e comunidade escolar, procurando uma reflexão global avaliativa enquanto

instituição.

A avaliação do PPP da escola, enquanto avaliação interna é permanente e realizada durante

todo ano letivo por meio de fichas, questionários, reuniões, assembleias e todos os meios

disponíveis para uma apreciação fidedigna e transparente.



A avaliação contempla dimensões, tais como: Gestão pedagógica, de aprendizagem e dos

resultados educacionais, participativa, de pessoas, financeira e administrativa.

A avaliação formativa enquanto instituição observa que todos serão avaliados; unidades

escolares da rede pública, estudantes, docentes, gestores e conselheiros escolares, como uma

forma de mediação que fortalece vínculos entre avaliados e avaliadores, porque se revezam em

diferentes momentos e situações com o objetivo de formar uma Escola pública democrática e de

qualidade.

A avaliação institucional é fundamental para que se possa refletir sobre ações e relações

interpessoais, identificar as necessidades da escola e propor planos de ação conjunto que

viabilizem o novo fazer pedagógico, onde os debates e formulações de novas propostas teóricas –

metodológicas orientem o processo.

Tais orientações e formulações se assentam em marcos legais fundamentados numa

pluralidade e diversidade que caracteriza a educação pública do Distrito Federal.
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	-- Feedback dos professores e equipe diretiva.
	SR/OE/EAA
	Durante o ano letivo. 
	- Juntamente com a  OE e EEAA acompanhar o process
	- Identificar necessidades e dificuldades relativa
	-Orientar os familiares quanto às melhores formas 
	- Acompanhar o rendimento dos alunos e o replaneja
	- Juntamente com a OE e EEA participar dos Conselh
	Classe. 
	- Planejar, em parceria com os professores, melhor
	- Acompanhar e mapear os resultados das avaliações
	- Escutar os professores em se tratando de suas di
	- Escutar a família para atendimento das necessida
	-Depois de cada ação realizada;
	-- Feedback dos professores e equipe diretiva.
	SR/OE/EAA
	Durante o ano letivo. 
	-Juntamente com a OE e EEAA proporcionar ações com
	-Elaborar ações que promovam reflexões sobre a impo
	-Promover reflexões sobre a importância do autocuid
	- Ter uma comunidade escolar parceira, envolvida n
	- Propiciar ações voltadas ao diálogo entre os pro
	 - Utilizar textos, mensagens, rodas de conversas,
	- Desenvolver momentos  de acolhimento em todos os
	- Promover atividades com a comunidade escolar (re
	-Depois de cada ação realizada;
	-Observar a integração do grupo;
	- Observar a organização e harmonia na escola como
	SR/OE/EAA
	Durante o ano letivo. 
	Metas:
	●Estruturação do espaço físico da Equipe de Atendim
	●Promoção da identidade da Orientação Educacional.
	●Organização dos instrumentos de registros.
	●Análise da realidade / Mapeamento Institucional da
	●Planejamento Específico da Orientação Educacional 
	●Intervenção e Acompanhamento.
	●Realização da Ação Pedagógica Individual (escuta s
	●Ação Pedagógica no coletivo junto ao grupo de prof
	●Ações educativas individuais ao estudante.
	●Ações educativas no coletivo (ao grupo de estudant
	●Integração família-escola.
	●Acompanhamento da frequência escolar.
	●Fortalecer/apresentar a rede de proteção social.
	TEMÁTICA
	FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR
	ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
	EIXO DE AÇÃO
	PERÍODO DE EXECUÇÃO
	Educação em
	Cidadania DH
	Educação em Diversidade
	Educação em Sustentabilidade
	Acolhimento
	X
	Acolhimento e apresentação da Equipe de Atendiment
	Implantação da Equipe de Atendimento
	Março/Abril
	X
	X
	Escuta sensível dos professores em atendimentos in
	Ação junto aos professores
	Durante o ano letivo.
	X
	X
	Participação em reunião de pais.
	Ação junto a família
	Durante o ano letivo.
	X
	X
	Acolhimento em situações de busca espontânea ou in
	Ação junto aos professores
	Ação junto aos estudantes
	Ação junto a família
	Durante o ano letivo.
	Cidadania
	X
	Participação no acompanhamento e contato com as fa
	Ação em Rede
	Durante o ano letivo.
	X
	Elaboração de projeto de Cultura de Paz com abrang
	Ação Institucional
	1º. Semestre.
	X
	Elaboração do Plano de Ação Anual Específico OE e 
	Ações Institucionais
	1º. Semestre.
	X
	Realizar registros e arquivamento dos contatos/ate
	Ação Institucional
	Durante o ano letivo.
	X
	Apresentação de slides aos alunos sobre Lixão Text
	Ação Institucional
	Abril/Maio
	Desenvolvimento de Competências Socioemocionais
	X
	Oficina-Projeto Ciranda do Coração para todas as c
	Ação junto aos estudantes
	2º. Semestre.
	Ensino / Aprendizagem
	X
	Participação nas coordenações coletivas.
	Ação junto aos professores
	Durante o ano letivo.
	X
	Participação nos conselhos de classe.
	Ação junto aos professores
	Durante o ano letivo.
	X
	X
	Atendimentos e Encaminhamentos alunos (as)
	Ação junto aos professores
	Ação junto aos estudantes
	Ação junto a família
	Durante o ano letivo.
	Saúde
	X
	Incentivo e divulgação do esporte na parceria com 
	Ação junto aos estudantes
	Abril
	X
	Encaminhamentos de onze alunos/alunas para consult
	Ação Institucional/Uniae
	Março/Abril
	Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resulta
	A avaliação da organização e atuação do trabalho p
	A avaliação do trabalho pedagógico da Equipe de At
	Podem ser utilizadas fichas, questionários, e dema
	PLANO DE AÇÃO  EEAA
	OBJETIVOS
	METAS
	AÇÕES
	AVALIAÇÃO
	RESPONSÁVEIS
	CRONOGRAMA
	- Trabalhar em parceria com a Orientação Educacion
	- Contribuir para o planejamento de metas e estrat
	-Fazer a leitura de documentos relacionados à esco
	- Auxiliar na elaboração do PPP da escola;
	- Auxiliar na implementação dos Planos de Ação das
