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                                       Samambaia 2022 

APRESENTAÇÃO: 

Apresentação do Projeto e do seu processo de construção 

O Projeto Político Pedagógico é um protocolo de intenções. Podendo e devendo ser 

reformulado no decorrer do ano letivo, por meio de discussões com os diversos agentes da 

escola. A partir de discussões e observações, esta proposta foi elaborada com a 

participação de todas as pessoas que fazem parte do dia a dia da escola. Iniciaram-se 

rodas de conversas nas coletivas, assim como foram realizadas reuniões junto à todos os 

outros segmentos, como pais e servidores. No princípio houve também troca de e-mails por 

parte das comissões organizadoras de cada parte em que foi dividido o projeto. Após 

analises de pedaços separados, e as escutas com os alunos (as), foram efetuadas novas 

reuniões para acertar os detalhes sobre o todo.  

Ao longo do documento tentaremos imprimir o perfil desta escola, seu 

funcionamento, suas características, sua identidade, suas metas, regras, objetivos, normas, 

dificuldades e necessidades. Enfim, um retrato completo, ou o mais fiel possível. 

A presente proposta será desenvolvida conforme política educacional vigente e 

fundamenta-se na Lei de Diretrizes e bases da Educação nº 9394/96, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, na Proposta Pedagógica das Escolas Públicas do Distrito Federal, 

na Lei da Gestão Democrática Nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, no Regimento Escolar 

das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e no Programa 

de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, destinado as Instituições 

Educacionais e Diretorias Regionais de Ensino da Rede Pública.  

A proposta seguiu ainda nesses anos de acordo com a Lei da Gestão Democrática: 

Art. 2º.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, contém as Diretrizes e Bases que 

vão orientar a educação nacional nos próximos anos. Seus 92 artigos representam um novo 

momento do ensino brasileiro; neles vemos refletidos muitos dos desafios e esperanças 

que movem o trabalho de tantos educadores numa nação de realidades tão diversas. A 

Proposta Pedagógica das Escolas Públicas do Distrito Federal também aponta para a 

função social da escola de garantir a todos, condições de viver plenamente a cidadania. 

É nesse sentido, e com a necessidade de se desenvolver um processo pedagógico 

que vise a formação de sujeitos crítico reflexivos, capazes de agir de forma autônoma nas 

várias relações que estabelecem. Desta forma, não basta apenas decodificar o signo 

linguístico ou ainda a linguagem matemática, mas surge a necessidade também de práticas 
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pedagógicas que façam sentido para o sujeito, embasando-o para a vida social. O 

educando deve, portanto, ter a capacidade de analisar as várias situações que vivência de 

acordo com o contexto onde estas situações estão inseridas. 

A busca constante por uma escola de qualidade está levando cada vez mais os pais 

a questionarem a escola que a comunidade necessita e a escola que seus filhos realmente 

têm.  Onde haja ainda interação entre o corpo docente, direção, funcionários da educação, 

alunos e pais ou responsáveis. 

A Escola 325 trabalha por uma educação de qualidade, que realce uma união entre 

os envolvidos no processo educativo, integrados numa convivência, socialização e 

cooperação para melhor alcançar o processo ensino aprendizagem. 

E, a partir de todos esses questionamentos construímos nossa proposta de trabalho, 

implementando o Projeto ‘Meio ambiente em Paz’, que visa maior mobilização e articulação 

com todos os segmentos existentes, no sentido de organizar discussões e estratégias 

coletivas, para juntos encontrarmos condições de melhorias materiais e humanas, 

fundamentais para garantir avanços nos processos sócio educacionais. 

De acordo com as ideias de Vygotsky, o desenvolvimento do ser humano faz-se a 

partir das interações sociais, é nas nossas relações com o outro que há o desenvolvimento. 

No entanto, ‘o ser humano não é só um produto do seu contexto social, mas também um 

agente ativo na criação deste contexto’ (Rego,1998). Diante disso, o que se propõe é uma 

integração entre todos os participantes do contexto escolar na busca de uma educação de 

qualidade.  

Para que se obtenham bons resultados faz se necessária a participação efetiva de 

todos os segmentos em busca da construção conjunta e participativa, orientados para a 

promoção da aprendizagem significativa, predispondo-se de todos os métodos admissíveis 

para que tal fazer, aconteça de fato, tornando nossos alunos capazes de enfrentar 

adequadamente os desafios que a sociedade globalizada lhe impõe.  

Para acompanhar tais avanços, entendemos que é no planejamento coletivo, este 

que envolve todos os segmentos, que se traça a arquitetura dos novos anos escolares, 

lançando-se as bases da construção do saber que se processará por todo período letivo, 

que a escola construirá, passo a passo, sua identidade, transformando intenções em ações 

concretas. 

Cada pessoa envolvida em um processo de mudança - professor, diretor, pais, 

alunos e demais funcionários - interpreta à sua própria maneira as mensagens, por isso é 

preciso comunicar-se claramente, de forma inequívoca e com muitos exemplos concretos. 
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Deve ficar evidente o que cada um ganhará com as mudanças e aguardar, é importante 

que se tenha tempo suficiente para experimentar e assimilar essas novas situações. 

No ano de 2022, após vivenciar e vencer a pandemia da Covid 19, voltamos desde 

o início do ano de forma presencial, retomando nossos hábitos e antiga reorganização 

educacional. 

1. HISTÓRICO: 

A Escola Classe 325 nasceu de madeira em 1990, numa comunidade originada de 

invasões, tendo a função social de atender naquele instante aquele público, conviveram 

todos nesses primeiros anos de dificuldades estruturais e lutas pela construção iniciada 

da cidade satélite de Samambaia. Em 2005 os alunos e servidores foram removidos para 

Taguatinga para a Escola Normal, enquanto era construída a nova sede. A escola de dois 

pavimentos foi entregue à comunidade no dia 21 de março de 2006.  Nesta nova escola 

surge um sonho de alguns professores que em sala de aula já idealizavam uma melhor 

estruturação da escola para atender as demandas naquele instante da comunidade local. 

Se candidataram à direção da escola, com ideais de mudar a identidade dessa escola que 

existia, para uma escola que gostariam que existisse. Muitos problemas foram enfrentados 

e muitos obstáculos foram transpostos. Em 2009, a professora Valgdamir candidata em 

uma chapa na primeira eleição, regida pela Lei da Gestão democrática, apresenta para a 

comunidade escolar um piloto do que viria a ser o PPP da Escola Classe 325 de 

Samambaia: “ Meio Ambiente em Paz”. Foi feito todo um trabalho de encantamento com 

os pais, alunos, professores e servidores sobre o projeto político pedagógico em torno do 

meio ambiente, envolvendo o tema transversal da sustentabilidade.  Há anos atrás, em 

2009, falar de meio ambiente, ecologia e cuidados com a água, era uma ideia difícil de ser 

absorvida, pois se tratava de uma causa muito ampla. Hoje, no entanto, a escola que 

possuímos já é bem mais próxima da ideal, e todos unidos, comunidade e funcionários 

fazem um trabalho coletivo, trabalhando por uma escola onde o aluno seja educado com 

plena consciência de seus direitos e deveres e capaz de colaborar na construção de uma 

sociedade mais digna, com visões sustentáveis e de cidadania, contribuindo assim para 

um planeta melhor.  

 “ Vamos iniciar o ano letivo de 2022 com todo o vigor que um reinício requer. Os 

nossos profissionais de educação, os nossos professores e as nossas professoras se 

redobraram, se reinventaram, para garantir a melhor educação presencial para os 

estudantes, para garantir que nenhum estudante fique para trás.  
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1.1. Constituição histórica 

A cidade de Samambaia foi construída com o intuito de atender o grande índice 

populacional de Brasília. A escola, foi inaugurada em junho de 1990 para atender essa 

comunidade extremamente carente recém-chegada, após aquisição de lotes (invasões). 

Nesse período, a escola atendia a quatro turnos com 2 horas de aula cada (turno da fome), 

depois reduziu para 3 turnos até 1994 e desde então, passou para 2 turnos funcionando 

assim até os dias de hoje. Não temos registros de patronos ou pessoas significativas que 

tenham ajudado além dos próprios servidores que constituíam a escola naquele instante. A 

comunidade não contribuiu em muito, tendo sido sempre difícil o convívio social, já que as 

famílias da época eram ainda mais desestruturadas que as de hoje existentes, sempre 

existindo a violência social e falta de acompanhamento escolar.  

Inicialmente a escola atendia a alunos de 1ª a 4ª séries. Devido à necessidade e 

grande procura. A partir de 99 inclui-se o Ensino Especial nos dois turnos. A escola recebeu 

o nome devido à sua localidade na Quadra 325 de Samambaia Sul. A escola tem 30 anos 

nessa comunidade, nesse período teve 09 (nove) gestores, sendo o primeiro gestor da 

Escola Classe 325: Marina de Paiva S. L. Oliveira., que foi da direção de 1990 à 1992. De 

1993 à 2019, houveram depois, outros oito gestores: Neuza Maria Joana Barros Silva 

Santos, Varínia Ivo de Andrade, Karla Regina Martins Moreira, Doralice de Lourdes da 

Silva, Cristiane, Odair Francisco da Silva e Valgdamir Ferreira Costa atual gestora que era 

vice desde 2009,onde iniciou o Projeto que organiza a Instituição desde essa data, passou 

a diretora e está a frente da escola até o presente momento. 

O ano de 2022, será o retorno das aulas normais, e a escola Classe 325 estará 

fazendo da aprendizagem o eixo norteador , porém levando em conta as devidas 

proporções apresentadas pelo atual momento vivido e suas consequências quanto à 

defasagem existente. Para tanto, é necessário  criar uma rotina diária de estudo e obter o 

máximo de aproveitamento levando em conta a qualidade e não quantidade. 

Utilizar todos os  recursos  presenciais e tecnológicos necessários para que   

consigamos garantir o acesso às tarefas, aos alunos.  O processo de ensino vai ir 

retornando aos poucos ao seu ritmo anterior, dentro das possibilidades apresentadas na 

atual situação dos estudantes e suas famílias. 

As equipes de serviço ( Orientação e Psicopedagoga, junto à Equipe Gestora e chefe 

de Secretaria tem feito um trabalho incessante por continuar em busca ativa dos alunos, 

dando orientações aos pais e professores nesse processo constante e árduo, pela não 

desistência ou desaparecimento dos alunos, que se depara com os inúmeros motivos e 
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desculpas das famílias para desaparecer e não dar continuidade no processo de ensino. É 

necessário uma linha de incentivos diários e motivações para que retomem o ritmo anterior. 

Embora tenha havido uma  relativa  adaptação  inicial, ainda existem muitas 

resistências e dificuldades a serem enfrentadas junto aos familiares que se apresentam 

repentinamente ais violentos e pouco aptos ao diálogo amigável a necessária parceria 

entre família e escola. 

Necessitamos lidar com a parte emocional abalada por fatos vivenciados, além da 

realidade nova  de defasagem apresentada e por muitos não tão fáceis ou maleáveis à 

interação inesperada.  

 

1.2 Caracterização Física  

A escola inicialmente foi constituída com apenas com um bloco, para atender todos 

os estudantes. Era feita toda de madeira, troncos de madeira, tendo as instalações um 

pouco precárias, havendo vazamentos de água nos dias de chuvas e um terreno um tanto 

desnivelado para a questão de crianças correndo no momento do recreio, existiam muitas 

árvores atrás dos blocos que foram sendo construídos. Durante quase 20 anos a escola 

permaneceu de madeira, foi reconstruída em 2005 e entregue no ano de 2006, possuindo 

agora 2 pavimentos. 

A Escola Classe 325 de Samambaia tem uma área de 6.000 m2, sendo 3.776,93 m2 

de área construída, conta com as seguintes dependências: Uma escola com 16 salas de 

aula, biblioteca, cantina, sala de direção, sala de coordenação, laboratório de informática , 

secretaria, sala dos professores, sala de múltiplo uso, almoxarifado , guarita, salas de 

reforço, sala de leitura, quadra de esportes, banheiros, sala de orientação, sala de recursos, 

sala de atendimento psicopedagógico e sala ( laboratório de ciências). Durante os primeiros 

anos a partir de 2005 até finais de 2008 ainda existiram problemas de infraestrutura, 

deixando a desejar alguns pontos em sua obra, refletindo nessa época em sua estrutura 

fundamental.  

A luta de um pequeno grupo de professores, resgata os problemas existentes, onde 

se consegue reestruturar paredes e reforçar estruturas danificadas por rachaduras e acabar 

com as possibilidades de desabamento do prédio construído na seca de forma a apresentar 

problemas de afundamento após as chuvas seguintes à entrega da obra.   A partir de 2009 

é iniciada  pela nova direção uma reestruturação da parte física, acrescentamos uma sala 

de aula, tendo hoje a Instituição 17 salas de aula, o que aumenta as possibilidades de 

atendimento das crianças da comunidade, o Laboratório de Informática passa a funcionar, 

a sala de Ciências passa a funcionar como sala de  “Sucatoteca”, uma sala onde podemos 
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realizar oficinas pedagógicas, trabalhar com resíduos sólidos, matérias descartáveis, sendo 

motivação para o tema da sustentabilidade. A sala de Leitura foi organizada de forma a 

receber alunos e motivar a questão tão importante da leitura e foi criada ainda desde 2009 

o espaço da horta escolar pedagógica, sendo esses quatro espaços utilizados para realizar 

atividades complementares à educação significativa oferecida nessas áreas. A escola ao 

ser recebida em 2006, não possuía nenhuma área verde, ou árvores plantada (apesar de 

constar que foi gasto milhões em gramado na entrega da obra), jamais havia chegado aqui 

esse material, pois todas as áreas verdes e árvores, além do jardim de entrada, alameda 

de Ipês no estacionamento, do campo de futebol e parquinho da Educação Infantil  hoje 

existentes, foram resultados do Projeto Meio ambiente em Paz, tendo sido feitas parcerias 

com IBRAM,  em 2012, houve a construção de um jardim e alambrado para o 

estacionamento, em 2013 foi construído um Jardim de Leitura com pergolados, assim como 

plantado mais de 70 mudas de espécies do bioma Cerrado, para arborizar e dar 

sustentabilidade às áreas áridas, podendo criar assim ao longo do tempo áreas verdes que 

favoreçam o Meio Ambiente e o bem estar das crianças.  Para realizar os plantios e 

gramado dos jardins e parque e campo de futebol, e tudo foi adquirido com a anuência do 

Conselho Escolar e quando foi necessário comprar algo foi utilizada verba arrecadada em 

Festas internas valores do Caixa escolar da unidade executora. A quadra existente na 

escola não é coberta, existem bebedouros que foram rebaixados para atender a Educação 

infantil, e outros não fixos adquiridos pela gestão. Câmeras de monitoramento foram 

adquiridos com ajuda da CRE e contribuição dos servidores, devido a violência e roubos 

constantes acontecidos na escola. A sala de Tecnologia (Laboratório foi adquirido com luta 

do grupo e doações. Foi construído pela atual gestão rampas de acessibilidade no ambiente 

externo, próximo ao campo de futebol e quadras e uma brinquedoteca no andar superior 

para as crianças da Educação Infantil. No estacionamento foi colocado alambrado 

separando a entrada e estacionamento para evitar damos aos carros e para que o recreio 

ocorra nas áreas adequadas, que seria nos fundos as escola. 
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Adequação sanitária continua em uso : 

Entrada com lavatórios para higienização das mãos 
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Higienização das mãos, Totens de Álcool Gel e Tapetes sanitizantes para aqueles que 

desejarem . 

 

1.3 Dados de Identificação da Instituição:  

A Escola Classe 325 de Samambaia localizada na QR 325 – Área Especial 01 Samambaia 

– DF – Cep:72309700-  .  

Nesse momento não possuímos nenhuma Instituição Parceira, temos um projeto com as 

crianças de 5º ano com a PMDF (Guardiões do Lobo Guará- envolvendo tema do meio 

ambiente, complementando nosso PPP). CNPJ 01925050/0001-42, denominação: Caixa 

Escolar da Escola Classe 325 de Samambaia e fundação. Presidente: Valgdamir Ferreira 

Costa, CPF 453 260 296-34, Endereço: Quadra 102, lote 02 bloco C apto.1603 Samambaia 

Sul DF Convênios com a SEEDF não possuímos.  

INEP: 53009134. 

 

 1.4 Atos de regulação da instituição educacional 

 Ato de criação no DODF, credenciamento, autorização de funcionamento, 

recredenciamento DO RECREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, o Diário Oficial ANO XLIII Nº 225 BRASÍLIA – DF, terça -feira, 6 DE novembro DE 

2012, no Governo de Agnelo Queiroz trata do assunto no: Art. 107. O recredenciamento das 

instituições educacionais privadas deve ser solicitado à Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal 150 (cento e cinquenta) dias antes do término do prazo do 

credenciamento ou recredenciamento. Etapa (s) de ensino ofertadas: Educação Infantil, 

Ensino Especial ( Classe especial de TGD) e 1º ao 5º ano dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.    

Em 2014 este estabelecimento atendia cerca de 800 alunos com idades entre 04 e 

14 anos distribuídos em 35 turmas, sendo destas, 17 turmas no matutino (1º Período da 
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Educação Infantil, (não existe mais 3º Período) 1º ano, 2º ano, 3º ano , 4° ano , 5º ano e 

E.E) e 18 turmas no vespertino ( 2º Período da Educação Infantil, 1º ano, 2º ano, 4° ano, 5º 

ano e TGD ). Ainda neste ano, o noturno funcionou com uma turma do DF Alfabetizado, 

mas que não se estendeu nos anos seguintes. Em 2015, foram retiradas as turmas do 

Ensino Especial e TGD, e acrescentadas turmas de Educação Infantil e 1º ano, 

continuamos a possuir 35 turmas, 17 salas em cada turno. No ano de 2016, continuamos 

com as 35 turmas, tendo sido acrescidas turmas de 1º e 2º Períodos da Educação Infantil, 

devido à demanda específica desta comunidade. Em 2017, a escola permanece com os 

mesmos quantitativos, sendo retirada apenas uma classe de TGD, voltando a ter 17 salas 

de aula, contendo, no entanto 12 dessas turmas com alguns alunos diagnosticados, sendo 

essas classes de INCLUSÃO. Em 2018, a escola passa a ter 34 turmas, 16 no turno 

matutino e 17 no turno vespertino. Sendo das 34, 06 são de Educação Infantil e foi aberta 

novamente uma turma de Classe Especial TGD, com um aluno com idade de 05 anos, 

também considerada Educação Infantil. Em 2019, continuamos com as 34 turmas, sendo 

que a Classe Especial, passa a ter 02 turmas funcionando juntas com um professor para 

02 alunos TGD, e um professor para outro aluno TGD. E as demais divididas entre 

Educação Infantil 1º e 2º Período e 1º ao 5º ano dos anos iniciais. 

Em 2020, atendemos 33 turmas, sendo 17 turmas no turno matutino e 16 turmas no 

turno vespertino. Das 17 turmas do matutino existem 04 turmas de Educação Infantil ( 1º 

e 2º períodos), 02 Turmas de EE ( TGD), 07 turmas de BIA ( Bloco de Iniciação a 

Alfabetização) e 04 Turmas de Anos iniciais ( 4º e 5º anos); Das 16 Turmas do vespertino, 

existem 05 Turmas da Educação  Infantil, 07 Turmas do BIA ( Bloco de Iniciação a 

Alfabetização) e 04 Turmas de Anos iniciais ( 4º e 5º anos). O turno matutino é composto 

de 339 alunos da Educação Infantil, Ensino Especial e Ensino Fundamental, sendo o turno 

vespertino composto de 382 alunos da Educação Infantil, Ensino Especial ( existe um aluno 

TGD incluso no 5º Ano)  e Ensino Fundamental. O total de alunos da Instituição em 2020 é 

de 721 alunos. 

Em 2021 continuamos com 34 turmas, Das 17 turmas do matutino existem 04 

turmas de Educação Infantil ( 1º e 2º períodos), 02 Turmas de EE ( TGD), 07 turmas de BIA 

( Bloco de Iniciação a Alfabetização) e 04 Turmas de Anos iniciais ( 4º e 5º anos);Das 17 

Turmas do vespertino, existem 05 Turmas da Educação  Infantil, 08 Turmas do BIA ( 

Bloco de Iniciação a Alfabetização) e 04 Turmas de Anos iniciais ( 4º e 5º anos).  

Em 2022, temos  33 turmas, Das 17 turmas do matutino existem 04 turmas de Educação 

Infantil ( 1º e 2º períodos), 02 Turmas de EE ( TGD), 08 turmas de BIA ( Bloco de Iniciação 

a Alfabetização) e 03 Turmas de Anos iniciais ( 4º e 5º anos);Das 16 Turmas do 
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vespertino, existem 05 Turmas da Educação  Infantil, 07 Turmas do BIA ( Bloco de 

Iniciação a Alfabetização) e 04 Turmas de Anos iniciais ( 4º e 5º anos).  

 

2.0    Diagnóstico da realidade instituição educacional 

 

Escola localizada em uma área carente, atende crianças entre 04 anos à 14 anos e 

Classes de Ensino Especial em uma Cidade Satélite em desenvolvimento do Distrito 

Federal. 

A busca pelo retorno aos hábitos existentes e reorganização do pedagógico escolar 

teve e ainda tem muitas lutas diárias, onde é preciso motivar as famílias constantemente a 

se envolver e dar continuidade ao processo de ensino das crianças. Isso envolve todas as 

Equipes da escola, como  meta de melhoria e retorno  ao que existia anterior a 2020.  