	Depois de cada ação realizada;
	Feedback dos professores e equipe diretiva.
	EEAA/OE/SR
	Durante o ano letivo. 
	- Auxiliar na formação continuada dos professores 
	- Contribuir com a formação e atualização dos doce
	- Realizar escuta sensível e espaço de fala aos do
	Participar da construção de temáticas a serem dese
	Depois de cada ação realizada;
	Feedback dos professores e equipe diretiva.
	EEAA/OE/SR
	Durante o ano letivo. 
	- Juntamente com a OE e SR orientar a equipe docen
	- Auxiliar e acompanhar o planejamento, a execução
	Reunir com professores, equipe diretiva e coordena
	-Propor ações pedagógicas de qualquer natureza.
	Depois de cada ação realizada;
	Feedback dos professores e equipe diretiva.
	EEAA/OE/SR
	Durante o ano letivo. 
	- Juntamente com a OE e SR, acompanhar o processo 
	- Identificar necessidades e dificuldades relativa
	-Orientar os familiares quanto às melhores formas 
	- Acompanhar o rendimento dos alunos e o replaneja
	- Juntamente com a OE e SR participar dos Conselho
	Classe. 
	- Planejar, em parceria com os professores, melhor
	- Acompanhar e mapear os resultados das avaliações
	- Escutar os professores em se tratando de suas di
	- Escutar a família para atendimento das necessida
	-Depois de cada ação realizada;
	Feedback dos professores e equipe diretiva.
	EEAA/OE/SR
	Durante o ano letivo. 
	PLANO DE AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS
	OBJETIVOS
	METAS
	AÇÕES
	AVALIAÇÃO/ INDICADORES
	RESPONSÁVEIS
	CRONOGRAMA/ 
	PRAZO
	RECURSOS
	DIAGNOSTICAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDAN
	RECUPERAR AS APRENDIZAGENS E CONSOLIDAR O PROCESSO
	ELABORAR AÇÕES E PROJETOS VOLTADOS PARA AS COMPETÊ
	Analisar as fragilidades e potencialidades dos est
	Intervir assertivamente nas dificuldades evidencia
	Efetivar, incentivar e acompanhar  a participação 
	Desenvolver competências socioemocionais.
	●Aplicação de avaliações diagnósticas e formativas.
	●Mapeamento e gráficos dos estudantes a partir dos 
	●Formação continuada em serviço, nos espaços e temp
	●Planejar atividades voltadas para o reagrupamento 
	●Organizar grupos para a realização de agrupamentos
	●A coordenação vai acompanhar e apoiar o fazer peda
	●As atividades planejadas para o reagrupamento segu
	- Quem sou eu 
	- O Brasil no mundo: resgatando valores e identida
	●Apresentação e multiplicação do projeto-oficina Ci
	Por meio de reuniões semanais, dos conselhos de cl
	Acompanhamento dos avanços dos estudantes em seu p
	Equipe gestora, Coordenação pedagógica e Corpo doc
	A cada bimestre durante todo o ano letivo.
	Atividades didático pedagógicas planejadas - mater
	Livros didáticos.
	Livros de literatura infantil.
	Músicas, brincadeiras e vídeos, filmes planejados.
	Jogos pedagógicos.
	PLANO DE AÇÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR
	OBJETIVOS
	METAS
	AÇÕES
	AVALIAÇÃO/ INDICADORES
	RESPONSÁVEIS
	CRONOGRAMA/ 
	PRAZO
	RECURSOS
	BUSCAR SOLUÇÕES PARA AUMENTAR A PERMANÊNCIA/ RETEN
	IDENTIFICAR, ANALISAR E CORRIGIR FATORES QUE PODEM
	Investir em relacionamentos para aumentar a perman
	 Inovar na educação.
	Adotar posturas acolhedoras.
	Assumir uma gestão participativa.
	Apostar em recursos atrativos e lúdicos.
	Acompanhar o desempenho e a frequência  dos estuda
	Propor parceria com a família.
	Desenvolver competências socioemocionais.
	- Entrada pedagógica: proporcionar momentos de aco
	- Através dos projetos escolares específicos plane
	- Buscar equidade em nossas ações, oferecendo aces
	- Aplicação de avaliações diagnósticas e formativa
	- Intervir junto às fragilidades observadas buscan
	- Investir em recursos lúdicos, atrativos e dinâmi
	- Realizar momentos de  acolhimento das famílias, 
	- Estabelecer estratégias (formulários, questionár
	- Apresentação e multiplicação do projeto-oficina 
	Por meio de reuniões e dos conselhos de classe.
	Observar envolvimento e participação dos estudante
	Acompanhamento diário do desempenho e frequência d
	Através do envolvimento da comunidade escolar na c
	Observar a participação das famílias na vida escol
	Equipe gestora, Coordenação pedagógica, Corpo doce
	Durante todo o ano letivo.
	Estratégias lúdicas e planejadas - material impres
	PLANO DE AÇÃO CULTURA DE PAZ
	OBJETIVOS
	METAS
	AÇÕES
	AVALIAÇÃO
	RESPONSÁVEiS
	CRONOGRAMA
	Desenvolvimento  de ações de apoio, orientação, at
	às famílias e os estudantes visando o crescimento 
	  Contemplar ações pacíficas pautadas em valores e
	   Os resultados que são esperados referem-se à pr
	As ações da Equipe Diretiva e da Equipe de Apoio e
	 Será emitido um relatório ao final do ano (Dez/20
	a) Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos propo
	b) Recuperação das aprendizagens através dos proje
	c) Desenvolvimento cognitivo-social (autorregulaçã
	d) Como foi no decorrer do ano letivo para toda a 
	e) Ao final do ano letivo, realizar uma escuta sen
	   EQUIPE GESTORA e Equipe de Apoio e Atendimen- t
	 O acolhimento, acompanhamento da frequencia escol
	No acompanhamento das Coordenações e Reuniões Cole
	Já os Conselhos de Classe, acontecem bimestralment
	Os projetos, são elaborados conforme as demandas t
	- Cultura de Paz;
	- CID-JUDÔ;
	- Apresentação de slides aos alunos sobre Lixão Te
	- Projeto-Oficina Ciranda do Coração, dentro das C
	13.2 CAMPANHA DO AGASALHO: AQUEÇA UM CORAÇÃO
	Ação
	Data
	Mês
	Apresentação projeto
	19
	maio
	Confecção de cartazes
	20
	maio
	Apresentação da campanha para cada turma.
	20
	maio
	Arrecadação de casacos e roupas diversas de frio, 
	junho
	Pesquisas acerca do inverno em nossa região.
	junho
	Debate sobre as mudanças climáticas
	junho
	Exercícios sobre medidas de temperatura no livro d
	junho
	Mapeamento dos estudantes e da comunidade de pesso
	 