 

2.1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade (dados censo, 

DIESE, indicadores e etc.) 

A cidade Satélite de Samambaia é composta em sua maioria por uma população 

carente, inicialmente oriundos de invasão aqui instaladas onde muitas famílias dependem 

de benefícios do governo para sobreviver e apresentam uma característica comum, que é 

grande quantidade de membros familiares conforme conferido no senso escolar. A escola 

atende as famílias da quadra 325, assim como das próximas. Por ser uma escola que tem 

muitas atividades significativas e com uma estrutura boa, bem cuidada, todos tem interesse 

por ela, estando sempre cheia e com filas no início para preencher as vagas oferecidas. 

Hoje as famílias estão um pouco mais estruturadas e conseguimos um diálogo melhor, 

buscando parceria com a comunidade em torno do acompanhamento familiar das crianças, 

tendo sido uma grande batalha a princípio essa aproximação, sendo a maioria de pouco 

diálogo e por vezes, agressivos nos questionamentos envolvendo responsabilidade de 

acompanhamento e fatores relacionados à indisciplina dos filhos (a). A parte cultural acaba 

ficando por conta da escola, que é onde encontram as poucas festividades oferecidas 

culturalmente, onde se inserem socialmente nestas datas. A parte do comercio ainda é 

precária tendo pouco comercio e alguns instalados ( ex: supermercardo,  faliram três nos 

últimos anos ao lado da escola),logo fecham as portas por falta de lucros ou até mesmo 

devido ao alto índice de violência que ainda acontece nesta região. Os principais problemas 

que encontramos que atinge diretamente a escola são: violência e falta de 

acompanhamento familiar/escolar.  A ferramenta PDE Interativo está presente na 

escolha de livros didáticos e também na parte de organização financeira e estrutura, 
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exemplo o Programa Escola Conectada que deu acesso à internet ao Laboratório com 

valores da verba do PDDE. 
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O IDEB da escola foi para 6,8 em 2022. 
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EM 2022 ESTAMOS CONSTRUINDO UM JARDIM SENSORIAL E UM MINI PLANETÁRIO  

fotos_planetario_e_

jardim_sensorial.pdf
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2.2 Recursos Materiais, Recursos Humanos e Espaços Pedagógicos 

2.2.1 Recursos Materiais didático-pedagógicos 

 A escola possui data show, tela de exibição, computadores no Laboratório de 

Informática, uma sala de Leitura com livros literários, existe um duplicador onde são 

produzidos materiais de registros, ainda bilhetes e avisos para os pais ou responsáveis 

sobre o andamento da escola. Sons individuais para utilizar nas salas de aula, smart tv na 
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sala de múltiplo uso para exibição de filmes para as crianças ou apresentação de vídeos 

motivadores para as aulas.  

Em 2022 continuamos com o hábito de Troca de mensagens via whatsappcom a 

comunidade escolar. 

Whatsapp específico da turma (mensagens de informes e vídeo chamadas); 

 

2.2.2 Recursos Humanos - Quadro Demonstrativo de Pessoal Técnico-

Administrativo, de Apoio e Corpo Docente: 

Quadro Demonstrativo de Pessoal técnico,de Apoio e Administrativo  - Docente 

 

Pessoal Técnico, Pedagógico, Administrativo  e de Apoio 
 

 

Nome 
Completo 

Formação 
Conforme 
Diploma/ 
Certificado 

Serviço pelo 
qual é 

responsável 

Compo
nente 
Curricul
ar 

Eliane Medeiros Técnico G.E-Secretaria Chefe de 
Secretaria 

 

Janete Farias 
Barbosa 

Técnico G.E-Secretaria Secretário 
Escolar 

 

Valgdamir Ferreira 
Costa 

Professora Magistério Diretora Ativida
des 

Reila B .M. Martins Professora Magistério Vice 
Diretora 

Ativida
des 

Anésia Dantas 
Duarte 

Professora Magistério Supervisora Ativida
des 

Sabrina O. Dantas 
Nascimento 

Professora Magistério Coordenad
ora 

Ativida
des 

Gleicy Kelly de S. 
Lourenço 

Professora Magistério Coordenad
ora 

Ativida
des 

Islane O. 
DeCarvalho 

Professora Magistério Coordenad
ora 

Ativida
des 

Tatiane Cristina 
M.Emerick 

Professora Magistério Serviço de 
Apoio 

Especializad
o 

Psicopedag
ógico 

Ativida
des 
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Loyane Guedes 
Santos Lima 

Professora Magistério Serviço de 
Sala de 
Recurso 

Ativida
des 

Rosângela F. 
Montalvão 

Orientador Educacional Serviço de 
Orientação 
Educacional 

Ativida
des 

Viviane de O. Silva Orientador Educacional Serviço de 
Orientação 
Educacional 

Ativida
des 

Patrícia 
Albuquerque de 
Lima Pereira 

Professora Readaptada 
Magistério 

Biblioteca e 
Sala de 
Leitura 

Ativida
des 

Juenilde Lopo 
da Silva 

Professora Readaptada 
Magistério 

Sucatoteca 
-Apoio 
projeto 

Atividade 
complemen

tar 

Aposen
tou 

Lucimar dos Santos 
Silva 

Professora Readaptada 
Magistério 

Sucatoteca 
-Apoio 
projeto 

Atividade 
complemen

tar 

Ativida
des 

Fátima Afrodite A. 
Paulino 

Professora Readaptada 
Magistério 

Laboratório 
de 

Informática 

Ativida
des 

 

Serviços Gerais 
 

 

Maria das Dores 
S.SANTOS 

Agente G.E-
Conservação e Limpeza 

Portaria  

José Maria S. 
Mourão 

AgenteG.E-Copa 
eCozinha 

Cantina 
Readaptado  
Portaria 

 

Sandra Batista do 
Rego 

AgenteG.E-Copa Cantina  

Zade Pereira Santos AgenteG.E-Copa Cantina 
Aposentou 

 

 

Ana Cledna Sousa Cruz Professor Magistério Docência Atividades 
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Aline Diniz de Assunção Professor Temporário Docência Atividades 
Carla Aparecida S. 
Ferreira 

Professor Magistério Docência Atividades 

Andressa Gonçalves 
Gomes 

Professor Intérprete 
Temporário 

Docência Atividades 

Claudete Pereira Lima Professor Magistério Docência Atividades 

Ana Paula Lima Oliveira Professor Temporário Docência Atividades 

José Luiz Quirino Cruz Professor Temporário Docência Atividades 
Cora de Paula  V. 
Magalhães 

Professor Magistério Docência Em 
readaptação 

Cristiana Moreno  
Carlos 

Professor Magistério Docência Atividades 

Dyrcilene de Souza Cruz Professor Magistério Docência Atividades 
Edilene Cristina Dutra 
Silva 

Professor Magistério Docência Atividades 

Elisangela A. de Oliveira  
Lima 

Professor Magistério Docência Atividades 

José Carlos da Silva Professor Magistério Docência Em restrição 
de sala de 
aula 

Francimeire Alves 
Sampaio 

Professor Magistério Docência Atividades 

Joyce Nunes Leite Professor Temporário Docência Atividades 
Maria Leni Magalhães Professor Magistério Docência Atividades 
Ivoneide G. B. Salgado Professor Magistério 

em Readaptação 
Docência Readaptada 

Corpo Docente : 
Paula Ferreira Thinassi Professor  Temporário Docência                

Atividades 
Vandecleia Ferreira dos 
Santos 

Professor Temporario Docência Atividades 

Flavia Ferreira Santos  Professor Temporário Docência Atividades 
Cintia Souza Pereira  Professor Temporário Docência Atividades 
Patricia Felix Farias  Professor Temporário Docência Atividades 
 
 

   

    

 

Juliana Pereira da Silva Professor Temporário Docência 

Jacilelia Alves Aguiar Professor Termporário Docência 
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Joel Ferreira Dos Santos Professor Magistério Docência 

Fabiana Trajano Castro Professor Magistério Docência 

Lidiara de Noronha Rodrigeus Professor Magistério Docência 

Marcia Maria S. Dias Professor Magistério Docência 

 Rivânia Patricia P. de Matos Professor Temporário Docência 

Rosa Cristina A. Nascimento Professor  
Temporário 

Docência 

Odair Francisco da Silva Professor Magistério Docência 

Ketlen Lima dos Santos Professor Temporário Docência 

 
 

Ana Caroline Martins de Sousa Professor Temporário Docência 

Rosana de Souza Ribeiro Professor Magistério Docência 

Telma F. C. Oliveira Professor Magistério Docência 

Sebastião Francisco da Silva Professor Magistério Docência 

Silviane Maria Valruck Professor Temporário Docência 

Taisa Braz S. Cunha Professor Magistério Docência 

Talita Martins de Sousa Professor Magistério Docência 

 

 

2.2.3 -  Espaços Pedagógicos 

     

    A escola conta com a sala dos Professores, com a sala de Múltiplo Uso e com a 

Sucatoteca (antigo laboratório de Ciências), que também serve de local de coordenação, 

assim como o Laboratório de Informática também é utilizado para coordenações 

Pedagógicas quando necessitamos entrar na Internet ou dar alguma orientação, exemplo 

pequeno curso sobre o SEI. 
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Auditório , outro espaço de reuniões Pedagógicas 
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Espaços pedagógicos virtuais (Instagram,  Facebook, WhatsApp)  

A Escola possui esses espaços , podendo ser encontrada nas redes sociais : 

Escola Classe 325 de Samambaia ( Faceboock e ec325desamambaia  ( Instagran) 

canais, ainda não possuímos outros sites. 

 

2.2.3.1 Na Educação Infantil 

2.2.3.1.1 Área de acolhida 

 2.2.3.1.2 Área Interna 

  A Escola  no presencial faz uma acolhida no pátio de entrada, onde todas as 

turmas possuem um número e os alunos se colocam em filas aguardando a acolhida 

com oração e apresentações quando ocorrem, como incentivos á algum Projeto na 

semana. 

2.2.3.1.3 Áreas externas – Possui uma área  com mesas e 

banquinhos de cimento para separar as crianças durante as 

atividades externas. Possui ainda uma Brinquedoteca no Pátio 

superior, feita com divisórias. E agora possui também o Jardim 

Sensorial e Mini Planetário. 

2.2.3.2   No Ensino Fundamental 

2.2.3.2.1 Área de acolhida – É utilizada a mesma área de acolhimento da 

Educação Infantil. 
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2.2.3.2.2 Área Interna – Existe um pátio de trabalhar Hora Cívica 

com Mastros e Bandeiras. 

2.2.2.2.3 Áreas externas – Existem : Área Verde externa, Campo de Futebol, 

Quadra esportiva ( sem cobertura), corredores externos que transitam no 

recreio e recreação. 

 

 

3.  Função Social -  

Segundo o filósofo inglês Herbert Spencer (1820-1903), a finalidade da 

educação é formar seres aptos para governar a si mesmo e não para ser governado 

pelos outros. Desta forma, o ato de aprender supera a questão do ensino, já que a 

aprendizagem deve ser permanente, isto é, deve ultrapassar os muros de uma escola. 

É esta a intenção da Escola Classe 325, como instituição educacional, ou seja, nossa 

missão é formar cidadãos críticos, com consciência ecológica, integrados nas 

possibilidades de melhoria do homem em relação ao Meio ambiente, que não só 

conheçam conteúdos, mas também saibam pensar por si mesmos.  

Queremos um processo educativo que respeite à individualidade do aluno, para que 

o seu engajamento na sociedade se faça de forma positiva. Mas também uma comunidade 

consciente de suas responsabilidades, enquanto parte desse meio ambiente, 

transformadores e disseminadores de todos os processos para melhorá-lo.  A primeira 

intenção desta Instituição de Ensino é ser uma escola reconhecida por sua qualidade de 

ensino reflexo da atuação de profissionais comprometidos com sua função e seu papel no 



48 
 
processo ensino aprendizagem, do respeito ao educando, do ambiente agradável, 

estimulante e acolhedor e da participação ativa da comunidade escolar. 

Dentro desta perspectiva, o que se busca é a promoção de uma escola para todos, 

que seja pautada pela interação e contribuição dos envolvidos no processo educativo. Que 

seja viva e produtiva, com uma cultura voltada à melhoria da eficácia do ensino, tendo como 

eixo norteador a aprendizagem do aluno e que se manifeste pela presença de uma 

coordenação/planejamento atuante e de qualidade. 

Neste contexto, o que se propõe é um esforço coletivo no sentido de se adequar, 

aproximar e oferecer parâmetros para se lidar com a gestão do tempo, necessário a estas 

ações, que envolvem estudo do novo currículo/temas transversais, currículo em movimento, 

Base Nacional Comum e tudo de novo que venha a contribuir para a educação. Sempre 

colocando à disposição da comunidade escolar os recursos para promover e estimular a 

eficácia do processo ensino-aprendizagem, de forma consistente dentro das condições 

didáticas e organizacionais estabelecidas. 

Para isso utilizamos do estímulo ao educando na construção do seu conhecimento, 

do conhecimento do Meio ambiente, na busca de valores éticos e de sua cidadania 

preparando-o para o ingresso futuro no mundo globalizado do trabalho e prosseguimento 

desses estudos, respeitando e valorizando sempre o meio em que vive o outro, também 

suas experiências anteriores e os conhecimentos adquiridos dentro e fora da escola. Por 

isso durante o ano letivo são trabalhados valores que permearão o trabalho pedagógico da 

escola, entre esses: conscientização, ética, solidariedade, respeito mútuo, justiça, 

liberdade, responsabilidade e criatividade e sustentabilidade, dentre outros. Não deixando 

jamais de estabelecer e priorizar a função social da escola que é ensinar. 
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A escola neste instante volta ao seu organograma original, com os turnos 

abertos matutino e vespertino em forma presencial. 

 

4. Princípios 

 

4.1 Princípios da Educação Integral 

Integralidade 

Intersetorialização 

Transversalidade 

Diálogo escola e Comunidade 

Territorialidade 

Trabalho em Rede 

A Escola Classe 325 não possui ainda integralidade, não descartamos porém, a 

incorporação desse projeto, acreditando sim nesses princípios de oferecer sempre o melhor 
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para os estudantes, inclusive podendo desta forma tirá-los de risco de rua e situações 

degradantes ás quais algumas crianças se encontram nas comunidades carentes. Já 

trabalhamos com a transversalidade, sendo princípios existentes e componentes principais 

do nosso PPP. O diálogo com a comunidade também está muito expresso no nosso projeto 

político, assim como os outros princípios acima citados, o trabalho em rede acreditamos 

estar em construção, mas certamente só tem a enriquecer e dar qualidade ao 

desenvolvimento da educação no DF. 

 

4.2 Princípios epistemológicos 

4.2.1   Unicidade entre teoria e prática 

O Projeto Meio Ambiente em Paz, procura unir a teoria dos conteúdos necessários 

existentes no Currículo, assim como nos livros, ao dia a dia, através das atividades 

complementares, onde os alunos constroem através da prática seus conhecimentos se 

forma prazerosa, sendo o princípio da Unicidade entre teoria e prática.  

 

4.2.2 Interdisciplinaridade e contextualização 

A interdisciplinaridade acontece a todo instante, pois os conteúdos não são 

apresentados de forma separadas, ao contrário estão coesos e caminhando de forma 

conjunta, assim como contextualizados para situações de fácil entendimento e 

globalização, temas atuais, formas dinâmicas e de interesse dos estudantes, e sempre que 

necessário. 

 

4.2.3 Flexibilidade 

A flexibilização tem que estar sempre presente na vida letiva, pois ocorrem com 

frequência e improviso situações que pedem a maleabilidade. E quando chega o momento 

.  é feita a flexibilização, podendo voltar, recompor, adequar e direcionar de acordo com as 

necessidades dos alunos, nesse momento, voltamos presencial, porém ainda com os 

protocolos se segurança de limpeza das mãos e álcool gel, tendo apenas liberado o uso da 

máscara de acordo com as regras autorizadas pelo GDF- DF 

  

 

4.3 Educação Inclusiva 

O princípio de inclusão diz que todos os estudantes com necessidades educacionais 

especiais podem também, após avaliações visando o melhor para este aluno (a), ser 

atendidos em classes comuns, subsidiadas pelo caráter multifuncional, diversificado e 
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extensivo de atendimento educacional especializado. Essa mudança de paradigma traz 

reestruturações organizacionais e pedagógicas, pautadas na análise de objetivos, 

conteúdos, metodologias e do processo avaliativo, dando ênfase de modo específico à 

flexibilização curricular e à dimensão de temporalidade, para a integralização de 

aprendizagens, a fim de tornar o sistema público mais inclusivo. Essa perspectiva é 

reforçada pela disseminação de propostas do movimento mundial pela educação inclusiva, 

uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de 

todos alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. Uma concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao, 

contextualizar circunstâncias históricas de produção da exclusão dentro e fora da escola. 

Assim, o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96) 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos, currículo, métodos, 

recursos e organização específicos para atender a suas necessidades; garante a 

terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e assegura a aceleração de estudos 

aos estudantes superdotados para conclusão do programa escolar. A escola Classe 325 

acredita nessas mudanças e realiza um trabalho com base nessas conquistas, procurando 

inserir todos os alunos e buscando principalmente junto às crianças em geral essa 

perspectiva de tratar todos de forma igual. 

 

5. Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens  

 5.1 Missão 

 A primeira intenção desta Instituição Educacional é ser uma escola que ofereça 

qualidade de ensino, reflexo da atuação dos profissionais comprometidos com sua função 

e seu papel transformador no processo de ensino, com respeito ao educando, estimulando-

o e acolhendo-o   na construção da aprendizagem e dos  conhecimentos gerais e do Meio 

ambiente, na busca também  de valores éticos e de cidadania preparando-o para o ingresso 

futuro no mundo globalizado  com consciência para um mundo melhor. A missão atual é 

em isolamento social, atender de forma virtual e fazer a aprendizagem acontecer desta 

maneira, adaptando todos nesse sentido para não deixar o processo ensino aprendizagem 

parar. 
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5.2  Objetivos da educação 

Pretende-se proporcionar ao educando condições de aprendizagem em um 

ambiente agradável, onde ele construa e adquira conhecimentos significativos, que 

estabeleçam nexos com o Meio ambiente e a vida, para que possa exercer 

conscientemente e de forma sustentável, o seu papel de cidadão. 

 

5.2.1 Objetivos Gerais 

A presente Proposta pedagógica tem como objetivo atender aos anseios da 

comunidade escolar, tendo como eixo norteador a aprendizagem visando a capacidade 

de disseminar ideias para todos em benefício da qualidade do ensino, bem como de outros 

aspectos de interesse comum, afetivo, social e ambiental. Buscando compreender, 

reconhecer e sempre sanar de forma satisfatória os problemas apresentados, para obter 

resultados maiores e que irão refletir na melhoria qualitativa do ensino, além de promover 

a integração da Comunidade Escolar. Atender a comunidade escolar de forma adaptada 

pelas tecnologias de informação e tele aulas. 

 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

● Reduzir os índices de defasagem idade/ ano; 

● Garantir ao aluno o direito de resposta no esclarecimento de suas dúvidas e 

quando for avaliado, dando-lhe também a oportunidade de avaliar. 

● Valorizar a comunidade escolar e integração desta com o meio em que vive; 

● Proporcionar o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, atendendo as diferenças individuais e respeitando 

as fases do seu desenvolvimento 

● Fortalecer e valorizar a autoestima individual e coletiva; 

● Incentivar atitudes de respeito e convivência harmoniosa entre os pares; 

● Buscar parcerias com a comunidade e demais instituições públicas e privadas na 

tentativa de solucionar as dificuldades enfrentadas; 

● Fazer da educação uma ponte para o pleno exercício da cidadania; 

● Promover reflexões sobre as questões ambientais, visando o uso consciente e 

racional dos recursos disponíveis; 

● Contribuir para a formação continuada dos professores; 
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●  Promover melhoria da coordenação pedagógica; 

● Reduzir o índice de violência na escola, durante o recreio e em salas de aula; 

● Reduzir os índices de reprovação e evasão; 

● Promover a gestão financeira da escola de forma transparente e ética, de acordo 

com os princípios da legalidade; 

● Identificar, reconhecer e dar continuidade todos os anos ao trabalho de 

reorganização  da Instituição Escolar; 

● Fortalecer a participação da comunidade escolar nas diversas instâncias de 

deliberação coletiva, principalmente o Conselho Escolar conforme Decreto nº 

29207/08; 

● As reuniões e prestações de contas estão ocorrendo por teleconferência. 

5.3 Objetivos Gerias da Educação Infantil 

     Promover o desenvolvimento  das criança do 1º e 2º Períodos ( 04 e  05 anos) em seus 

aspectos físicos, psicológico, intelectuais  e sociais, iniciando esta preparação, que terá 

prosseguimento nos anos seguintes.  

5.3.1 Objetivos específicos da Educação Infantil 

● Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais; 

● Possibilitar situações de  movimentação ampla, expressão da individualidade e 

respeito pelos ritmos e desejos da criança;  

● Organizar atividades que  favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 

linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 

expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;  

● Trazer conhecimento sobre sustentabilidade e cidadania; 

5.4 Objetivos Gerais do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

● Proporcionar o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, atendendo as diferenças individuais e respeitando 

as fases do seu desenvolvimento 
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5.4.1 Objetivos específicos da Educação Fundamental Anos Iniciais 

● Valorizar o aluno, reconhecendo suas dificuldades e necessidades, como ser 

humano em constante formação; 

● Buscar variadas formas de aprendizagem, complementando e motivando o aluno a 

permanecer de forma prazerosa na escola; 

● Incentivar o exercício da cidadania,  sustentabilidade, visando a formação de sujeitos 

autônomos, críticos e conscientes com pensamento sustentável para viver num 

planeta melhor; 

6. Fundamentos teóricos-metodológicos 

 “Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da 
conclusão do homem. A educação é mais autêntica quanto mais desenvolve 
este ímpeto antológico de criar. A educação deve ser desinibidora e não 
restritiva. É necessário darmos oportunidade para que os educandos sejam 
eles mesmos”. 

 (Paulo Freire) 

Com base neste pensamento, entendemos que a organização curricular deve ser um 

dos meios de o aluno desenvolver seu potencial criador, sua capacidade de raciocinar e de 

pensar de forma crítica. A organização pedagógica da escola é o pilar essencial para o 

sucesso dos objetivos e metas propostos.    

6.1 Pedagogia histórico-crítica 

A organização curricular da Escola Classe 325 , estará voltada para o eixo do 

trabalho desenvolvido, a partir do tema ‘Meio ambiente’ mas em concordância com todos 

os projetos propostos  pela Secretaria de Educação e Diretrizes de educação do DF, para 

o decorrer do ano letivo. Procurando estudar e desenvolver as propostas apresentadas pelo 

Currículo em Movimento, dando ênfase à oralidade e expressão oral nas atividades 

extraclasse.  A proposta contempla também a mais recente orientação: Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) que prevê os conteúdos mínimos que todos os alunos brasileiros 

de escolas públicas ou privadas precisam aprender na educação básica, ou seja, da 

educação infantil ao ensino médio. 
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6.2 Psicologia histórico-cultural 

A perspectiva teórico-metodológica seguida pela escola tem bases sócio 

interacionistas, seguindo ainda a organização escolar em ciclos ofertada pela   Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).Buscando  assegurar aos educandos, 

o direito inalienável de aprender. Trata-se de uma iniciativa respaldada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 em seu artigo 24 e aprovada 

pelo Parecer 225/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF).  

O tema do Projeto "Meio Ambiente em Paz", tema transversal de acordo com o 

Currículo, veio da necessidade de interação com a comunidade escolar, numa perspectiva 

de todos lutarem por um ambiente saudável, que tenha conscientização coletiva das 

urgências humanas, do cuidado com o planeta, para se desfrutar de um futuro melhor. 

Temos o objetivo de formar cidadãos críticos, reflexivos, com consciência ecológica, de 

sustentabilidade, integrados na melhoria do homem em relação ao meio ambiente, que não 

só conheçam conteúdos, mas também saibam pensar por si mesmo. A escola aderiu ao 

sistema de educação por ciclos, por acreditar na educação como um ato contínuo e tem 

procurado se adequar à ele, buscando essa interação com todos os sujeitos envolvidos 

nesse processo ensino aprendizagem. 

Diversos aspectos psicológicos são evocados como fundamento para a escola em 

ciclos: 

 A aprendizagem é um processo contínuo e progressivo que não se restringe ao 

tempo de um ano letivo apenas; 

 A escola precisa atender as diferenças individuais no processo de aprendizagem; 

 A eliminação da reprovação e a possibilidade de progressão na aprendizagem 

contribuem para a preservação da autoestima dos alunos; 

 O fato de as classes tornarem-se mais heterogêneas (diversidade) permite a 

ampliação das possibilidades de interação na sala de aula; 

 A escola em ciclo permitiria alterar o foco da transmissão do conhecimento para a 

construção, na qual os alunos poderiam assumir um papel mais ativo. 
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7.0 Organização do trabalho pedagógico da escola 

 

A escola tem uma organização prévia e ações planejadas para que o sucesso do 

ano letivo aconteça, para isso, requer que o responsável pelo pedagógico (diretora, vice-

diretora), juntamente com seus coordenadores já constituídos ou previstos realizem desde 

o recesso escolar todo um plano de trabalho com auxílio da Secretaria escolar que já se 

organizou quanto às classes para o próximo ano letivo e suas especificidades. 

Esse plano de ação estará estruturado de acordo com as metas e objetivos do 

Projeto político pedagógico existente já na escola, e que será reconstituído por todos no 

decorrer do ano, levando em conta as perspectivas vislumbradas pelo grupo e pela 

comunidade escolar, em conformidade com a realidade  existente. 

O acompanhamento desse trabalho e sua realização junto ao grupo, acontecerá 

sempre nas coletivas e nas reuniões pedagógicas e de formação continuada, sempre com 

o interesse de organizar o trabalho e fazer o grupo crescer e caminhar junto em direção ao 

crescimento do processo de ensino. 

O trabalho com “Meio ambiente” será realizado em sala de aula, no calendário de 

eventos e observando as ações pedagógicas planejadas durante as coletivas de 

coordenação pedagógica . 

Detectando as principais dificuldades de nossos alunos, quanto à interpretação, 

capacidade de redigir suas ideias, interagir com o meio, assim como em de desenvolver 

cálculos, e expressividade oral.    

O trabalho perpassa por todos os segmentos escolares, inicia com a acolhida, onde 

já existem aprendizagens durante a oração inicial e pequenos momentos de motivações e 

estopins para o conteúdo a ser trabalhado ou datas importantes destacadas dentro do 

calendário da SEEDF. O Currículo já dividido deverá ser representado ainda nas áreas 

externas com teatros, músicas, palestras e outros momentos que traduzem o planejamento 

em torno de atividades significativas.  

Entre as aulas existem atividades complementares em que os alunos não apenas 

ficam em sala durante 05 exaustivas horas, mas constroem conhecimentos dentro de 

situações prazerosas em ambientes externos.  

Os professores utilizam ainda espaços como brinquedoteca, sala de múltiplo uso 

para filmes, sala de leitura para momentos literários. Atividades de registro são utilizadas 

também após visitações de cunho pedagógico como: cinemas, teatros, parques, museus, 

Planetário ou setores culturais que nos visitam: Detran, Caesb, Bombeiros, PMDF e outros.  
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Existem atividades e simulados, assim como participam das avaliações externas e os 

resultados são utilizados para percebermos as fragilidades e voltar a produzir ações e 

intervenções para obter melhores resultados. Esse trabalho com os alunos é diário e 

incessante. O trabalho de ações planejadas junto aos professores acontece semanalmente, 

mensalmente, bimestralmente e é assim até o final do ano letivo.  Dentro dessas ações os 

alunos contam com reforço, reagrupamentos, gincanas de conhecimentos, Festas culturais 

e Olimpíadas de desenvolvimento de aprendizagens. 

 

Momento atual:  

O Ano de 2022 inicia com a Semana Pedagógica de 03 a 06 de fevereiro, 

professores e servidores foram recebidos, tomando ciência de orientações 

Pedagógicas e Administrativas vigentes no Plano de Trabalho anual e de acordo com 

o  Calendário escolar da SEEDF para  o ano letivo de 2022. No dia 14/02/2022, as aulas 

iniciam e com isso o 1º Bimestre que irá de  14/02  até 249/04 Segundo Bimestre  irá 

de 02/05 a 11/07 , terceiro bimestre irá de 9/07 a 07/10   e finaliza  com o quarto 

Bimestre de 10/10 ate 22/12/2022.  

No ano de 2022: 

A Coordenação Pedagógica, formação continuada e Tecnologias como 

metodologias e continuidade dos anos pandêmicos, tem se adequado assim como a 

documentação e registros a cerca deles.  Os registros continuam todos escriturados 

na forma da legislação vigente.  A escola mantem-se aberta à escuta ativa entre seus 

pares, considerando o conceito de comunicação generosa e pacificadora. Prestando 

atenção na fala dos pais, mães e/ou responsáveis legais, demonstrando interesse e 

sensibilidade pelas dificuldades, temores, expectativas.  Os pais tem sido atendidos 

sempre em suas inúmeras demandas e reclamações, alunos e professores sendo 

acompanhados pela coordenação e gestão para apoio e desenvolvimento de 

estratégias necessárias. 

 

7.1 Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

 

7.1.1 Objetivos 

A Coordenação Pedagógica, na jornada ampliada, conforme previsto no artigo 4º da 

Portaria nº 445, de 16 de dezembro de 2016, Espaço-tempo de possibilidades de 

planejamento, estudo e reflexão da prática pedagógica para a construção de uma ação 
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coletiva, emancipadora e colaborativa e, tem como por finalidade planejar, orientar e 

acompanhar as atividades didático-pedagógicas. 

O objetivo principal é a aprendizagem. As coordenações de acompanhamento do 

trabalho com os 1º Bloco (BIA) também são semanais e  continuam tendo um 

acompanhamento especial, ,pois entendemos que estando o bloco do BIA com 

desenvolvimento constante a escola caminha para um sucesso sequencial. O 2º Bloco no 

entanto também recebe atenção, não permitindo assim que seja quebrado o 

acompanhamento para todos os estudantes. 

 

7.1.2 Ações  

Foram  listadas em uma planilha todas as datas de coordenação por dia de semana: 

terça, quarta e quinta-feira. Dentro desses dias já separados para os planejamentos foram  

determinados temas para as quartas-feiras até o final do ano, existindo possibilidades de 

flexibilização conforme for necessário, as quintas serão observadas de acordo com os 

grupos que não estiverem em Cursos de aperfeiçoamento e as terças foram direcionadas 

para coordenação individual porem dentro dos anos e são registradas através do “ 

Semanário”, que é uma pasta de coordenação dos anos por semana e cada professor em 

um dia é o relator daquela semana, sendo assim distribuído os conteúdos e temas de forma 

tranquila e com participação de todos. Os conteúdos lá registrados foram  previamente 

separados no momento de estudos do Currículo e da separação por Bimestres feita 

coletivamente de acordo com as necessidades observadas e dentro de uma perspectiva de 

melhores resultados alcançados não apenas dentro da organização escolar, como 

abrangendo também as avaliações previstas no calendário da SEEDF.  O planejamento é 

feito junto aos coordenadores primeiramente, sendo em seguida levado ao grupo, antes 

também ouvindo suas opiniões e sugestões e acrescentando e enriquecendo com 

atividades previstas ou planejadas naquele momento coletivo junto ao grupo. É sempre 

oferecido ao grupo coletivas onde existem oficinas que contribuem para a prática em sala 

de aula, ou palestras com profissionais indicados para uma área que atenda e acrescente 

condições para o professor melhorar sua metodologia e prática educacional. 

As coordenações acontecem na escola semanalmente, em grupos por  anos, tendo 

na quarta-feira a coordenação coletiva com todo o grupo reunido num só momento 

discutindo situações cotidianas e intervenções necessárias ao bom andamento, assim 

como questões administrativas pendentes, tudo em prol da melhoria da escola e de  

aquisição de recursos didático-pedagógicos. 
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Nessas discussões certamente são valorizadas as opiniões do grupo, assim como 

aceitos questionamentos e dúvidas relacionadas ao cotidiano da escola, sendo ainda 

incentivados quando necessário as ideias e projetos apresentados pelos professores. 

 

7.1.3 Competências 

A competência em orientar a organização das coordenações na escola Classe 325 

é de responsabilidade da Diretora, juntamente com os Coordenadores, tendo apoio ainda 

das Equipes de Serviço que conversam entre si e  por último recebendo auxílio da CI , que 

toda semana participa e orienta nas demandas necessárias   

 

É sabido que cada indivíduo pode tratar de um tema ou assunto de forma mais 

específica, e que a maneira de melhor chegar ao sucesso pode determinar se houve ou 

não maior competência.  Entretanto nós enquanto educadores preferimos levar esse 

assunto aos termos de preparação e compromisso. Portanto quanto mais um professor ou 

educador se esforça para aprender, estudar a trocar experiências, melhor ele estará se 

preparando para atingir a competência de transmitir de forma a que o outro compreenda. 

 

7.1.4 Metas 

 

Todos os alunos podem aprender; Alguns necessitam de um tempo e ritmo melhor 

e precisam ter acesso ao direito de aprendizagem através de reforço, reagrupamento, 

projeto interventivo etc; 

Selecionar de forma alinhada estratégias e conteúdos adequados à aprendizagem; 

Os alunos da Educação Infantil deverão criar os pré-requisitos necessários à iniciar 

a alfabetização, tendo direito ao lúdico, coordenação motora e movimentos; 

Os alunos do BIA deverão concluir o ciclo tendo adquirido a base da leitura e escrita, 

tendo decodificado letras, sílabas e sons, apropriando-se da leitura e   estando no nível de 

psicogênese de A a A2 até o 3º ano; 

Com relação à matemática deverão conseguir observar os princípios das operações 

matemáticas, realizando operações simples mas tendo noções de todas; 

Os alunos do 2º Bloco ( 4º e 5º ano deverão ler e interpretar de forma clara, coesa e 

com inferência; 

Escrever dentro dos níveis A3 e A4 da psicogênese da escrita; 

Realizando as 04 operações e situações problemas, conseguindo ainda entender 

outros conteúdos das áreas de ensino contempladas no Currículo em movimento. 
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7.1.5 Indicadores 

Os descritores necessários aos conhecimentos dentro de português e matemática 

das provas de avaliações externas. 

 

7.1.6 Prazos 

O prazo deverá ser distribuído dentro dos 02 semestres existentes no ano letivo, de 

acordo com as prioridades exigidas nessas mesmas avaliações. 

 

7.1.7. Recursos Necessários 

     Aulas interessantes e motivadoras; 

     Vídeo; 

    Smart TV ; 

    Música, teatro, cinema etc 

    Livros didáticos bons; 

    Livros literários interessantes; 

    Acesso à Tecnologia de Informática; 

    Jogos, software; 

     Visitações a locais culturais etc 

 Recursos extras:  

Computadores, celulares, e Plataformas do Google  

 

7.1.8 - Responsáveis 

   Equipe Gestora, com auxílio constante das equipes de coordenação e serviços. 

 

7.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais de educação 

 

As estratégias e cursos de formação contribuem para a melhoria dos processos de 

ensinar, aprender e pesquisar. Deve ocorrer ao longo de toda a trajetória profissional, como 

um repensar permanente da prática pedagógica no contexto do cotidiano escolar à luz dos 

estudos e pesquisas. Podem ocorrer na própria escola, através da CRE ou SEEDF, ou na 

EAPE, o prazo depende das horas dos cursos, sendo de curta ou longa duração ao longo 

do ano letivo. 

 

 

 



61 
 
7.3 Metodologias de ensino adotada  

Existe uma proposta de trabalho diferenciado com a Educação Infantil, buscando 

inicia-los de forma adequada, sem pular fase, ou cansar a criança dentro do processo de 

ensino a ser percorrido. 

O trabalho que procuramos seguir como base para a aprendizagem e que visa  a 

leitura e escrita, é o Método Fônico, são enfatizadas essas metodologias principalmente 

nos três primeiros anos ( 1º, 2º e 3º)  visto que são os anos base e necessitam de uma 

atenção especial, para que essa estrutura venha a contemplar os anos seguintes e assim 

sucessivamente. A prioridade por questões fonológicas para adquirir posteriormente os 

fonemas, (consciência dos sons, discriminação dos sons); A ênfase na leitura, que 

consequentemente trás a escrita. No entanto existem professores que utilizam outras 

metodologias, seguindo outras linhas de educação baseadas em alfabetização e que são 

válidas desde que se chegue ao sucesso do desenvolvimento do aluno. 

E nesse segmento, os anos 4º e 5º também continuam já com os alunos na 

sequência do processo e caminhada buscando trazer os demais conteúdos, trabalhar 

também dentro dos temas transversais(Meio  Ambiente , ética, saúde, pluralidade cultural, 

orientação sexual, sustentabilidade), além de outros temas que possibilitem a 

contextualização das diferentes realidades de nossa comunidade escolar. 

 Educação Infantil inicia com os Pré-requisitos para a alfabetização : 

 

 

 Esquema corporal, conhecer o próprio corpo, utilizando materiais concretos (ex 

massinha); 

 Lateralidade (noções de direita, esquerda; 

 Posição das coisas: (frente, atrás, dentro, fora, em cima embaixo, longe, perto, 

pontos cardeais, localização da criança, questão da espacialidade);  

 Tamanhos e quantidades, maior, menor etc; 

 Formas e cores, permitir essas noções serem descobertas, sem já dar a resposta 

sem construir o conhecimento, sem respostas prontas e decoradas sobre aprendizagens 

quaisquer; 

 Discriminação visual, auditiva, igual, diferente, ex bingo sonoro); 

 Síntese e análise (montar um todo, peças de quebra cabeça), coordenação motora 

e fina; 

BIA (1º Bloco):  
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 Oralidade e Ludicidade, como pontos chaves para alfabetizar usando de todas as 

estratégias necessárias buscando habilidades para aprender; 

 Aprender a ouvir, para aprender a aprender; 

 Incentivar situações de oralidade, concreto e o lúdico; 

 Promover momentos de socialização e interação com o outro; 

 Trabalhar as primeiras noções matemáticas através de jogos, brincadeiras e 

materiais concretos; 

 Trabalhar Natureza e Sociedade através de rodinhas de conversas, discussão e 

 Trabalhar com 

jogos de escuta; 

 Cantigas de rodas; 

 Frases e palavras, oralmente e de forma consciente, estabelecendo a quantidade de 

letras e palavras nas frases, utilizando objetos, criando consciência silábica e fonológica 

(saco de objetos ou caixa); 

 Trabalhar bastante o ritmo, para cada palavra falada; 

 Estabelecer comparações em que, entender o mundo em que vive. 

O 4º e 5º ano dá continuidade e acrescenta os demais conteúdos necessários ao 

fechamento dos anos iniciais, seguindo a mesma tranquilidade e ludicidade ainda exigida 

no fundamental, mas já preparando as bases maiores para a futura caminhada. Nesse  2º 

Ciclo da Educação, deve serem feitos esforços para que  os estudantes possam aprender 

os conteúdos com mais qualidade dispondo do tempo necessário e por meio de pedagogias 

diferenciadas em um processo contínuo. 

As aulas na Plataforma estão acontecendo sendo utilizados todos os instrumentos e 

estratégias tecnológicas possíveis já citadas anteriormente, com o quantitativo de alunos 

também citados nos documentos enviados à CRE ( Planilha de estudantes no Remoto), e 

as atividades impressas são entregues aos outros alunos, sem acesso  ao remoto. Dentro 

do possível, tudo está sendo feito para alcançar os alunos, existem alguns contratempos 

nos dois locias, alunos que não respondem todas as atividades da Plataforma, assim como 

alguns das impressas não devolvem a tempo os blocos de atividades, porém vamos 

trabalhando para resolver essas questões e ir desenvolvendo a contento o trabalho nesses 

anos difíceis e atípicos que estamos vivenciando na educação. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 
Gerência de Orientação Educacional  

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Rosângela Fernandes Montalvão Matrícula: 216583 
Turno: Matutino e Vespertino 
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Viviane de Oliveira Silva   Matrícula: 2429721 Turno: 
Matutino e Vespertino 
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - 
Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas 
ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, 
Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento 
integral do estudante. (2019, p. 30) 
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 
disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da 
ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à 
aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, 
participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 
cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 
 

METAS: 

 

Apresentar a Orientação Educacional a comunidade escolar em geral;  

-Interagir e articular junto com o corpo docente, estudantes, famílias e rede de apoio para tomadas 

de decisões e ações pautadas no currículo em movimento afim de contribuir com a oferta do ensino 

aprendizagem;  

-Produzir materiais de ações voltadas ao estudante como ações de estímulos à aprendizagem e 

desenvolvimento,  para prevenção e enfrentamento as violações de direitos, desenvolvimento 

socioemocionais, autonomia de estudos e acolhimento; 

-Contribuir para o vínculo entre a família e a escola;  

-Fortalecer parceria com instituições para ações preventivas como Conselho Tutelar, Vara da 

Infância e Juventude  e Ministério Público;  

-Auxiliar o corpo docente nas diversas atividades pedagógicas. 

 
 



 

 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 
 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
 

   

EIXO DE 

 AÇÃO  

 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

 
Ed. 

Cidadania 
DH 

Ed. 
Diversid. 

Ed. Sustent. 

 

Integração 

família/ 

escola 

 

X 

 

X 

 Atender de forma empática e, 

acolhedora e pelo WhatsApp, com 

mensagens de áudio e ligações 

telefônicas e vídeo chamadas. 

Ação junto à família, 

estudantes  

e professores 

Durante todo 

o ano letivo 

Realizar a comunicação através das 

redes sociais da escola com estudantes 

e famílias; 

Ação junto à família e 

estudantes. 

Durante todo 

o ano letivo. 

Escola de pais, roda de conversa a 

respeito da falta de limites e rotina de 

estudo. 

Ação junto à família e 

estudantes. 

Segundo 

semestre. 

Ensino-
Aprendizagem 

X X X 

Acompanhar a frequencia escolar 

primar pela manutenção de alunos 

estudantes no ensino. 

Ação junto à família, 

estudantes 

 e professores. 

Durante todo o 

ano letivo. 

Produzir folders e vídeos informativos 

como material de compartilhamento 

por WhatsApp (Rotina de Estudo). 

Ação junto à família e 

estudantes. 

Durante todo o 

ano letivo. 



 

Trabalhar a cultura do 
acompanhamento com roda de 
conversa abordando a necessidades 
emocionais do estudante. 

Ação junto à família, 
estudantes 
 e professores. 

Primeiro 
semestre. 

Protagonismo 
Estudantil 

X X  

Trabalhar com o Pátio Virtual da Escola 

- Publicar atividades desenvolvidas com 

os alunos nas redes sociais da escola, 

para promover o ser estudante e o 

protagonismo juvenil. 