	junho
	Culminância do projeto
	 
	julho
	DIA 29/03/2022 – 3ª. FEIRA
	DIA 29/03/2022 – 3ª. FEIRA
	COORDENAÇÃO NO MATUTINO
	COORDENAÇÃO NO VESPERTINO
	TURMAS  /  PROFESSORES
	TURMAS  /  PROFESSORES
	08h45   -   5 C  -  EMANUELA
	13h45  -  5 B  - ERIKA
	09h30   -   5 D  -  EDUARDO
	14h30  -  5 A - DANIELA
	10h15   -  4 D  - MIRIAN
	15h15  - 2 B - MARCELE
	11h   -   4 C  -  TATIANE
	16h  -  CE - LUCIANO
	DIA 31/03/2022 – 5ª. FEIRA
	DIA 31/03/2022 – 5ª. FEIRA
	COORDENAÇÃO NO MATUTINO
	COORDENAÇÃO NO VESPERTINO
	TURMAS  /  PROFESSORES
	TURMAS  /  PROFESSORES
	08h45   -   3 B  -  JÉSSICA
	13h50  -   3 A  - ROGELYO
	09h30   -   2 C  -  ERLANI
	14h30  - 4 B -  PATRÍCIA
	10h15   -   3 C  - SANDRA
	15h15  -   2 A - SELMA
	11h   -   1 B  -  RONALDO
	16h  -  4 A -  ANDRESSA
	Descrição
	Valor unitário
	Valor total
	Convites – Xícaras papel especial – Café com Afeto
	-x-x-
	70,00 Reais
	Café com Afeto e Caprichado
	20,00 x 3 x 4 dias
	240,00 Reais
	SUB-TOTAL = 310,00 Reais
	Material para o Projeto-Oficina Ciranda do Coração
	Ainda em levantamento
	Livros para o projeto-oficina Ciranda do Coração
	Emocionário – 
	Mania de Explicação - 
	                 TOTAL (PREVISÃO)     =