Ação junto aos 
estudantes  
e professores. 

Durante todo 
o ano letivo. 

 Dar luz aos alunos “invisíveis” roda de 
conversa com os alunos fora da faixa 
etária. Junto aos professores combinar 
ações para alcançar esse aluno. 

Ação junto aos 
estudantes  
e professores. 

Durante todo 
o ano letivo. 

 
 
Transição 
 
 
 

X X X 

Projeto de transição: Educação Infantil- 
Oficinas com os professores da Ed. 
Infantil trabalhando a consciência 
fonológica  

Ação junto aos 
professores 

Segundo 
semestre 

Orientar as famílias dos alunos da Ed. 
Infantil quanto a fala infantilizada. 

Ação junto aos 
família.  

Durante todo 
ano letivo.  

Projeto de transição: Metamorfose do 
5º ano 

Ação junto à família, 
estudantes 
 e professores 

Durante todo 
ano letivo. 

Rede Interna X X X 

Participar no conselho de Classe junto a 
toda Equipe Escolar. 

Ação junto aos 
professores  
e coordenadores. 
 

A cada 
bimestre. 

Atuar juntamente a Equipe Integrada 
Cooperativa (EIC)- formado pela Equipe 
gestora, coordenadores, Orientadores 

 
Ação Institucional 

Durante todo 
o ano letivo. 



 

e Pedagoga, para buscar ações e 
respostas com engajamento e 
articulação diante de situações 
complexas. 

Saúde e 
Prevenção a 
violência e 

abuso 

X X X 

Produzir folders e vídeos informativos 
com o material de compartilhamento 
por WhatsApp (abordando a temática: 
Exploração e Abuso Sexual). 
 

Ação junto à família e 
estudantes. 

Primeiro 
semestre. 

Projeto Escola que ouve e cuida – 
oficina de escuta especializada para 
equipe gestora e coordenadores. 
 

Ação institucional Primeiro 
semestre. 

Projeto escola que ouve e cuida – 
oficina com os professores capacitando 
a identificar e repassar situações de 
negligência ou suposto abuso 

Ação junto aos 
professores 

Primeiro 
semestre. 
 
 

Aula da paz: ação nas salas trabalhando 
o controle emocional e incentivando a 
cultura de paz. 

Ação junto aos 
estudantes e 
professores 

Primeiro 
Semestre. 
 

Projeto capacita- distribuição do 
estatuto da criança e do adolescente a 
todos os docentes da escola. 

Ação junto aos 
professores 

Primeiro 
Semestre. 

Rede Externa X X X 
Atuar em parceria com o Projeto 
Absoluta Prioridade divulgando a 
proposta. 

Ação junto à família e 
estudantes. 

Durante todo 
o ano letivo. 

 
 
 
 
 
 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA 

Unidade de Educação Básica 

Coordenação Intermediária de Educação Inclusiva 

 

 

Unidade escolar:        ESCOLA CLASSE 325 E ESCOLA CLASSE 121 

Professor de AEE:      LOYANE GUEDES SANTOS LIMA                         Matrícula: 219331 

Direção da UE:          VALGDAMIR FERREIRA COSTA                                   Matrícula: 

34.706 - x 

 

PLANO DE AÇÃO -2022 

OBJETIVO GERAL 

Complementar a formação dos estudantes regulamente matriculados em classes comuns 

(inclusiva/integração inversa) nas etapas, a saber: educação infantil e ensino fundamental anos 

iniciais. Com deficiência intelectual, Síndrome de Down, Deficiência física e  Transtorno Global do 

Desenvolvimento – TGD/Transtorno do Espectro Autista. Por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem conforme o Plano Anual de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

● propor atendimentos aos estudantes no horário contrário de aula desenvolvendo aprendizagens de 

âmbito PEDAGÓGICO conforme as áreas do desenvolvimento: linguagem, desenvolvimento 

Psicomotor, desenvolvimento Cognitivo (aprendizagens), aspectos Sociais   contexto Familiar.  

● desenvolver a capacidade de articular seu trabalho com os professores/as professoras e com outros 

serviços, que integram a rede de apoio dos estudantes: orientação na elaboração da adequação 

curricular e processos formativos. 

● 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. 

● elaborar/preencher os seguintes documentos: plano de ação (anual), diário de classe (bimestral), 

relatório individual do estudante (semestral), grade de atendimentos (anual) e Plano Anual de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

 

 

a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. De acordo com a 

Resolução n° 1/2017 CEDF as atividades desenvolvidas no atendimento educacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EIXO: FORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO AOS PROFESSORES/PROFESSORAS   

Períod

o 

Objetivo Estratégia  Envolvidos 

Abril Esclarecer a função do AEE 

dentro do ambiente escolar, 

enfatizando aspectos gerais 

da atuação institucional. 

Expor por meio de 

apresentações coletiva para o 

grupo, o que é o AEE, sua 

função e as atribuições 

específicas do professor do 

AEE. 

 

Professora do AEE/  

comunidade escolar. 

 

Abril a 

dezemb

ro 

Orientar os/as 

professores/professoras na 

elaboração da adequação 

curricular bimestralmente. 

Realizar momentos de 

formação em coletivas e 

acompanhamento/orientação 

de forma individualizada 

(oficinas) presencialmente na 

sala de recursos e por meio do 

contato telefônico/WhatsApp 

(principalmente no caso da 

escola classe 121). 

 

Professora do AEE/ 

 docentes. 

Abril a 

dezemb

ro 

Orientar os/as 

professores/professoras na 

elaboração de atividades e 

materiais pedagógicos. 

Elaborar junto aos 

professores/professoras 

atividades e materiais 

específicos conforme as 

necessidades dos estudantes. 

Professora do AEE/  

docentes. 

Abril a 

dezemb

ro 

Elaborar e apresentar o   

Plano de ação, Plano Anual 

do AEE e relatórios aos 

docentes e equipe 

pedagógica. 

 

Realizar avaliação das áreas 

desenvolvimento dos/das 

estudantes para elaborar o 

Plano do AEE que impulsione 

os processos de aprendizagem 

de forma inclusiva. 

Professora do AEE/  

docentes/ 

equipe pedagógica. 

EIXO: ESTUDO DE CASO 



 

Períod

o 

Objetivo Estratégia  Envolvidos 

Abril a 

dezemb

ro 

Participar do Conselho de 

Classe. 

 

Participação do conselho de 

classe para compreender a 

realidade escolar e os contextos 

das turmas dos estudantes 

atendidos pelo AEE. 

- Prof. AEE/ Direção/  

Coordenação/ EEAA/ 

SOE/Unieb. 

 

Agosto 

a 

dezemb

ro 

Colaborar com o estudo de 

caso dos estudantes para 

estratégia de matrícula e 

outros encaminhamentos. 

Estudos de caso com objetivo 

de lotação dos alunos na 

estratégia de matricula para o 

ano de 2023. 

 

 

- Prof. AEE/ Direção/  

Coordenação/ 

 EEAA/SOE/Unieb. 

 

Agosto 

a 

dezemb

ro 

Encaminhamentos á outros 

atendimentos. 

Projetos Interventivos 

(intraclasse e extraclasse); 

encaminhamento à projetos 

(escolares e comunidade), Sala 

atendimento especializado ( 

visão, audição, superdotação, 

etc). 

- Prof. AEE/ Direção/ 

 Coordenação/ EEAA/ 

SOE/Unieb. 

 

EIXO: ACOMPANHAMENTO/ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS 

Períod

o 

Objetivo Estratégia  Envolvidos 

Abril e 

primeir

a 

semana 

de maio 

Realizar as entrevistas com 

os pais/responsáveis para 

assinatura do termo de 

compromisso, garantido a 

participação do/da estudante 

no atendimento. 

Agendar por meio de contato 

telefônico/WhatsApp as 

entrevistas com os 

responsáveis. Atualizar a lista 

de contatos com parceria dos 

docentes. 

 

Professora do AEE/ 

 

 responsáveis/docentes 

Abril a 

dezemb

ro 

Explicar sobre a 

necessidade do apoio 

familiar em casa/espaços 

externos à escola. 

Durante a entrevista e por meio 

de contato 

telefônico/WhatsApp 

conversar com a família sobre 

a necessidade do 

acompanhamento familiar na 

Professora do AEE/  

responsáveis/docentes 



 

vida do/da estudante: rotinas 

(vida diária, estudo, 

brincadeiras, leituras e cultura) 

, controle de aparelhos 

eletrônicos, medicações etc. 

Abril a 

dezemb

ro 

Sensibilizar e a família 

sobre a importância da rede 

de apoio e participação na 

vida escolar dos/das 

estudantes com deficiência. 

 

Sugestões de práticas 

inclusivas, integrando família, 

redes de apoios especializados 

(terapeutas, psicólogos, 

psiquiatras, fonoaudiólogos, 

TO, atividades físicas, etc). E 

vida escolar regular, usando 

grupos de whatsapp de pais e 

alunos, e google meet. 

 

 

Professora do AEE/ 

 responsáveis/  

redes de apoios  

especializados 

 / docentes 

 

Abril a 

dezemb

ro 

 

Organizar periodicamente 

reuniões de pais, 

esclarecendo a dinâmica do 

trabalho realizado com os 

discentes. 

 

 

Reuniões de pais e ou oficinas 

abordando temáticas de acordo 

com a realidade 

social/histórica. 

Professora do AEE/  

responsáveis/docentes 

EIXO: ACOMPANHAMENTO/ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Períod

o 

Objetivo Estratégia  Envolvidos 

Abril a 

dezemb

ro 

Elaborar a grade horária de 

atendimentos dos estudantes 

em grupos. 

Organizar o processo de 

atendimento presencial na sala 

de recursos conforme as 

necessidades de 

desenvolvimento, idade, 

diagnóstico dos/das estudantes, 

rotina familiar e 

atendimentos/atividades 

externas. 

Professora do AEE/ 

responsáveis 



 

 

Abril a 

dezemb

ro 

Planejar os atendimentos 

conforme as necessidades e 

as áreas do 

desenvolvimento. 

 

 

 

Organizar as práticas 

pedagógicas visando 

acompanhar o 

desenvolvimento de cada 

estudante, procurando atendê-

los em suas necessidades. 

 

Professora do AEE 

Abril a 

dezemb

ro 

Elaboração de materiais e 

solicitação de novos jogos e 

equipamentos para os 

atendimentos. 

Produzir e solicitar aquisição 

de materiais específicos para 

atender as necessidades de 

cada estudante. 

Professora do AEE/ 

Equipe  

Gestora/EEAA 

EIXO: ORIENTAÇÃO AOS EDUCADORES SOCIAIS/MONITORES 

Períod

o 

Objetivo Estratégia  Envolvidos 

Maio a 

dezemb

ro 

Orientar os educadores 

sociais/monitores que 

atendem os estudantes do 

AEE 

Promover momentos 

formativos/conversas com os 

educadores sociais/monitores 

para melhor acompanhamento 

estudantes do AEE 

Professora do AEE 

/ EEAA 

EIXO: ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA ESCOLAR/EQUIPE GESTORA   Professora do AEE/Equipe 

Gestora/EEAA 

Períod

o 

Objetivo Estratégia  Envolvidos 

Abril a 

dezemb

ro 

Elaborar e entregar na 

secretaria escolar os 

documentos: 

Diários (bimestral) , Grade 

horária, Plano Anual do 

AEE (bimestral) e relatórios 

semestrais. 

Manter atualizada e organizada 

a documentação, pasta 

individual do estudante em 

arquivo de dados, e 

disponibilizar junto a escola, 

secretária, ou e-mail 

institucional, e também no 

google drive. 

 

Professor AEE/Secretaria/ 

 

 

EIXO: EVENTOS EM PROMOÇÃO A INCLUSÃO 



 

Períod

o 

Objetivo Estratégia  Envolvidos 

21/09 Semana nacional da pessoa 

com deficiência. 

Promover um momento 

coletivo com toda comunidade 

escolar de vivência de 

inclusão. 

Professor AEE e 

 toda cultura escolar 

11/11 Dia de luta contra a 

medicalização da Educação 

e sociedade 

Promover um momento 

coletivo com toda comunidade 

escolar para discutir sobre  a 

medicalização e cultura de 

encaminhamento. 

Professor AEE e  

toda cultura escolar 

 
JUSTIFICATIVA 

               O serviço de Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para 

especializado devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não 

substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas 

atuantes e participativas no mundo que vivemos. Sendo a Sala de Recursos desta Unidade de Ensino generalista, (SRG), assume caráter de 

complementariedade à “formação dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou demais características congêneres” 

(BRASIL, 2017). Contudo a proposta de atuação desta Sala de Recursos contemplará o desenvolvimento das aprendizagens de âmbito pedagógico sob 

o viés das áreas do desenvolvimento: linguagem, desenvolvimento Psicomotor, desenvolvimento Cognitivo (aprendizagens), aspectos Sociais   contexto 

Familiar. Impulsionando a transformação das das funções elementares/naturais (de ordem biológica) em funções superiores/culturais (percepção, 

memória lógica, atenção voluntária, vontade previsora, linguagem com função comunicativa, pensamento por conceito), desenvolvimento de 

neoformações (imitação, imaginação criadora e domínio da conduta) e apropriação do patrimônio cultural (conhecimento científico), observando a 

periodização e a situação social e também o desenvolvimento da consciência e da comunicação entre o professor/professora, o estudante  e família, dentro 

de uma visão de totalidade, os vários níveis de conhecimento e expressão, ressignificando os conteúdos escolares e as relações estabelecidas (VIGOTSKI, 

1995, 2020, 2016,LEONTEV, 2017). 



 

 

PERÍODO 

Este plano de ação é de caráter anual (2022), seguindo o calendário escolar da SEEDF. Reitera que a professora desta sala de recursos estava em período 

de licença maternidade e férias, retornando ao trabalho no dia 06 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Ação – ano letivo 2022 - EEAA 

 

UE: Escola Classe 325 de Samambaia 

Equipe Gestora: Diretor(a):  Valgdamir Ferreira Costa  Vice-diretor(a): Reila Boaventura 

Marques Martins 

Quantitativo de estudantes: 736 

Nº de Turmas: 33 

Etapas/modalidades: Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Uma Classe 

Especial.  

Serviços de Apoio da IE: (X) Sala de Recursos ( X ) Orientação Educacional ( X ) Sala de Apoio à 

Aprendizagem (   ) Outro  

Serviços de Apoio: SEAA: Pedagoga: Tatiane Cristina Maurício Emerick  Matrícula: 39017676 

                                              Psicóloga(o):  Não 74ossuímos 

 
Observação: o presente Plano de Ação tem vigência para o ano letivo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eixo I: Observação do 
Contexto Escolar 

Ações/ 

Demand
as 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissiona
is 

envolvidos 

 Avaliação 

 
 

 

Mapeame

nto 

Institucion

al e 

Organizaç

ão dos 

document

os 

pertinente

s a equipe.  

 

 

 
 
 
 
Conhecer a 
história da IE, 
aspectos físicos, 
quadro funcional, 
estudantes, o 
PPP…  
Identificar e 
separar pastas e 
fichas dos alunos 
ativos na IE.  
 

Leitura do PPP da IE.  
Levantamento de 
quantitativo de alunos, 
turmas, quais são 
inclusivas, quantos 
estudantes com deficiência, 
quantos com TFE. 
Verificação e listagem de 
alunos com laudo, mas sem 
o RAIE. 
Nº de professores efetivos e 
contratos, tempo de 
experiência dos mesmos. 
Atualização das pastas física 
e virtual dos alunos em 
acompanhamento.  

 
 
 
Principalmente 

no decorrer do 

1º bimestre, 

porém, ao longo 

do ano podem 

surgir 

demandas.  

 
 
 
Pedagoga 
da EEAA (a 
princípio). 

 
 
 
 

Ao longo do ano  
serão feitas análises 
 do processo e seus 
 resultados e  
necessidades.  



 

 
 
Mapeament
o Subjetivo  
(Observação 
nos espaços 
comuns e 
das 
dinâmicas 
pedagógicas)
. 

 
Identificar e 
compreender 
entre os diferentes 
atores quais são 
suas características 
e potencialidades 
para a realização 
de ações conjunta. 

Ações que envolvam 
articulação e interlocução 
entre diferentes 
profissionais de educação a 
fim de buscar parcerias para 
o desenvolvimento de um 
bom trabalho colaborativo.  
Escuta sensível. 

 
 
Em todo o ano 
letivo. 

 
 
Pedagoga e 
Psicóloga 
da EEAA 

Análise das trocas 
 e parcerias  
alcançadas no 
 decorrer do ano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eixo II: Gestão da 
Escola 

Ações/Dem
andas 

Objetivos Procedimento
s 

Cronogram
a 

Profissionais envolvidos Avaliação 

Parceira/ 

Trabalho 

Colaborativo/

Contribuição 

à melhoria 

das relações 

interpessoais 

entre toda a 

comunidade 

escolar, bem 

Atuar juntamente a 
Equipe Integrada 
Cooperativa (EIC)- 
formado pela Equipe 
gestora, 
coordenadores, 
Orientadores e 
Pedagoga, para 
buscar ações e 
respostas com 
engajamento e 
articulação diante de 
situações complexas. 

 
Reuniões 
mensais para 
alinhamento de 
ações. 
GRAC – quando 
necessário.  

 
Em todo o 

ano letivo 

 

 
Gestão, pedagoga e psicóloga 
da 
 EEAA, orientadora, 
coordenadoras e demais que 
se fizerem necessários  
em momento específico 
 de GRAC.   

Feedbacks nas reuniões 
subsequentes retomando o 
que alcançou ou não das 
ações planejadas. 



 

como do 

processo de 

ensino-

aprendizage

m dos 

estudantes 

em geral. 

 

  
 
 
Colaborar com 
aplicação de 
provas 
externas.  

 
 
 
Analisar os 
indicadores de 
aprendizagem para 
que junto com a 
comunidade escolar 
sejam traçadas novas 
metas.  

 
Fomentar 
questões que 
funcionem como 
métricas e 
ajudem a 
sistematizar 
ações e 
identificar 
lacunas, 
buscando 
trabalhar para 
que, junto aos 
demais 
profissionais, 
cada sujeito por 
trás de um 
número de 
matrícula 
aprenda e se 
desenvolva 
integralmente, 
conforme 
objetiva o 

 
 
De acordo 
com 
calendário da 
SEEDF e 
MEC. 

   
 
 
 
Pedagoga da EEAA 

 

Durante e após sua 
execução perceber seus 
resultados bem como 
desafios.  



 

Currículo em 
Movimento. 
 
 

 

 
 
 

Eixo III: Corpo 
Docente 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

 
 

 

 

Assessoria ao 

trabalho 

pedagógico.  

Contribuir, em 
parceria com os 
demais 
profissionais, para 
a  
promoção da 
análise crítica 
acerca da 
identidade 
profissional dos 
atores da 
instituição 
educacional, 
principalmente do 
corpo  
docente, de modo 
a provocar a 

Observação em 
sala de aula. 
Participação nas 
coordenações 
pedagógicas,  
conselhos de 
classe, reuniões 
ordinárias (bim. de 
pais e mestres qdo 
possível)  
e extraordinárias  
(projetos e 
eventos escolares 
diversos).  
Contribuição ao 
planejamento do 
professor.  

 
 

 
Em todo o 

ano letivo 

 
 

 
Pedagoga da EEAA  
Orientação 
Educacional 

 
 
Através dos feedbacks por 
meio de conversas 
informais recebidos dos 
professores, nos 
conselhos de classe, 
refletindo sobre o que foi 
bom e funcionou, e o que 
ainda precisa de 
mediações específicas.  



 

revisão e/ou a 
atualização de  
suas atuações. 
 

   
 

 
 
Formação 
Continuada. 

Colaborar com a 
formação 
continuada dos 
professores,  
viabilizando a 
aquisição de 
conhecimentos 
teóricos, 
desenvolvimento 
de habilidades e de 
recursos para a 
mobilização  
de competências, e 
a construção de 
práticas exitosas a 
fim de, sempre que 
possível, promover 
discussões de 
técnicas e 
estratégias de 
trabalho  
capazes de 
oxigenar e 
movimentar as 
práticas 
desenvolvidas no  

Participação direta 
com temáticas 
intencionais ou 
indireta nas 
coordenações 
coletivas.  
Oferta em pasta 
virtual comum a 
todos, de diversos 
materiais de apoio 
e estudo.  
Partilhar saberes 
pedagógicos e 
psicológicos. 
 
 

 
 

No decorrer 
do ano letivo.  

 
 
 

Pedagoga da EEAA  
Orientação Educacional 

Através da oportunização 
e reflexão sobre a prática, 
diante das temáticas 
estudadas, o retorno 
obtido por meio de 
mudanças de concepções 
e a prática no dia a dia 
poderão propiciar 
momentos de avaliação.  



 

âmbito escolar. 

 

 
 

   
 
 
Queixa 
escolar. 

Compreender os 
múltiplos fatores 
presentes no contexto 
escolar que contribuem 
para a instalação de 
impasses ao processo de 
ensino e de 
aprendizagem, buscando 
estratégias que 
possibilite o 
entendimento das 
origens das dificuldades 
na aprendizagem, sem a 
consideração do fracasso 
escolar como fruto de 
um problema individual 
do educando ou de sua 
família.  
Superação da dicotomia 
avaliação  
/ intervenção. 

Acolher e conhecer 
o professor, bem 
como a queixa 
trazida. 
Compreender a 
história da criança 
(atividades, 
cadernos, 
observação, RAv’s, 
conversa com outros 
professores). 
Verificar o que já foi 
feito e resultados 
alcançados.  
Uso de técnicas, 
instrumentos e 
intervenções 
pedagógicas e 
psicológicas. 
 

 
 

No decorrer 
do ano letivo, 
com ênfase 
nos três 
primeiros 
bimestres. 

 
 

Pedagoga da EEAA 
Orientação Educacional 

 
 
No decorrer dos diálogos 
que cercam o ambiente 
escolar, das falas 
intencionais ou não, dos 
resultados bem sucedidos 
ou não dos estudantes 
encaminhados.  



 

 
 

Cultura de 
sucesso 
escolar. 

 
Cooptar o professor para 
um olhar analítico sobre 
a produção  
escolar do aluno.  
Contribuir para a 
diminuição das queixas 
escolares e para  
outras manifestações do 
fracasso escolar.  

Fomentar espaço de 
acolhimento e 
fortalecimento da 
autoestima e 
potencialidades. 
Sugerir ao prof.  
possibilidades de 
diversificação dos 
instrumentos 
avaliativos, podendo 
compreender 
melhor os processos 
de aprendizagem da 
criança. 

 
Em todo o ano 
letivo.  

 
Gestão 
Pedagoga da EEAA 
Orientação Educacional 
Coordenadoras   

 
 
Por meio do quantitativo 
de queixas recebidas 
poderá ser percebido 
como a promoção da 
diversidade está 
incorporada no ambiente 
escolar. 

 

 
 

Eixo IV: Estudantes 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Favorecer o 
desenvolvimento ou 
aprimoramento das 
funções executivas, 
cognitivas e conativas 
de forma a  contribuir 
na tomada de 
decisões, no 
pensamento crítico e 
na autonomia do 
indivíduo, entre 
outros pontos. 

 

Acolher e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
do estudante 
segundo aspectos 
emocionais, 
afetivos, 
cognitivos, 
pedagógicos, 
familiares e 
culturais.  
Fortalecimento 
da autoestima.  

Através de 
momentos de 
conversa e partilha 
com o professor, 
oferecer 
possibilidades de: 
-exposição à 
situações e 
vivências 
saudáveis e 
diversificadas. 
-estímulos físicos, 
cognitivos e 
emocionais. 

 
 
 

Durante 

todo o ano 

letivo. 

 
 

Professores, 
 coordenadoras,  
pedagoga da 
 EEAA e Orientação  
educacional  

 
Essa ação poderá ser 
avaliada mediante o 
número de queixas, 
mediante o retorno 
recebido dos professores 
e mediante o 
acompanhamento dos 
estudantes no decorrer do 
ano.  



 

Oferecer suporte 
pedagógico e 
psicológico para 
estudantes em 
situação de queixa 
escolar que se 
encontram em 
situação de 
acentuada 
dificuldade de 
aprendizagem. 

Avaliar os 
estudantes com 

suspeita de 
deficiências ou 

com suspeita de 
transtornos 

funcionais, ou 
qualquer outra 

condição de não-
aprendizagem 
com vistas a 
Estratégia de 

Matrícula 2023. 

Atendimento 
individualizado, 
em pequenos 
grupos, coletivo 
(recreio, educação 
física, passeios, 
etc.). 

 Ocorrerá 
acompanham
entos 
semanais 
programados 
conforme a 
dinâmica da 
escola. 

 
Pedagoga da EEAA 
Orientação educacional 

 
No 4º bimestre poderá ser 
feito levantamento de 
quantos alunos foram 
alcançados na estratégia, 
quantos continuam o 
processo no ano seguinte.  

 
Atenção integral à 
saúde da criança e em 
situação de violência 
e/ou abuso.  

Promover 
vínculos e 
fortalecimento da 
resiliência, 
estando alerta a 
sinais e 
comportamentos
. 
Promoção da 
cultura de paz. 
Compreender os 
processos de 
mascaramento 
dos sentimentos 
(por ex. tristeza, 
mágoa e 
insegurança que 
se expressam por 
condutas 
agressivas) e de 

Acolhimento, 
atendimento, 
notificação e 
seguimento na 
rede de cuidados e 
de proteção social 
que se fizer 
necessário 
(médicos, conselho 
tutelar, vara da 
infância, etc.).  

 
 

Em todo o ano 
letivo e/ou 

sempre que se 
fizer 

necessário. 

  
 

Em parceria com a 
orientação educacional, 
gestão 
 e EEAA.  

 
Ocorrerá pontualmente 
em cada situação que 
surgir, se alcançamos os 
objetivos mediante cada 
caso. 



 

canalização da 
impulsividade.   

 

 
 

Eixo V: Famílias/Pais 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma  

Profissionais envolvidos 

Avaliação 

Contribuir com a relação entre 
a escola e a família por meio da 
manutenção do diálogo e 
acompanhamento às famílias. 

 
Fortalecer o 
vínculo 

  escola-
comunidade. 

Rodas de conversas/ 
escuta sensível. 
Atendimentos em 
pequenos grupos.  
Café da manhã e chá da 
tarde para as famílias 
dos estudantes com NEE 

O café da manhã e 
chá da tarde uma 
vez a cada 
bimestre. As 
demais ações no 
decorrer do ano.  

 
 

 
Pedagoga EEAA  
Orientação 
Educacional 
 

 
Feedbacks 
recebidos 
das famílias 
sobre esses 
momentos. 

 
Favorecer possibilidades para 
propiciar o sucesso  
escolar, construindo 
estratégias de condução 
conjunta. 

  

Estimular 
junto às 
famílias a 
construção 
de recursos 
para o 
estabelecime
nto de 
limites 
buscando 

Acolhimento e 
entendimento do 
contexto familiar por 
meios de conversas para 
o estabelecimento de 
diálogo, rotina,  melhora 
do acompanhamento  
familiar e rendimento 
escolar.  
 

 
Conforme forem 
surgindo as 
demandas no 
decorrer do ano. 
Após os conselhos 
de classe de cada 
bimestre.  

 
Pedagoga EEAA  
Orientação Educacional 
 

 
 
Observação 
direta e 
indireta dos 
estudantes 
citados.  



 

equilibrar-se 
entre aplicar 
as regras e 
manter-se 
afetivo 
(rotinas, 
valores, 
regras, 
deveres e 
hábitos da 
família, 
escola e 
sociedade 
que a criança 
deve 
respeitar e 
cumprir). 

 
Refletir sobre as 
responsabilidades da escola e 
da família, pontuando ações 
necessárias.  
 

Informar a 
família sobre 
a situação do 
estudante: 
queixas, 
ações 
desenvolvida
s, resultados 
e desafios. 

Solicitar a 
colaboração 
da mesma 

com os 
encaminham

entos 
necessários. 

 
Encaminhamentos 

pertinentes.  

 
 

Ao longo do ano 
letivo.  

 
Pedagoga EEAA  
Orientação Educacional 
 

 
Retornos 
obtidos dos 
encaminham
entos feitos. 

 



 

 
 

            Eixo VI: Educação Inclusiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 

Mediar a tomada de 

consciência das 

dificuldades, bem 

como auxiliar na 

construção de 

estratégias de 

enfrentamento e 

resolução de 

problemas. 

 

Estimular o 
desenvolvimento do 
autoconhecimento 
como forma de ter o 
controle dos 
pensamentos e  ações 
que irão determinar o 
seu comportamento, 
sua capacidade de 
enfrentar adversidades 
e obstáculos, e o 
controle sob os seus 
sentimentos e reações.  

Projeto: Treinando 
minhas 
habilidades para 
um novo tempo 
(emoções, rotina, 
organização 
pessoal, 
autoestima, 
aprendizagem).  

 
Ocorre durante 
duas semanas 

em cada 
bimestre do ano 

letivo.  
 

 

 
Projeto desenvolvido 
pela  
orientação 
educacional 
 com parceria da 
pedagoga EEAA.  

 
Observação de 
comportamentos, 
falas, mudanças de 
olhar… 

Com base nos princípios 
e pilares da educação 
inclusiva, promover a 
quebra de preconceitos, 
o respeito às 
diversidades e a defesa 
do direito de 
aprendizagem de 
todo(a)s o(a)s 
estudantes.   

Conscientizar e 
ressignificar valores e 
crenças que norteiam 
as práticas 
educacionais inclusivas, 
estimulando a 
convivência respeitosa 
frente às demandas 
originadas na e  pela 
diversidade.  

Projeto: Semana 
da Inclusão, 
formação dos 
professores e 
diálogos com toda 
a comunidade 
escolar. 

 

As ações pontuais 
do proj. 
ocorrerão no 2º e 
3º bimestres 
(reforçando que o 
tema é 
trabalhado em 
todo o ano). 

 
Projeto desenvolvido 
pela  
EEAA (pedagoga) 
junto  
com a orientação  
educacional e o 
 Atendimento 
Educacional 
 Especializado.  

 
 
Ao término do 
projeto poderá ser 
contemplado os 
resultados 
obtidos, 
entendendo que 
são ações que 
perduram ano a 
ano. 



 

 
Acompanhamento direto 
e indireto aos estudantes 
com NEE (deficiências e 
TFE).  

 
Verificar e contribuir 
com as aprendizagens 
dos estudantes com 
laudo na IE.  
 

Contribuir com a 
elaboração dos 
doc.  específicos 
como adequação 
curricular, 
programa de 
intervenção. 
Sugestão de 
material. 
Estimular o 
envolvimento dos 
alunos com seus 
pares, bem como a 
inclusão dos alunos 
da C.E.  

 
Em todo o ano 
letivo.  

 
Pedagoga da EEAA.  
Orientação 
educacional 

 
 
Observação e 
acompanhamento 
das competências 
adquiridas por 
cada estudante 
mediante o 
trabalho 
desenvolvido por 
cada professor(a).  

 

 
 

Eixo VII: Atuação Normativa do Serviço 

Ações/Demandas Objetivos Procedimento
s 

Cronogra
ma 

Profissionais envolvidos Avaliação 

 
 

Estratégia de 
Matrícula  

 

Em 
corresponsabilid
ade contribuir 
com a  promoção 
da equidade de 
condições, 
qualidade, 
transparência, 
otimização dos 
recursos e 
oportunidades, 
dos estudantes 

 
- Avaliação (RAIE) 
 - Reavaliação  
 - Estudo de Caso  

 
Meados 

de 

setembro 

a outubro 

 
Secretário Escolar  
Gestão  
Pedagoga  EEAA  
Orientação Educacional 
Atendimento Educacional  
Especializado 
CRE (UNIPLAT e UNIEB) 

 
Ao término da 
estratégia poderá 
ser visto se todos 
os objetivos foram 
alcançados.  



 

na IE para o ano 
letivo de 2023. 

 
Projeto de Transição 

Acolher e 
contribuir com a 
adaptação das 
crianças que 
chegam de 
creches e/ou casa 
de forma que 
essa fase de 
mudança ocorra 
em tranquilidade.  
Possibilitar um 
maior 
conhecimento 
sobre o aluno que 
vai para o CEF 
bem como 
sugerir 
possibilidades de 
ensino às 
necessidades de 
aprendizagem do 
educando. 
Projeto de 
transição: 
Educação Infantil- 
Oficinas com os 
professores da 
Ed. Infantil 

Para a educação 
infantil, diálogos, 
acolhimento à 
família, inteirar-
se de alguma 
particularidade 
do educando, 
entre outras… 
Para o 5º ano 
rodas de 
conversas, tira-
dúvidas, 
construção de 
documentos para 
alunos que 
necessitam de 
olhar especial… 

 
1º bimestre 
e 4º 
bimestre.  

 
Professores das referidas 
 turmas. 
Gestão.  
Pedagoga. 
Orientação educacional 
 

 
 
Através do 
acompanhamento 
indireto dos 
estudantes, por 
meio de conversas 
com professores e 
outros 
profissionais da IE.  



 

trabalhando a 
consciência 
fonológica. 
Projeto de 
transição: 
Metamorfose do 
5º ano 

Reuniões/ Encontros 
de Articulação 

Pedagógica Portaria 
03/2020 (Art.83) 

Qualificar a 
atuação do SEAA.  

Por meio de 
discussões/reflex
ões, entre outras 
ações, 
mapeamento das  
 
experiências e 
práticas exitosas, 
organização, 
planejamento, e 
formação 
continuada. 

Todas as 
sextas-
feiras pela 
manhã 
durante 
todo ano 
letivo. 

 
Todas as EEAA. 

 
 
Levantamento da 
presença nesses 
momentos de 
reuniões e 
formações. Na 
reflexão sobre a 
prática.  

 

ASSINATURAS: 
 
 
 
Bsb, 12 de maio de 2022 
CIÊNCIA GESTÃO ESCOLAR 

NOME FUNÇÃO ASSINATURA DATA 

    

    

    

 

 

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

Psicóloga Escolar 
Matrícula 

 

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

Pedagoga 
1754114 
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Outros Profissionais  (EEAA, OE, SR,  Professores readaptados, etc)  
          A escola possui o Serviço EEAA atendido pela professora Tatiane Cristina Emerick; O serviço 
de OE atendido pelas Orientadoras Rosangela Montalvão e Viviane Oliveira e a Sala de Recursos 
atendida por Loyane Guedes; Professores readaptados que participam dos projetos de atividades 
complementares ( Sebastião, Patrícia , Lucimar, Fátima e a Professora Ivoneide , os professores 
José Carlos e Cora estão em processo de readaptação). 
Equipe Gestora : 
Constante presença na unidade escolar , havendo escala para abrir e fechar a EU. 
Secretaria Escolar : 
Presença constante na unidade escolar em cumprimento das atribuições regimentais; manutenção 
de turmas no i-Educar . 
Coordenadores Pedagógicos : 
Responsável pelo planejamento, organização e acompanhamento dos professores na produção 
dos materiais pedagógicos e das aulas  e autorização para inserção do material produzido e a 
serem impressos. 
Professores Regentes: 
Professor Regente Educação Infantil  :Responsável pela produção e/ou adaptação de materiais 
pedagógicos. 
Serão utilizadas as atividades pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estratégica para a 
Realização das Atividades Pedagógicas . Ensino Fundamental Anos Iniciais: 
Serão utilizadas as atividades pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estratégica para a 
Realização das Atividades Pedagógicas. 
Para o Bloco Inicial de Alfabetização - BIA serão encaminhadas orientações específicas pela SUBEB. 
 
Ensino Especial:  
 Responsável pela produção e/ou adaptação de materiais pedagógicos, das aulas e turmas que 
tem alunos com alguma especificidade. 
 
Classes Especiais 
A UE deverá: 
1) elaborar um plano interventivo, com os profissionais envolvidos, de orientações às famílias, 
para o compartilhamento de atividades a serem realizadas com seus estudantes, e apontar 
estratégias de monitoramento, com elaboração de relatórios semanais, das atividades, 
considerando a realidade de cada estudante, de modo que seja garantida a continuidade dos 
estímulos ao desenvolvimento e aprendizagem (Currículo Funcional, processo de alfabetização ou 
Programa de Educação Precoce). O plano interventivo deverá ser analisado pela coordenação 
pedagógica, validado pela Equipe Gestora da UE e anexado na pasta individual de cada estudante ; 
2) organizar palestras, reuniões informativas e de orientações para os responsáveis e para os 
estudantes. 
Interagir  com o(s) professor(es) regente(s) das unidades  regulares, a fim de sanar dúvidas e 
necessidades dos estudantes em atendimento complementar nos CEE, possibilitando ao professor 
a escolha de estratégias de ensino e aprendizagem. 
Professor Readaptado/Restrição Temporária/Biblioteca Escolar 
 Os Professores de apoio – responsáveis pela produção e/ou adaptação de materiais pedagógicos 
e das atividades pedagógicas. 
Intérpretes: 
Serão utilizadas as atividades pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estratégica para a 
Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal.  
As ferramentas oficiais deverão ser acessíveis ou adaptadas aos seus estudantes. 
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Estabelecer comunicação necessária à participação efetiva do estudante no ambiente  de 
aprendizagem. 
Interagir com o(s) professor(es) regente(s), a fim de sanar dúvidas e necessidades do estudante, 
possibilitando ao professor a escolha de estratégias de ensino e aprendizagem. 
Tornar acessível em LIBRAS toda forma de comunicação da UE e do professor regente. 
    AS Equipes de Serviços, Apoio a aprendizagem, Orientadores estarão juntos com a Equipe 
Gestora apoiando e acompanhando Cursos e Formações continuadas assim como a coordenação 
pedagógica nos grupos criados para este acompanhamento diário, semanal e quinzenal.  A escola 
em 2022 já conta com o Serviço da Sala de Recursos, e não possui acompanhamento do Psicólogo.  
Criamos  Grupos de Wathssap, foram  montados  grupos separados por anos para receberem 
informações especificas junto aos seus pares, evitando assim acúmulo desnecessário de 
informações. Cada grupo terá seu coordenador e estará sendo orientado por ele, assim como pela 
equipe gestora ( que estará presente em todos os grupos) . O grupo da EI e EE terá  Gleicy Kelly S. 
Lourenço e  Tatiane                          ( Psicopedagoga) como coordenadora, o 1º ano terá Sabrina 
coordenadora, 2ª ano Valgdamir ( Diretora) coordenadora, 3º ano Reila ( vice diretora) 
coordenadora, 4 º e 5º ano Islane coordenadora. Os Orientadores estarão trabalhando dentro da 
separação já existente na escola presencial ( EI, EE, 1, 2  anos com Viviane) ( 3 , 4 e 5 com 
Rosângela). Lembrando ainda que os professores readaptados estarão em um grupo, organizados 
sob a coordenação da Patrícia, dando apoio a todos com atividades etc.  
Orientadores Educacionais: Serão propostos atendimentos por telefone para orientação 
educacional aos estudantes. Coordenação pedagógica com toda equipe da unidade escolar. 
Atividades: 
Esse será o calendário para organização de atividades, pelo grupo de apoio.  
 Ed Infantil/ E. Especial Segunda (matutino) 
              Primeiro ano Segunda (vespertino) 
              Segundo ano Terça Feira 
               Terceiro ano Quarta Feira 
             Quarto ano Quinta Feira 
             Quinto ano Sexta Feira 
Estaremos ainda organizando para que tudo , seja resolvido dentro do horário de trabalho , 
permanecendo assim o bom senso e evitando exageros que possam nos causar problemas com 
estresse ou desarmonia emocional, pois nossa saúde mental e física em primeiro lugar, nos 
levando a cumprir nossos objetivos dentro do processo ensino aprendizagem. 
 
Objetivos 
     Aumentar as possibilidades de aprendizagem, saindo dos espaços fechados para as 
aprendizagens significativas e de interesse do aluno, podendo incentivá-lo a permanecer na escola 
e gostar e interessar por aprender. 
      
Ações  competências 
    Professores readaptados, que tem interesse em participar dos projetos e auxiliar nessas 
estratégias diferenciadas que melhoram e possibilitam enriquecimento do convívio escolar. 
Metas 
   Motivar e ajudar na auto estima; 
   Desenvolver atividades diferentes que trazem habilidades manuais e podem virar ate vocação no 
futuro; 
   Ajudar de forma indireta a aprendizagem; 
   Utilizar ferramentas de aprendizagens utilizando a internet 
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Indicadores 
   Valores Criados a partir das atividades podendo ser moedas de troca para participação dos 
alunos em virtude de bom comportamento e participação das atividades em sala de aula.  
     
Prazos 
    As atividades Complementares acontecem durante todo o ano letivo. 
 
Recursos Necessários 
    Materiais (resíduos sólidos, recicláveis), recebidos por doações dos servidores da escola ou dos 
próprios alunos; 
    Materiais para cultivo da horta (ancinho, pá, sementes, terra, adubo, mangueira, enxada etc); 
    Manutenção dos computadores, periféricos etc; 
    Livros literários. 
 
Responsáveis 
Professores da Equipe de  Gestão, professores das equipes de serviços, professores readaptados ( 
todos já citados acima). 
 
 
7.4 Alinhamento com Diretrizes/OP 
 
           A continuidade dos princípios já existentes anteriormente, porém  buscando também  o 
acréscimo  pela  intenção de respeitar e valorizar a diversidade de histórias, costumes, cultura 
local e regional deve ser explicitada na Proposta Pedagógica das Instituições Educacionais de 
Educação.    Deve 
explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal das crianças, famílias e/ou 
responsáveis, professores e outros profissionais. 
       Deve, ainda, assegurar a orientação contra a discriminação de gênero, de etnia, de opção 
religiosa, de indivíduos com necessidades educacionais especiais ou diante decomposições 
familiares diversas e estilos de vida diversificados. 
    Em 2022, a busca por reorganizar o ensino aprendizagem é o maior desafio, oferecendo reforço 
esforço maior pelo sucesso e recuperação o mais breve possível da defasagem dessa 
aprendizagem. 
 
7.4.1 Ciclos e semestres 
 
  A escola Classe oferece o Ensino de Educação Infantil (de 1º e 2º Períodos     04 e 05 anos de 
idade);  e Classe de Ensino Especial ( TGD) e Ciclos: 
 1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros anos do Ensino Fundamental); 2º Bloco – 
4º e 5º anos. 
 
7.4.2  1º Ciclo Educação Infantil  (Turmas e turnos que atende) 
  Matutino: 04 turmas de Educação Infantil ( 1º e 2º períodos), 02 Turmas de EE ( TGD); 
Vespertino: Das 16 Turmas do vespertino, existem 05 Turmas da Educação  Infantil. 
 
7.4.3  2º Ciclo : Ensino Fundamental – Anos Iniciais : Bloco Inicial DE Alfabetização ( BIA) e Bloco 2 
que engloba o 4º e 5º anos 
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 Matutino 08 turmas de BIA ( Bloco de Iniciação a Alfabetização) e 03 Turmas de Anos iniciais ( 4º e 
5º anos).  Vespertino: Das 16 Turmas do vespertino, existem 07 Turmas do BIA ( Bloco de 
alfabetização e 4 turmas  do 4 º e 5º anos. 
   O turno matutino é composto de 88 alunos da Educação Infantil, Ensino Especial e  156 alunos 
do Ensino Fundamental, total de 244 alunos.  O turno vespertino composto de 117 alunos da 
Educação Infantil, sendo 165  do Ensino Fundamental, totalizando 282 alunos e o total geral é de 
731 estudantes. 
   O turno matutino inicia 07:30 e termina às 12:30 = 05 horas de aula  
A coordenação Pedagógica inicia 13:30 às 16: 30= 03 horas de CP. 
   O turno vespertino inicia 13:00 e termina às 18: 00 = 05 horas de aula  
A coordenação Pedagógica inicia 09:00 às 12: 00= 03 horas de CP. 
    O horário de formação coletiva é importante e deve ser também bastante valorizado. Em 
qualquer uma dessas maneiras de organização, o papel do coordenador pedagógico é   auxiliar os 
profissionais sob sua responsabilidade a qualificar as situações de aprendizagem. O espaço onde 
ocorrem as coordenações também deve ser um diferencial.  Podemos pensar em fazer nossos 
encontros em salas de leitura ou algum ambiente costumeiramente utilizado pelas crianças. É 
essencial que os docentes possam realizar leituras, e outras atividades ou reflexões tendo já o 
contexto a ser vivido pelas crianças. Existem professores fazendo cursos nas quinta-feiras e outros 
na terça, porém só fazem em um desses dias.  
  
 
 
7.5 Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 
 
    A escola possui atividades complementares que são atrativos para os alunos se motivarem a 
estar sempre aqui, além de projeto com esporte: Inter classe, quadra e campo de futebol, 
brinquedoteca, horta, Laboratório de Informática e sala de Leitura acolhedora. As aulas são 
motivadoras, temos acolhidas com oração, vídeos, horas cívicas, visitações a locais culturais e 
Festas da Família, Junina e Formatura.  
Os alunos que mesmo em 2022, apoiados pelos pais ou responsáveis permanecem distantes ou 
sem resposta ao estímulo dos professores e da escola num todo, são enviadas  orientações, 
assinatura de Termos de responsabilidade pelo acompanhamento ,e-mails, ligações telefônicas, 
mensagens por whatsapp, vídeo conferências com os responsáveis, mensagens de texto( SMS) e 
não acontecendo o contato ou êxito nas comunicações , são enviados relatórios ao CT ( Conselho 
Tutelar de Samambaia Sul) DF. 
 
7.5.1 Ações para prevenir a evasão: 
 
   A escola tem junto com seus docentes e equipes de serviços e equipe gestora, utilizado de  todas 
as ações necessárias na busca ativa constante e ações para evitar a evasão escolar.  Fazemos  
reuniões online com as famílias que necessitam desses acompanhamentos, orientações e até 
encaminhamentos para os órgãos externos como Conselho Tutelar, se os alunos não têm 
comparecido na escola. As equipes realizam chamadas telefônicas, por mensagem via Whatsapp, 
e-mails, etc. 
 
 Ofertar atividades significativas; Acompanhamento e observação dos professores sobre a 
frequência dos alunos, avisando a Direção e Orientação sobre faltas logo que iniciam; 
Comunicar ao Conselho Tutelar, alunos que ultrapassam o limite de faltas que  pode até ocasionar 
seu desligamento; 
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Utilizar todas as ações definidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) que visam o retorno do 
estudante, conforme determina o Art. 12, inciso VII, da Lei 
35 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei Federal nº9.394/96);  
 
7.5.2  Ações para o sucesso escolar de todos os estudantes: 
  
       Trazer atividades atraentes para os alunos, fazendo da escola um local de aprendizagem 
prazerosa.  Nessa perspectiva, desejamos assegurar a todo estudante tempos e espaços de 
convivência escolar e oportunidades concretas de aprender. Buscar estratégias para as 
necessidades dos alunos, procurando descobrir como ele aprende e respeitar seu ritmo e 
potencial. 
    Promover a participação e empenho de todos para que a educação continue a ser desenvolvida 
e se reorganize, utilizando dessas ferramentas para ter alcance no processo  de ensino. 
Professores readaptados e ou em apoio aos regentes na confecção de materiais e  uma delas se 
propôs a dar reforço e complementar as ações dos regentes que estão com muitos níveis 
psicogênicos em sala.  
 
7.5.3  Projeto Interventivo 
 
          Entendemos por Intervenção, tudo aquilo que for diferente do oferecido em sala de aula e 
por isso realizamos algumas ações diferenciadas: 
 Disponibilização no turno contrário de aulas de reforço com equipes formadas por 
professores; desenvolvendo também o Projeto Interventivo, focado na intervenção pedagógica a 
partir dos níveis de aprendizagem para alunos defasados idade/ano com problemas de dificuldade 
de aprendizagem, esse projeto tem sido oferecido aos alunos pela Direção, Equipes de Serviço ( 
Orientação e Psicopedagoga);                     
        Realização de um calendário de eventos, onde são realizadas reuniões periódicas com os pais, 
com a proposta de um termo de compromisso para o acompanhamento escolar; atividades de 
gincanas, comemorações festivas, palestras, festivais de talentos e troca de experiências entre os 
pares; assim como garantir a participação dos alunos em todas as oportunidades que possibilitem 
aprendizado e enriquecimento cultural, tais como: pesquisas, passeios ao cinema, teatro, museus 
e manifestações culturais em geral; 
        Participação nos Jogos Inter classe: Campeonato anual de esportes, onde os alunos interagem 
em modalidades esportivas, criando inúmeros pré-requisitos de trabalho em equipe, valores 
importantes para a socialização e os professores têm a oportunidade de fazer moedas de trocas 
positivas entre a aprendizagem e a participação dos mesmos com sucesso em sala e nas atividades 
de esporte tão desejadas por eles;  
       Participação no Projeto da sala de leitura, onde os alunos efetuam empréstimos de livros, o 
que possibilita maior autonomia nas atividades de leitura e interpretação e consequentemente de 
letramento; permanecendo também com a ‘Sacola Mágica’ que possibilita maior interação entre a 
família/aluno (a) e o gosto pela leitura.  
 
7.5.4 Reagrupamento 
  Os reagrupamentos estão acontecendo  de acordo com o resultado dos testes de psicogênese . 
Os alunos de acordo com os níveis, são convocados durante pelo menos dois dias para participar 
de aulas  do outro professor dentro dos grupos dos anos, para participar das intervenções e 
estratégias previstas naquela semana. 
7.7.4.1 Intraclasse  Dentro da Própria Classe, com atividades diversificadas. 
7.7.4.2 Interclasse  dentro das diferentes turmas, como citado acima. 
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7.5.5  Multiletramentos  
 
   A escola costuma oferecer variadas formas de letramentos, pois sabemos que cada criança 
aprende de uma maneira específica, por isso são utilizados métodos lúdicos, por jogos, por leituras 
incidentais, brincadeiras, e toda estratégia possível que se atinja a questão da aprendizagem 
diferenciada. Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer práticas sociais e 
culturais marcadas por diversas linguagens, mídias e tecnologias que constroem a dinâmica da 
contemporaneidade. 
 
7.5.6. Metodologias Ativas 
 
    A escola já adota estratégias por meio de procedimentos como:  debates temáticos;  trabalho 
em pequenos grupos;  relato  de experiência; exposições dialogadas; oficinas; aprendizagem 
baseada em projetos; aprendizagem por meio de jogos; métodos de estudo de caso (ou discussão 
e solução de casos); aprendizagem em equipe; leitura comentada; estratégias de problematização 
ou resolução de problemas; apresentação de filmes; interpretações musicais; dramatizações; 
dinâmicas lúdico-pedagógicas; portfólios;  saídas a campo;  avaliações orais; Assim como as 
atividades complementares aqui existentes que também motivam e estabelecem novos espaços 
de aprendizagem além da sala de aula. 
 
 
7.6    Relação instituição educacional comunidade 
    Apesar do histórico de dificuldades observados ao longo dos anos, hoje a escola tem um 
convívio melhor com a comunidade, estando presente de forma bem participativa no processo 
ensino e atividades que aqui acontecem. Ainda sentimos falta do acompanhamento familiar para 
os alunos mais necessitados e com dificuldades de aprendizagem, no entanto já temos grande 
participação dos outros pais.    
 
7.6.1 Reunião de Pais (tipos de reuniões, periodicidade, avaliação e divulgação dos encontros, 
por meio de mural, jornal, mídias sociais) 
  As reuniões de pais ocorrem bimestralmente, é feito um trabalho de comunicação da 
importância e valorização desse momento, sendo também chamados pais de acordo com a 
necessidade de uma turma ou um grupo por ano de alunos, fora das reuniões bimestrais junto às 
Equipes da escola.  
  Dentre os eventos culturais que aproximam escola/responsáveis, a Festa Junina é tradicional e 
conta com a participação efetiva da comunidade. Temos ainda a Festa da Família, que tem 
ocorridos há alguns anos  onde se interage com a família sem determinar dia de mãe ou pai em 
específico, já que as famílias modernas trazem uma reorganização e precisa ser importante a 
observação dessa diversidade. A comunidade contribui para o processo de avaliação respondendo 
bimestralmente a um questionário, que serve de base para se mensurar o grau de satisfação do 
trabalho desenvolvido, bem como poderá dar sugestões possíveis para a melhoria do processo.   
 
7.6.2 Eventos abertos à comunidade 

A escola possuia antes da Pandemia, as Festas : Festa da Família, sempre ocorrida em 
Maio, Festa Junina que ocorria ou em Julho ou em agosto dependendo das estratégias utilizadas a 
cada ano letivo. Exposições como feiras do Livro, Formatura do Lobo Guará ( Projeto Guardiões do 
Lobo Guará ) existente  há 07 anos , para as turmas de 5º ano, trabalhando o Meio Ambiente e a 
Formatura das turmas de  Educação Infantil ( 2º Período) e 5º ano do restante das turmas da 
escola. 
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8. Estratégias de Avaliação 
 

A avaliação é uma ferramenta da qual o ser humano     não se livra. Ela faz parte do modo 
de agir e, por isso, é necessário que seja usada da melhor maneira possível. ( LUCKESI, 2005, 
p.119) 
 

São realizadas reuniões periódicas com os pais, com a proposta de um termo de 
compromisso para o acompanhamento escolar; assim como garantir a participação dos alunos em 
todas as oportunidades que possibilitem aprendizado .  

Avaliar de forma continuada é o interesse do nosso grupo, assim como efetuamos a 
avaliação formativa, onde nos  Conselhos de Classes são discutidas as melhores estratégias de 
aprendizagens a ser realizada ou refeitas para estabelecer a aprendizagem ou os motivos de não 
acontecer, revendo ações necessárias e buscando novas que melhor desenvolvam o processo de 
ensino. 
 
8.1  Avaliação Larga Escala 
       A avaliação ocorre preferencialmente de maneira Formativa.  As provas são orientações para 
medir a aprendizagem e em que devemos melhorar, levando em consideração, os aspectos 
humanos que não deixam essas avaliações mostrarem-se apenas quantitativas, mas também 
qualitativas, tendo um olhar especial para a realidade e dificuldade específica das crianças.  A 
avaliação possui três níveis: 
aprendizagem, institucional e de redes ou em larga escala (Freitas et al, 2009). No primeiro nível, 
encontra-se a avaliação realizada pelo professor com os estudantes, acontece quase sempre na 
sala de aula, por meio dela se define o percurso e o fluxo escolar daqueles que se inserem nos 
sistemas Manual (6719706) SEI 00080-00054838/2018-62 / pg. 8 DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DA 
SEEDF formais de ensino. 
No segundo nível, entendido como avaliação da escola por ela, o Projeto Político-Pedagógico da 
escola é seu ponto de partida e de chegada. O mesmo acontece quando a SEEDF procura 
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compreender a rede pública de ensino auto analisando-se em parceria com as escolas que a 
integram. 
No terceiro e último nível, encontram-se os esforços de redes inteiras de ensino que procuram 
avaliar os níveis de proficiência de um país, estado e/ou município. 
 
8.1.2 Avaliação Rede 
 
            A avaliação é articulada aos documentos norteadores e ações do trabalho pedagógico da 
SEDF/CRE/ESCOLA. Como exemplo:  
• Educação Infantil - Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA 
(elaboração diária) 
• EF – Anos Iniciais - Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe.  
• Educação Especial- Adequação Curricular 
  A avaliação da Rede hoje é chamada de Avaliação Diagnóstica e veio atender aos alunos de 2º e 
4º ano e foi proposta desde o calendário, tendo já a proposta de permear os novos índices de 
aprendizagens. 
 
8.1.3 Avaliação Institucional 
        São feitas reuniões bimestrais com os pais e durante esses encontros são repassados os 
resultados pedagógicos da Instituição, assim como os índices do IDEB, resultados das avaliações 
externas são entregues pelos professores e também são feitas devolutivas de questionários onde 
são enviados dados sobre os segmentos a serem avaliados pela comunidade e pelos servidores 
sobre o andamento dos segmentos da Instituição Educacional; 
    Assim como são feitas reuniões entre os grupos internos para avaliar os resultados e discutir 
novas ações necessárias ao bom andamento da escola. 
   Os resultados das avaliações para definição de intervenções e estratégias em prol das 
aprendizagens, observando as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEDF, são utilizados nas 
coordenações para conduzir novas reflexões/ações. 
    As avaliações percorrerão os processos de reuniões bimestrais , onde serão discutidos ali o 
feedback entre estes com os professores fique mais impessoal e com tendências a diminuir o 
acompanhamento maior que a presença disponibiliza como incentivo a continuidade do mesmo. 
 
8.1.4  .Avaliação das aprendizagens 
 
   Atualmente as novas tendências na área da educação apontam para a necessidade de práticas 
avaliativas que valorizem a capacidade reflexiva dos sujeitos envolvidos no processo de 
aprendizagem e que priorizem uma análise qualitativa do crescimento de tais sujeitos durante o 
processo. Nesse sentido, a avaliação formativa vem sendo apontada como um caminho para a 
superação de uma avaliação unilateral, punitiva e excludente. 
          Segundo Villas Boas (2002), trata-se de “... uma nova proposta de avaliação implantada nas 
escolas da rede pública do DF para superar uma visão estática e classificatória...”. A Proposta 
Pedagógica do Bloco de Inicialização à Alfabetização (BIA) reafirma esta tendência apontando para 
a necessidade de um novo olhar por parte dos professores, no que concerne ao processo de 
avaliação. 
   A avaliação é comprometida, portanto, com todos os sujeitos envolvidos no processo de 
aprendizagem e seu objetivo é analisar/ refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem para 
identificar os aspectos que precisam de melhoria.  Diante disso, a avaliação se dará por método 
sistemático previamente estabelecido, para desenvolver de forma harmoniosa, o melhor ensino 
possível. 
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8.2 Conselho de Classe 
      
     Os Conselhos de Classe ocorrem a cada bimestre, para se trocar ideias sobre a prática 
pedagógica e as necessidades de estratégias para dar andamentos e planejar-se novas situações 
de desenvolvimento das crianças; 
     A escola divide essas reuniões dentro da semana em três dias, sendo um para alguns grupos, 
exemplo o 1º dia de Conselho atenderá à Educação Infantil Classe de Ensino Especial e 1º ano ; o 
2º dia ficará para as turmas de 2º e 3º ano e o 3º dia fechará com o 2º bloco : 4º e 5º ano, sendo 
logo a seguir feita a reunião de pais do bimestre e dando continuidade e ciência à comunidade 
sobre essas avaliações e  intervenções necessárias. 
     Acontece ainda, nas reuniões com o Conselho Escolar, órgão colegiado de natureza consultiva, 
deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, 
constituído por representantes dos diferentes segmentos que integram a comunidade escolar, 
avaliações periódicas no tocante a qualidade do trabalho desenvolvido. As devolutivas dos 
resultados são sempre nas reuniões dos Dias Letivos Temáticos, com datas previstas no calendário 
escolar. 
   Os Conselhos de Classe estão sendo realizados de forma  bimestrais e presenciais com 
assinaturas das atas , permanecendo os compromissos pelo melhor no desenvolvimento 
pedagógico dos estudantes. 
 
 
8.2.1 Conselho de Classe da Educação Infantil  
   A Educação Infantil por ser de pais diferenciados dentro da escola, normalmente pais que 
acabaram de chegar ou de pais que tendem a ser mais trabalhosos nas Instituições merecem 
Conselho de Classe separado, para que sejam traçados com esses pais parcerias e medidas de 
acompanhamento assim como colaboração e bom entendimento no convívio com as crianças, pois 
esses pais deverão permanecer por muito tempo na Instituição e algumas tendências deverão ser 
resolvidas logo para evitar problemas e estabelecer metas necessárias. Para garantir a 
continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, devem ser criadas estratégias 
adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança quando de seu ingresso na 
instituição de Educação infantil, considerando a necessária adaptação das crianças e seus 
responsáveis às práticas e relacionamentos que têm lugar naquele espaço, e visar ao 
conhecimento de cada criança e de sua família pela equipe da Instituição, de suas mudanças de 
turmas no interior da instituição, e sua transição da creche para a pré-escola, e desta para o 
Ensino Fundamental. 
 
8.2.2 Conselho de Classe do Ensino Fundamental 
   O conselho de Classe de Ensino Fundamental é feito de forma separada, antes com os 
professores e sendo levado as decisões e avaliações em outro momento aos pais durante a 
reunião do Bimestre. Acontece de forma a se descobrir as dificuldades apresentadas na parte 
pedagógica e dificuldades de aprendizagens das crianças e é discutida a maneira de melhorar 
assim como novas estratégias e trocas de ideias para que funcionem entre os pares. São 
enumeradas novas ações para serem revistas no próximo conselho. 
 
Os conselhos deverão  ocorrer de  forma bimestrais e presenciais e com  assinaturas das atas de 
registros. 
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9. Organização Curricular 
 
      A Proposta Pedagógica dada ao aspecto curricular, é de que os conteúdos sejam separados 
pelos grupos de acordo com o ano trabalhado pelos professores e iniciou-se em fevereiro, tendo 
sido dado continuidade durante as  coordenações coletivas.  Os conteúdos foram separados por 
Bimestres, sendo feita a separação a princípio somente dos 02 primeiros Bimestres, de acordo 
com o consenso dos professores sobre os temas prioritários e as necessidades das turmas e da 
comunidade. Esse ano foi observado ainda as mudanças trazidas pelo Currículo em Movimento, 
assim como as orientações da BNCC          ( Base Nacional Curricular Comum).  
  O Replanejamento Curricular aconteceu em algumas coordenações iniciais e serão enumerados 
abaixo nas Matrizes Curriculares. 
 
9.1 Alinhamento com o Currículo da etapa/modalidade completa 
   O alinhamento com o Currículo deve observar as etapas/modalidades complementares de 
acordo com as Diretrizes Pedagógicas do DF, assim como alinhar os conteúdos de forma que se o 
aluno trocar de turno, escola ou estado não sinta tantas diferenças a não ser questões regionais 
mesmo, que não há como ser igual. 
 
9.1.1. Educação Infantil – Eixos Integradores da Educação Infantil 
Estão todos citados na ficha de RE Planejamento , abaixo 
 
9.1.2 Campos de Experiências: 
Estão todos citados na ficha de RE Planejamento , abaixo 
 
9.1.3 Ensino Fundamental 
9.1.4  Anos Iniciais  
 
9.2. Eixos integradores de cada etapa/modalidade completar Letramento e Ludicidade 
             O Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) 
organiza-se em torno da constituição da educação integral, pois objetiva a formação do ser 
humano com respeito à diversidade e a suas múltiplas dimensões, de forma emancipatória. Além 
disso, a prática didático-pedagógica sustenta-se a partir dos eixos transversais: Educação para a 
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 
Sustentabilidade. Os eixos transversais devem perpassar os conteúdos de forma articulada e 
interdisciplinar. O Currículo propõe ainda eixos integradores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental: Alfabetização, Letramentos 
e Ludicidade, com o entendimento de que eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois ao 
mesmo tempo em que articula entre si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no 
processo de ensino e aprendizagem, buscando a proficiência leitora e escritora a partir da 
alfabetização e dos letramentos, 
sem perder de vista a ludicidade. Esses eixos nos remetem à necessidade de integração e 
progressão curricular como fundamentais à Organização do Trabalho Pedagógico nos ciclos. Os 
eixos integrados dos anos iniciais do Ensino Fundamental são: Alfabetização. Letramento e 
Ludicidade. a ação didático-pedagógica para as aprendizagens no 2º Ciclo deve contemplar 
simultaneamente a alfabetização, os letramentos e a ludicidade na perspectiva da apropriação do 
Sistema de Escrita Alfabética, do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita, da 
abordagem prazerosa, ao provocar o desejo dos estudantes de forma a envolvê-los 
significativamente no universo do que é proposto em relação à aprendizagem nas diferentes áreas 
do conhecimento 
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Anos Iniciais  
 

Eixos integradores de cada etapa/modalidade completar Letramento e Ludicidade 
             O Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) 
organiza-se em torno da constituição da educação integral, pois objetiva a formação do ser 
humano com respeito à diversidade e a suas múltiplas dimensões, de forma emancipatória. Além 
disso, a prática didático-pedagógica sustenta-se a partir dos eixos transversais: Educação para a 
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 
Sustentabilidade. Os eixos transversais devem perpassar os conteúdos de forma articulada e 
interdisciplinar. O Currículo propõe ainda eixos integradores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental: Alfabetização, Letramentos 
e Ludicidade, com o entendimento de que eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois ao 
mesmo tempo em que articula entre si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no 
processo de ensino e aprendizagem, buscando a proficiência leitora e escritora a partir da 
alfabetização e dos letramentos, 
sem perder de vista a ludicidade. Esses eixos nos remetem à necessidade de integração e 
progressão curricular como fundamentais à Organização do Trabalho Pedagógico nos ciclos. Os 
eixos integrados dos anos iniciais do Ensino Fundamental são: Alfabetização. Letramento e 
Ludicidade. a ação didático-pedagógica para as aprendizagens no 2º Ciclo deve contemplar 
simultaneamente a alfabetização, os letramentos e a ludicidade na perspectiva da apropriação do 
Sistema de Escrita Alfabética, do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita, da 
abordagem prazerosa, ao provocar o desejo dos estudantes de forma a envolvê-los 
significativamente no universo do que é proposto em relação à aprendizagem nas diferentes áreas 
do conhecimento 
 
9.2.1. Componentes curriculares anos iniciais  
     São componentes curriculares dos anos iniciais do Ensino Fundamental : Linguagens: Língua 
Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, Música e Artes Visuais), Educação Física e Língua Estrangeira; 
Matemática, Ciências da Natureza; Ciências Humanas (Geografia, História, Ensino Religioso) 
 
9.3 Matriz Curricular 
 
Educação infantil  
 
   CONTEÚDOS 1º BIMESTRE 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 1º PERÍODO-2022 
PLANEJAMENTO 1º BIMESTRE 
 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

1º 
SEMAN
A      
EU/ 

14/02/202
2 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Acolher os estudantes 
para o início do ano 
letivo, Apresentação 
pessoal;  



102 
 

ACOLHI
DA 

Desenvolver e estimular 
a fala. 

15/02/202
2 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Despertar e identificar 
sentimentos;  
Conhecer o espaço 
educacional (espaço 
físico). 

15/02/202
2 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Inserir a criança dentro 
de um contexto histórico 
familiar. 

16/02/202
2 

QUINTA-FEIRA 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Desenvolver hábitos de 
higiene;  
Conscientizar sobre a 
prevenção ao 
coronavírus. 

17/02/202
2 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Identificar, nomear e 
perceber os sentimentos. 

 SÁBADO LIVRE  

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

2º 
SEMANA      
O EU, O 
OUTRO, E 
O NÓS 

15/03/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Reconhecer a 
necessidade de estarmos 
em casa. 

16/03/20
22 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Elevar a autoestima da 
criança da educação 
infantil. (Inteligência 
emociona). 

17/03/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Valorizar a importância 
de seu nome e iniciar a 
escrita espontânea. 

18/03/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Reconhecimento do 
nome como parte do Eu e 
trabalho da coordenação 
motora final. 

19/03/20
22 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Reconhecer quando é 
chamado por seu nome e 
reconhecer os nomes de 
pessoas com quem 
convive. 
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TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

3º 
SEMANA      
DIFERENÇ
AS 

22/03/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Aprender a viver em um 
ambiente de diversidade 
respeitando ao outro e 
aceitando suas 
diferenças. 

23/03/20
22 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, GESTOS 
E 
MOVIMENTOS 

Construir noções 
corporais, respeitar as 
características de cada 
um. 

24/03/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Perceber-se e perceber o 
outro como diferente. 

25/03/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Perceber-se no contexto 
da inclusão. 

26/03/20
22 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Perceber que há outras 
formas de se comunicar 
além da fala. 

27/03/20
22 

SÁBADO LIVRE 

Perceber a importância 
da família na vida da 
criança. Desenvolver o 
espírito de equipe entre a 
criança e a família. 

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

4º 
SEMANA      
ÁGUA 

29/03/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Identificar a água como 
elemento essencial para a 
vida. 

30/03/20
22 

TERÇA-FEIRA 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Desenvolver atitudes de 
uso sustentável da água. 

31/03/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Reconhecer e identificar 
a vogal "A". 

01/04/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

CORPO, GESTO 
E MOVIMENTO 

Desenvolver a 
coordenação motora 
global por meio de dança, 
jogos, ginástica e 
brincadeiras.  

02/04/20
22 

FERIADO FERIADO  FERIADO 

 



104 
 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

5º 
SEMANA      
PÁSCOA 

05/04/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Compreender as 
manifestações culturais 
da data comemorativa. 

06/04/20
22 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Desenvolver sensações e 
ritmos por meio de 
movimentos corporais 
associados a diferentes 
sons; coordenação 
visomotora.  

07/04/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Manipular diversos 
materiais de suporte para 
produção artística;  
Desenvolver grafismo. 

08/04/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Realizar interpretação 
oral;  
Identificar e reconhecer a 
vogal "O". 

09/04/20
22 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Compreender noções de 
Grande/Pequeno, 
Grosso/Fino. 

10/04/20
22 

SÁBADO 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Identificar e reconhecer a 
letra inicial do próprio 
nome. 

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

6º 
SEMANA      
HÁBITOS 
DE 
HIGIENE 

12/04/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Reconhecer e 
desenvolver hábitos de 
higiene que contribuem 
para a promoção da 
saúde individual e 
coletiva. 

13/04/20
22 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Identificar hábitos de 
higiene bucal. 

14/04/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Identificar produtos de 
higiene pessoal. 

15/04/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Reconhecer e identificar 
a vogal "E". 
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16/04/20
22 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Compreender noções de 
Alto/Baixo e 
Maior/Menor. 

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

7º 
SEMANA      
ALIMENTA
ÇÃO 
SAUDÁVEL 

19/04/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Reconhecer bons 
hábitos alimentares; 

20/04/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Diferenciar doce e 
salgado. 

21/04/2
022 

FERIADO FERIADO FERIADO 

22/04/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Compreender as 
manifestações culturais 
e datas comemorativas 
(Aniversário de Brasília). 

23/04/2
022 

SEXTA-FEIRA 
TRAÇOS, SONS 
CORES E 
FORMAS 

Reconhecer e identificar 
a vogal "U" 

24/04/2
022 

SÁBADO 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Identificar a quantidade 
de letras no próprio 
nome. 

 
 
 
 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

8º 
SEMANA      
NATUREZ
A 

26/04/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Identificar os elementos 
da Natureza; 

27/04/20
22 

TERÇA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Diferenciar o conceito de 
Dia/Noite. 

28/04/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Perceber sons e ruídos: 
descoberta e relação a 
sua fonte sonora. 
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29/04/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Reconhecer e identificar 
a vogal "I". 

30/04/20
22 

SEXTA-FEIRA 
CORPO GESTO 
E MOVIMENTO  

Atuar de forma individual 
e coletiva em 
brincadeiras livres e 
dirigidas. 

 
 

    

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

9º 
SEMANA      
SERES 
VIVOS 
(EDUCAÇ
ÃO PARA 
A VIDA) 

03/05/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Identificar seres vivos e 
não vivos. 

04/05/20
22 

TERÇA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Organizar objetos por 
critério de semelhança e 
diferença agrupando-os 
em uma categoria 
(classificação) 

05/05/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Abordar o tema Educação 
da a Vida (Profissões). 

06/05/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Explorar e Interpretar 
oralmente variados 
gêneros textuais. 

07/05/20
22 

SEXTA-FEIRA 
TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Grafomotricidade das 
vogais "A" e "E". 

08/05/20
22 

SÁBADO 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

Identificar e grafar o 
próprio nome. 

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

10º 
SEMANA      
CIDADE E 
CAMPO 

10/05/20
22 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO 
E O NÓS 

Identificar componentes 
que formam 
determinadas paisagens 
do meio ambiente (rios, 
vegetações, campos, mar, 
montanhas e seres vivos) 
distinguindo entre 
paisagens naturais e 
modificadas (ação 
humana). 

11/05/20
22 

TERÇA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 

Distinguir os elementos 
que compõe o campo e a 
cidade 
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TRANSFORMAÇ
ÕES  

12/05/20
22 

2º Bimestre 
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PLANEJAMENTO 2º BIMESTRE 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

1º 
SEMANA      
CAMPO E 
CIDADE 

10/05/20
22 

2º BIMESTRE 

11/05/20
22 

12/05/20
22 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Identificar o uso social dos 
números.  

13/05/20
22 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Grafomotricidades das 
vogais "I", "O" e "U". 

14/05/20
22 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES  

Desenvolver aliteração 
(sons das vogais iniciais). 

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

2º 
SEMAN
A      EU 
E O 
MEIO 
AMBIE
NTE 

17/05/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Identificar-se como membro 
de diversos grupos sociais 
(família/escola) 

18/05/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Reconhecer e identificar, por 
meio dos sentidos, as 
características naturais, 
materiais e do ambiente  
(quente/frio, liso/áspero, 
doce/salgado etc) 

19/05/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Produzir tintas alternativas a 
partir de materiais naturais 
(pó de café; cenoura, 
beterraba, folhas verdes) etc 

20/05/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Identificação e 
grafomotricidade da 
consoante "B"  

21/05/2
022 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Participar de situações com 
obstáculos, por baixo e por 
cima, frente e trás de 
diferentes objetos  
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TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

3º 
SEMAN
A       
SEMAN
A DO 
BRINCA
R NA 
EDUCAÇ
ÃO 
INFANTI
L  

24/05/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Ampliar as relações 
interpessoais, 
desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de 
participação e cooperação 

25/05/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Demonstrar as habilidades 
de caminhar, correr, saltar 
etc., por meio de jogos, 
dança e brincadeiras  

26/05/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Confeccionar brinquedos 
com materiais alternativos 

27/05/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Inventar brincadeiras 
cantadas, poemas e canções, 
criando rimas e ritmos. 
Identificação e 
grafomotricidade da 
consoante "C" 

28/05/2
022 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Desenvolver, de maneira 
lúdica, noções matemáticas 
de mais/menos, frente/trás, 
para cima/para baixo etc. 

29/05/2
022 

SÁBADO LIVRE 
Apresentar brincadeiras 
(sugestões) para família  

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

4º 
SEMA
NA    
ANIM
AIS   

31/05/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Identificação de seres vivos e 
não vivos no contexto social 

01/06/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Expressar por meio de 
movimentos corporais 
diferentes sons 

02/06/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Criar livremente figuras de 
animais por meio de desenhos, 
pinturas e colagens 

03/06/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

FERIADO FERIADO 

04/06/2
022 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Identificação e 
grafomotricidade da consoante 
"D"  
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TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

5º 
SEMA
NA      
SER 
HUMA
NO  

07/06/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Identificar as características/ 
evolução dos seres humanos  

08/06/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Identificar expressões 
corporais e faciais através das 
emoções em contexto social 

09/06/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Construir a representação 
corporal através da massa de 
modelar 

10/06/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Identificação e 
grafomotricidade da 
consoante "F" 

11/06/2
022 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Revisão dos conceitos 
matemáticos (frente/trás, em 
cima/embaixo, longe/perto, 
grosso/fino, pesado/leve) etc 

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

6º 
SEMA
NA      
AMIZA
DE 

14/06/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Demonstrar a importância de 
se cultivar amigos dentro e 
fora da escola. Respeitar as 
diferenças e incentivar o 
respeito mútuo. 

15/06/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Reconhecer e valorizar as 
conquistas corporais e as dos 
colegas em diversas situações. 

16/06/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Ampliar o repertório e a 
criação de produções artísticas 
individuais e coletivas, nas 
diversas linguagens artísticas, 
desenvolvendo a dimensão 
estética da arte. 

17/06/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Identificação e 
grafomotricidade da 
consoante "G" 

18/06/2
022 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Identificar através das 
contagens diárias e manuseio 
de material concreto os 
números 1 e 2 
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19/06/2
022 

SÁBADO LIVRE 
Compreender a importância 
da amizade no seio familiar 
através de jogos e brincadeiras  

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCI
A 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

7º 
SEMAN
A      
RESPEI
TO 

21/06/
2022 

SEGUNDA
-FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Compreender regras sociais por 
meio de fala e brincadeira 
elaborando novos comportamentos. 
Reconhecer e expressar 
características de diferentes papéis 
sociais nas brincadeiras de faz de 
contas. Respeitar e conhecer a 
cultura de diferentes povos. 

22/06/
2022 

TERÇA-
FEIRA 

CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENT
OS 

Participar, reconhecer e valorizar as 
diversas manifestações culturais, 
como brincadeiras, brincadeiras de 
roda, jogos, danças, festejos e 
canções tradicionais (pipa, cantigas 
de roda, pega-pega, cabra-cega, 
barra-manteiga, corda, pião, ciranda, 
esconde-esconde, elástico, bambolê 
etc.), e demais manifestações que 
digam respeito às tradições culturais 
de sua comunidade e de outras. 

23/06/
2022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, 
SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Valorizar e criar produções artísticas 
individuais e coletivas em suas 
respectivas linguagens. 

24/06/
2022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, 
FALA, 
PENSAMENT
O E 
IMAGINAÇÃ
O 

Identificação e grafomotricidade da 
consoante "H" 

25/06/
2022 

SEXTA-
FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDAD
ES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFOR
MAÇÕES 

Identificar através das contagens 
diárias e manuseio de material 
concreto os números 3 e 4 
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TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

8º SEMANA     
GENEROSID
ADE 

28/06/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Resolver conflitos nas 
interações e brincadeiras 
com intervenção de um 
adulto. Interagir com 
outras crianças de 
diferentes faixas etária e 
com adultos percebendo 
que suas ações têm 
efeito nas outras 
pessoas, constituindo 
relações de afetividade. 
Perceber a importância 
do outro no seu dia a dia. 

29/06/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Perceber diversas formas 
de comunicação gestual 
e verbal. Desenvolver a 
oralidade de forma 
demonstrar seus desejos, 
necessidades e opiniões. 

30/06/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Interagir com produções 
artísticas individuais e 
coletivas. Participar de 
brincadeiras de faz de 
contas envolvendo 
animais e personagens 
humanos. 

01/07/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Identificação e 
grafomotricidade da 
consoante "J" 

02/07/2
022 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Identificar através das 
contagens diárias e 
manuseio de material 
concreto os números 5 e 
6 

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

9º 
SEMAN
A      
PENSAN
DO EM 
UM 

05/07/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Reconhecer as diferenças 
culturais, estabelecendo 
relações de aprendizagem 
mútua, respeito e igualdade 
social. Desenvolver 
gradativamente atitudes de 
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MUNDO 
MELHO
R  

respeito interpessoal. 
(antibullying) 

06/07/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Comunicar-se necessidade 
de desejo e emoções 
utilizando gestos. 
Desenvolver habilidades 
corporais variadas 
coletivamente em prol de um 
mesmo resultado. 

07/07/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Perceber e expressar 
sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio de 
participação ativa e criação 
de histórias sonorizadas. 

08/07/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Identificação e 
grafomotricidade da 
consoante "K" 

09/07/2
022 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Identificar através das 
contagens diárias e manuseio 
de material concreto os 
números 7 e 8 

10/07/2
022 

SÁBADO LIVRE 

Reconhecer as características 
dos diferentes papéis sociais 
e realizar brincadeiras de faz 
de conta  

 

TEMA DATA 
DIA DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

10º 
SEMANA      
EDUCAÇ
ÃO 
FINANCE
IRA  

12/07/2
022 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS 

Conhecer a história do 
dinheiro, evolução até a 
moeda atual  

01/08/2
022 

TERÇA-FEIRA 
CORPO, 
GESTOS E 
MOVIMENTOS 

Desenvolver o senso de 
resiliência (saber ganhar, 
perder, aceitar opiniões e 
reconsiderar seu ponto de 
vista)  

02/08/2
022 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

Apresentação/Identificação 
da moeda "REAL" 

03/08/2
022 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Identificação e 
grafomotricidade da 
consoante "K" 
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04/8/20
22 

SEXTA-FEIRA 

ESPAÇO, 
TEMPO, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMA
ÇÕES  

Identificar através das 
contagens diárias e 
manuseio de material 
concreto os números 9 e 10 

 

12/07 A 
28/08/2022 

RECESSO ESCOLAR  

   
 
 
1º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura: Relacionar o gênero à situação comunicativa e ao suporte em que circula originalmente; 
Produção escrita: Produzir texto levando em conta o gênero e seu contexto de produção, ditando-
o ou escrevendo de acordo com a hipótese de escrita; 
Análise e reflexão sobre a língua e a linguagem: identificar, com o auxílio do professor, possíveis 
elementos constitutivos da organização interna de um gênero; 
Escuta/produção oral: participar de situações de intercâmbio oral, formulando perguntas ou, 
conexões com os conhecimentos prévios, vivências, crenças e valores; recontar textos de 
diferentes gêneros, apropriando-se das características do texto-fonte; 
Sistema de escrita alfabética: compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas; 
reconhecer e nomear as letras do alfabeto. 
MATEMÁTICA 
Números: reconhecer a utilização de números no seu contexto diário; formular hipóteses sobre 
escritas numéricas relativas a números familiares; identificar escritas numéricas relativas a 
números frequentes; formular hipóteses sobre a leitura e escrita de números frequentes no seu 
contexto doméstico. 
Operações: indicar o número que será obtido se duas coleções de objetos forem reunidas 
(situações-problemas de compor/juntar); indicar o número que será obtido se forem 
acrescentados objetos a uma coleção dada. 
Espaço e forma: identificar pontos de referência para indicar sua localização na sala de aula; 
indicar oralmente a posição onde se encontra no espaço escolar e representá-la por meio de 
desenhos; indicar oralmente o caminho para se movimentar no espaço escolar e chegar a um 
determinado local da escola e representar a trajetória por meio de desenhos. 
Grandezas e Medidas: identificar dias da semana, explorando o calendário; identificar os meses do 
ano, explorando o calendário; 
Tratamento de Informações: preencher fichas de identificação com dados numéricos pessoais, 
como idade, altura, número de irmãos, peso, etc. 
HISTÓRIA 
Relacionar lugares e tempos vividos no cotidiano ( na casa, escola, ruas, parques...) com rotinas, 
medições e marcadores de tempo cronológico para apreender noções de tempo vivido no 
presente; 
Distinguir medições e marcadores de tempo cronológico (manhã, tarde, noite, hora, dias da 
semana, dias e meses...) nas suas vivências cotidianas. 
GEOGRAFIA 
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Localizar no espaço posição do corpo e de outros objetos, reconhecendo noções de 
posicionamento ( frente, atrás, entre, perto, longe) e lateralidade (esquerda e direita). 
CIÊNCIAS 
Identificar nos ambientes próximos (sala de aula, escola, casa), diferentes elementos, tanto do 
mundo natural como construídos pelo ser humano. 
Observar, identificar e classificar nos ambientes próximos, diferentes tipos de animais e plantas 
que ali habitam ou fragmentos deles como: sementes, folhas, frutos, penas, pelos, esqueletos. 
  
2º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura de palavras e frases; 
Interpretação de textos; 
Rimas; 
Alfabeto (ordem alfabética); 
Separação silábica; 
Letra/som; 
Vogal e consoante ( letra caixa alta); 
Letra maiúscula (caixa alta); 
Ponto final; 
Letra cursiva; 
Ortografia ( R/RR, P/B, F/N, T/D, C/G); 
Formação de palavras; 
Uso do dicionário; 
Relato de experiências (relato pessoal); 
Acróstico; 
Poemas; 
Texto instrucional; 
Leitura de imagens. 
MATEMÁTICA 
Números; 
Unidade e dezena; 
Ordem dos números ( crescente e decrescente); 
Numeração ordinal; 
Adição e subtração até 19 e situações problemas; 
Sistema monetário; 
Números e medidas; 
Sólidos geométricos; 
Orientação espacial; 
Sistema de numeração decimal até 99; 
Tratamento de informação. 
HISTÓRIA 
O que é história? 
Registro por imagens; 
O tempo e a história ( calendário); 
Tipos de documentos; 
Brinquedos (registros antigos); 
Linha do tempo. 
GEOGRAFIA 
O corpo; 
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Colegas de sala; 
Mapa do corpo; 
Crianças no mundo; 
Ao redor do meu corpo. 
CIÊNCIAS 
Os seres vivos no ambiente; 
Ambiente terrestre e aquático; 
Ambientes naturais e construídos; 
Luz e calor; 
Água; 
Ar; 
Seres vivos e alimentação; 
Desafios ambientais ( poluição, água, ar e cuidados com o lixo). 
 
3º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Gêneros textuais: lista, poema e contos; 
Alfabeto: 
Vogal e consoante ( encontros V e C); 
Letra maiúscula e minúscula; 
Ordem alfabética. 
Substantivos: Próprios e Comuns; 
Separação e classificação silábica; 
Ortografia: 
R/RR, L/LH; 
Surdos/sonoras: P/B, T/D, F/V, X/CH, G/J; 
Representação: U/L; 
Nasalidade: M, N e TIL. 
 
 
MATEMÁTICA 
História dos números seu uso no cotidiano; 
Sistema de numeração decimal: 
Base 10 ( dezena); 
Valor posicional (QVL); 
Relação de número/quantidade; 
Leitura e escrita por extenso; 
Adição e subtração simples; 
Situações problemas. 
CIÊNCIAS 
Água: 
Ciclo da água; 
Estados físicos; 
Uso consciente da água. 
Matéria ( transformações); 
Invenções ( tecnologia). 
GEOGRAFIA 
Onde nós estamos? 
Noções de localização. 
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HISTÓRIA 
Identidade: Quem sou eu ? 
História de sua família e comunidade. 
 
 
 
 
4º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Gêneros textuais:  
Poema/poesia; 
História em quadrinhos; 
Reportagem; 
Autobiografia. 
Produção de texto: 
Estruturação, parágrafo, identificação                                                  ( introdução, desenvolvimento e 
conclusão); 
Autor e título; 
Forma narrativa; 
Revisar individualmente os textos. 
Gramática: 
Alfabeto (letra e fonema); 
Encontro vocálico e consonantal; 
Dígrafos; 
Número de sílabas; 
Sílaba tônica (classificação) 
Acentuação (agudo, circunflexo e grave); 
Pontuação; 
Substantivos (comum e próprio); 
Sinônimo e antônimo. 
Ortografia: 
A/AI, E/EI, O/OU; 
M antes de P e B; 
NA, EN, IN, ON,UN; 
L e LH, BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR, SS. 
MATEMÁTICA: 
Números: 
Sistema de numeração decimal (história dos números); 
Ordens e classes; 
Antecessor e sucessor; 
Composição e decomposição; 
Classe dos milhares ( unidade de milhar). 
Grandezas e medidas: 
Instrumentos de medidas usados no cotidiano ( régua, trena e fita métrica); 
Geometria: 
Figuras simétricas e figuras geométricas planas ( polígonos); 
Operações:  
Adição e subtração; 
Situações problemas; 
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Tratamento de informação: gráficos e tabelas (leitura, interpretação e construção). 
HISTÓRIA: 
História do Brasil; 
História do Distrito Federal; 
Introdução as regiões administrativas (cronologia) e entorno. 
GEOGRAFIA / CIÊNCIAS 
Nosso Planeta ( Universo, Sistema Solar); 
A Terra; 
Orientação espacial ( pontos cardeais e colaterais); 
Orientação pelos mapas ( entendendo os mapas e as informações); 
Introdução aos mapas do Brasil (As Regiões Brasileiras) e do Distrito Federal; 
O ar: composição e propriedades (a atmosfera, pressão e altitude, temperatura e umidade); 
Fazendo previsões.  
 
 
5º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Poema; 
Poesia; 
História em quadrinhos; 
Reportagem; 
Estruturação de texto; 
Alfabeto; 
Encontro vocálico e Encontro consonantal; 
Dígrafo; 
Classificação quanto ao número de sílabas; 
Sílaba tônica; 
Vogal seguida de “R”; 
Sílabas terminadas e “N”; 
Uso do “M” antes do “P” e “B”; 
Uso do “L” e do “U”; 
Uso do “NH” -  “R” e “RR” 
 
MATEMÁTICA 
História dos números; 
Sistema de numeração decimal; 
Valor posicional; 
Sequência numérica; 
Ordem crescente e decrescente; 
Antecessor e sucessor; 
Par e ímpar; 
Ordens e classes; 
Poliedros e corpos redondos; 
Prisma e pirâmides; 
Figuras geométricas ( localização espacial); 
Adição com 3 números; 
Subtração com 2 números; 
Multiplicação e Divisão simples; 
Sistema monetário; 
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Gráficos e tabelas; 
HISTÓRIA 
Brasil Colônia: Os primeiros habitantes do Brasil; 
Expedições; 
Capitanias Hereditárias; 
A Chegada da Família Real. 
GEOGRAFIA 
Uso de mapas; 
O Brasil na América e no Mundo; 
Estados e Capitais; 
Divisão por Regiões; 
Região Centro-Oeste e seus aspectos. 
CIÊNCIAS 
A Terra: Representação ( globo terrestre e mapas); 
Paralelos e Meridianos; 
Pontos Cardeais e Colaterais; 
Linhas Imaginárias da Terra: 
Equador; 
Trópico de Capricórnio; 
Trópico de Câncer; 
Meridiano de Greenwich; 
A água e seu uso: 
Preservação; 
Contaminação. 
CONTEÚDOS 2º BIMESTRE- 
1º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura: ler textos ajustando o falado ao escrito ou apoiando-se na ilustração. 
Produção escrita: produzir novo texto a partir de modelo, levando em conta o gênero e o seu 
contexto de produção, ditando-o ao professor ou escrevendo de acordo com sua hipótese de 
escrita; retomar o texto para saber o que já foi escrito e o que ainda falta escrever na escrita de 
textos de memória. 
Análise e reflexão sobre a língua e a linguagem: identificar, com auxílio do professor, possíveis 
elementos construtivos da organização interna de um gênero. 
Escuta/produção oral: ouvir com atenção textos lidos ou contados, estabelecendo conexões com 
os conhecimentos prévios, vivências, crenças e valores; dar recados e esclarecer eventuais dúvidas 
do interlocutor. 
Sistema de escrita alfabética: escrever seu próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever 
outras palavras, construindo a correspondência letra/som.  
MATEMÁTICA 
Números: realizar a contagem de objetos (em coleções móveis ou fixas) pelo uso da sequência 
numérica ( oral). 
Operações: indicar o número que será obtido se forem retirados objetos de uma coleção dada; 
indicar o número que é preciso acrescentar a uma coleção, para que ela tenha tantos elementos 
quantos os de outra coleção dada (situações-problemas e transformar/acrescentar). 
Espaço e forma: fazer a leitura de croquis simples que indiquem a posição de objetos ou pessoas; 
fazer a leitura de croquis simples que indiquem a movimentação de objetos ou pessoas. 
Grandezas e medidas: antecipar, recordar e descrever oralmente sequências de acontecimentos 
referentes ao período de um dia. 
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Tratamento de informação: criar registros pessoais ( como desenhos, códigos) para comunicação 
das informações coletadas ou obtidas (resultado de um jogo, aniversário dos amigos, comunicação 
de hora e local de um evento, etc). 
HISTÓRIA 
Perceber mudanças e permanências nas atividades e hábitos envolvendo rotinas diárias, semanais 
e mensais (na casa, na escola, lazer...); 
Identificar acontecimentos diferentes e cotidianos da sala de aula. 
GEOGRAFIA 
Identificar as diferenças e as semelhanças nas paisagens nos lugares de vivência da criança ( 
moradia, escola e rua). 
Observar as semelhanças e as diferenças nos elementos naturais e construídos das paisagens do 
cotidiano. 
CIÊNCIAS 
Estabelecer semelhanças e diferenças entre o ser humano e outros animais. 
Observar a natureza, valorizando cuidados necessários para a preservação da água limpa, dos 
animais e das plantas. 
Observar e identificar no ambiente próximo, variados materiais, equipamentos, objetos e 
produtos industrializados, reconhecendo diferentes funções, usos e localização. 
 
2º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura e interpretação; 
Leitura de imagens; 
Vogais e consoantes; 
Ordem alfabética; 
Maiúscula e minúscula (letra cursiva); 
Ortografia (R intercalado: PR, BR,TR,GR,FR,CR,... S e SS, nasais: NH, Ã, ÃO); 
Uso do dicionário; 
Sinais de pontuação; 
Parágrafo; 
Plural/singular; 
Formação de palavras e frases; 
Segmentação; 
Produção de texto: Cartaz, Lendas e textos narrativos. 
MATEMÁTICA 
Regiões planas e seus contornos ( geometria); 
Adição e subtração até 99; 
Situações problemas; 
Adição com três palavras; 
Escrita por extenso; 
Ordem dos números ( crescente/decrescente); 
Agrupamento e desagrupamento; 
Comparação numérica (maior que / menor que); 
Tratamento de informações. 
 
 
HISTÓRIA 
Tipos de família (jeito e tamanho); 
Família no tempo; 
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Cada família tem uma história (nome e sobrenome); 
Álbum de família; 
Convivência em família (dia a dia, costumes); 
Famílias brasileiras (origens); 
Painel da família. 
Brinquedos (registros antigos); 
Linha do tempo. 
GEOGRAFIA 
O Corpo; 
Colegas de sala; 
Mapa do corpo; 
Crianças no mundo; 
Ao redor do meu corpo. 
CIÊNCIAS 
Os seres vivos no ambiente; 
Ambiente terrestre e aquático; 
Ambientes naturais e construídos; 
Luz e calor; 
Água; 
Ar; 
Seres vivos e alimentação; 
Desafios ambientais ( poluição, água e do ar, cuidados com o lixo). 
 
3º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Gêneros textuais: Fábula, Carta e Bilhete; 
Substantivo: gênero, número e grau; 
Pontuação/produção de frases; 
Dígrafos; 
Ortografia:  
M antes de “P” e “B” e N antes de “T” e “D” 
Sons do “S”: S/SS/SC/XC/C. 
MATEMÁTICA 
Sistema de numeração decimal; 
Adição e subtração com reserva; 
Números ordinais; 
Multiplicação (soma de parcelas iguais); 
Medidas de tempo; 
Representação/ escrita por extenso; 
Operações com composição/decomposição até a ordem das centenas. 
CIÊNCIAS 
Plantas: 
Partes da planta; 
Ciclo de vida das plantas; 
Uso das plantas. 
GEOGRAFIA 
Lugares e paisagens; 
As paisagens são transformadas. 
HISTÓRIA 
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Tempo na família: o dia a dia da família; 
Árvore genealógica; 
Profissões: produtos e serviços ontem e hoje, 
 
 
4º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Gêneros textuais: 
Carta; 
Bilhete; 
E-mail. 
Produção de texto: 
Elaborar textos através de fatos e ideias com introdução, desenvolvimento e conclusão; 
Reescrita de textos; 
Revisar coletivamente as produções textuais. 
Gramática: 
Substantivos: Coletivo, Simples, Composto, Primitivo e Derivado; 
Acentuação e Pontuação; 
Tipos de frases: Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Exclamativa; 
Sinônimo e Antônimo ( uso do dicionário). 
Ortografia: 
R inicial e R entre vogais / RR; 
AR, ER, IR,OR e UR; 
G e J; 
Emprego da cedilha; 
S com som de Z. 
MATEMÁTICA 
Números: 
Sistema e numeração decimal ( dezena de milhar); 
Composição e decomposição; 
Leitura e escrita; 
Antecessor e sucessor; 
Sequência numérica (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10); 
Grandezas e medidas: 
Medidas de comprimento; 
Medidas de capacidade. 
Geometria: 
Formas geométricas espaciais ( sólidos geométricos); 
Operações: 
Adição e subtração ( dezena de milhar); 
Multiplicação com 1 (um) algarismo no multiplicador; 
Dobro, triplo, quádruplo...; 
Situações problemas. 
Tratamento de informações: 
Gráficos e tabelas ( leitura, interpretação e construção). 
 
 
HISTÓRIA 
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Históricos das Regiões Administrativas e a população total do Distrito Federal e como foram 
distribuídas. 
GEOGRAFIA 
Distrito Federal na Região Centro-Oeste: 
Paisagem natural e humanizada; 
Vegetação; 
Flora e fauna. 
CIÊNCIAS 
Água no Planeta Terra ( propriedades, os estados físicos e as mudanças de estado da água); 
Solo: 
Os usos do solo; 
A superfície e alteração da superfície do nosso Planeta  
( terremotos, erupções vulcânicas, desgastes das rochas, mudanças provocadas por vegetais e 
animais); 
Fertilidade do solo e seu preparo. 
5º ANO-2022 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Bilhete; 
Email; 
Carta; 
Tipos de frases : 
Afirmativa;  
Negativa;   
Interrogativa;   
Exclamativa;  
Imperativa. 
Sinônimo e Antônimo; 
Artigos; 
Substantivos:  
Comum e Próprio; 
Simples e Composto; 
Concreto e Abstrato; 
Primitivo e Derivado; 
Coletivo. 
Gênero, Número e Grau dos substantivos; 
Adjetivos; 
Ortografia: S-SS- Ç-X- CH- XC- SÇ- G-J; 
Leitura de interpretação de textos; 
Produção de texto. 
MATEMÁTICA 
Adição e Subtração, Multiplicação e Divisão dentro de situações problemas; 
Retas e Segmentos de reta; 
Retas paralelas, Concorrente e Perpendiculares; 
Ângulos: Reto, Agudo e Obtuso; 
Gráficos e Tabelas; 
Sistema monetário; 
Operações com as quatro operações; 
Círculo e Polígono. 
HISTÓRIA 
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Brasil Império; 
Independência do Brasil; 
O Primeiro Reinado; 
O Período Regencial; 
O Segundo Reinado; 
A Era do Café; 
A Escravidão. 
GEOGRAFIA 
Região Norte: 
Localização; 
Paisagens; 
População; 
Cultura; 
Amazônia: 
Os recursos; 
A ocupação; 
O desmatamento; 
Reservas extrativas.  
CIÊNCIAS 
Movimentos da Terra; 
Estações do ano; 
Clima e Tempo: 
Aquecimento da Terra; 
Efeito estufa; 
Fenômenos da Natureza. 
 
Os conteúdos foram todos divididos em semanas e estarão sendo oferecidos através das aulas 
presenciais. 
 
 
9.4 Educação para a diversidade 
 
   Fortalecimento, troca e divulgação junto ao grupo, em todos os segmentos, em momentos 
coletivos das experiências inovadoras comprometidas com a educação e com a cidadania, na luta 
contra as desigualdades na comunidade escolar; 
   Integração entre os alunos com uma educação inclusiva onde todos se            insiram em todas as 
atividades: esportivas, artísticas e pedagógicas, desenvolvidas ao longo do ano letivo; A intenção 
de respeitar e valorizar a diversidade de histórias, costumes, cultura local e regional deve ser 
explicitada na Proposta Pedagógica das Instituições Educacionais desde a  Educação Infantil. Deve 
explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal das crianças, famílias e/ou 
responsáveis, professores e outros profissionais. 
Deve, ainda, assegurar a orientação contra a discriminação de gênero, de etnia, de opção religiosa, 
de indivíduos com necessidades educacionais especiais ou diante decomposições familiares 
diversas e estilos de vida diversificados. 
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9.5 Cidadania e educação em e para os direitos humanos 
 
   A escola Classe 325 promove valores e sempre com registros e relações diretas com a educação 
para a Cidadania, envolvendo os alunos em palestras, trazendo órgãos que trabalham cidadania ( 
exemplo: DETRAN, CAESB, CEB, PMDF e outros). O trabalho busca que os alunos conheçam as 
regras, leis, direitos e deveres de todos enquanto seres humanos e cidadãos para conviver em um 
planeta melhor. 
 
9.6 Educação para a sustentabilidade 
 
  O trabalho desenvolvido com a horta e com todos os espaços com áreas verdes e acesso à 
natureza, já traz aos alunos uma grande motivação para aprender a conviver com a 
sustentabilidade, trazendo conceitos de preservação, consumo consciente dos recursos naturais, 
assim como trabalhar com resíduos sólidos, aprendendo a respeitar o planeta e compreender os 
cuidados com ele e que tudo inicia em nós mesmos e no ambiente da nossa casa e escola, saindo 
para a comunidade e para o resto do mundo. Os conteúdos existentes no Currículo vão sendo 
introduzidos de acordo com o Currículo e os momentos adequados dentro dos bimestres e das 
necessidades e datas observadas para essa apresentação dos mesmos. 
 
10. Planos de Ação para a implementação do PPP 
 
 Alinhamento com PPA em vigor 
Conforme Ferreira (1999, p. 1241) Gestão significa tomar decisões, organizar, dirigir as políticas 
educacionais que se desenvolvem na instituição educacional comprometidas com a formação da 
cidadania [...] é um compromisso de quem toma decisões – a gestão, de quem tem consciência do 
coletivo – democrática - de quem tem responsabilidade de formar seres humanos por meio da 
educação. 
 
 
10.1 Gestão Pedagógica  
     Integração entre todas as ações existente na escola com objetivo de melhorar e dar 
continuidade no processo ensino aprendizagem, sempre buscando aumentar esses índices, que 
são a principal reocupação e o eixo norteador desse PPP. Colocar a proposta do PPP Meio 
ambiente em Paz em execução. 
 
10.1.1 Objetivos 
    Executar as ações planejadas para atingir a aprendizagem dos alunos, levando em conta seu 
ritmo e potencial. 
10.1.2 Ações 
    Acompanhar as coordenações pedagógicas individuais e coletivas, reuniões necessárias ao 
desenvolvimento da aprendizagem, Conselhos de Classe e reuniões de pais, avaliações e 
reavaliações dessas estratégias. 
10.1.3    Metas 
   Desenvolvimento dos alunos num todo, passando pelos ciclos de forma satisfatória, desde os 
pré-requisitos da Educação Infantil até o complemento do 2º bloco ( alunos de 4º e 5º) cumprindo 
as fases de alfabetização, letramento e aquisição dos princípios do raciocínio lógico matemático 
para encerrar os anos iniciais e dar continuidade indo para os anos finais do Ensino Fundamental. 
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10.1.4    Indicadores 
  Atividades de registro, testes diários, simulados, avaliação formativa e avaliações externas em 
larga escala oferecidos pela Rede, melhoria no IDEB. 
10.1.5    Responsáveis 
  Direção, coordenação, Equipes de Serviços, professores efetivos e readaptados e envolvimento 
dos demais segmentos escolares pelo sucesso.  
10.1.6    Prazos 
   Anualmente, são divididos em dois semestres e quatro bimestres. 
10.1.7    Recursos Necessários 
   Recursos para aquisição de materiais pedagógicos necessários ao complemento de trabalho em 
sala de aula, materiais pedagógicos em geral, ou outros que venham a enriquecer as 
aprendizagens diárias da escola, para assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes em 
consonância com a Proposta Pedagógica. 
10.1.8 Responsáveis  
  Direção, coordenação, Equipes de Serviços, professores efetivos e readaptados e envolvimento 
dos demais segmentos escolares pelo sucesso.  
 
10.2 Gestão dos Resultados Educacionais  
  Utilizar os resultados existentes na Instituição anualmente assim como os resultados das 
avaliações de larga escala como direcionamento para buscar todas as estratégias necessárias à 
continuidade ou melhoria do trabalho escolar. 
 
10.2.1 Objetivos 
   Mostrar o resultado alcançado pelo trabalho da escola. 
10.2.2 Ações 
   Todos os encaminhamentos no sentido de dar relevância ao trabalho executado na escola por 
todos os seus profissionais, evidenciando o sucesso ou fragilidades  do mesmo. 
10.2.3 Metas 
   Mostrar os resultados da Instituição escolar e da aprendizagem ali apresentada, assim como se 
foram atingidos os objetivos sobre os conteúdos e o trabalho do Currículo em movimento seguido. 
10.2.4 Indicadores 
   Avaliação formativa interna, testes de psicogênese, atividades de registros em geral, Simulados; 
  Prova Diagnóstica; 
  IDEB. 
10.2.5 Responsáveis 
    Escola ( segmentos de Direção, Equipes de serviços, professores); 
    Pais ou responsáveis dos alunos; 
    CRE/SAM; 
    SEEDF. 
10.2.6 Prazos 
   Durante o ano letivo, semestres, bimestres etc 
10.2.7 Recursos Necessários 
  
 Todas as ações citadas anteriormente como processos e práticas para a melhoria dos resultados 
de desempenho da instituição educacional (rendimento frequência e proficiência dos estudantes). 
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10.3 Gestão Participativa   
 
   Ações que envolvam todos os segmentos escolares, incluindo reuniões e assembleias com a 
presença da comunidade e dos representantes desses  segmentos para a discussão necessária 
sobre tudo que é importante aos desenvolvimento dos alunos da instituição. 
10.3.1 Objetivos 
   Alcançar os melhores resultados após o planejamento das estratégias e planejamento da 
execução dessas ações. 
10.3.2 Ações 
   Colocar em prática as ações apresentadas na proposta pedagógica com a real participação de 
todos. 
10.3.3 Metas 
   Buscar uma educação de qualidade dentro da Instituição educacional, tendo olhar especial 
principalmente para as crianças com dificuldades de aprendizagem. 
10.3.4 Indicadores 
   Aulas , reforços, reagrupamento internos e externos, projetos Interventivos, oficinas 
pedagógicas com alunos, atividades complementares existentes no PPP. 
10.3.5 Responsáveis 
  Todos os segmentos escolares. 
10.3.6 Prazos 
  Durante o ano letivo. 
10.3.7 Recursos Necessários 
Atuação dos órgãos colegiados: Conselho Escolar, APM, Grêmio Estudantil. 
Estabelecimento de articulações e parcerias. 
Utilização de canais de comunicação com a comunidade escolar. 
 
10.4 Gestão de Pessoas  
 
Libâneo (2004) caracteriza algumas das funções da Direção na Gestão Democrática instituição 
educacional: • dirigir e coordenar o andamento do trabalho pedagógico da instituição 
educacional, de acordo com sua função social; • assegurar o processo participativo na tomada de 
decisão e na sua implementação; • assegurar a implementação de todas as ações planejadas 
coletivamente; • articular e criar momentos para relações entre instituição educacional e 
comunidade escolar; • dar suporte às atividades de planejamento e discussão do currículo, 
juntamente com a equipe pedagógica, bem como fazer o acompanhamento e avaliação da prática 
pedagógica. 
10.4.1 Objetivos 
  Dirigir o trabalho dentro da escola, conseguindo encontrar um equilíbrio positivo no convívio 
diário da comunidade escolar. 
10.4.2 Ações 
   Coordenações pedagógicas e administrativas; 
Reuniões pedagógicas ( com a comunidade escolar ); 
Reuniões de pais e professores; 
Conselhos de Classe; 
Avaliação Institucional. 
10.4.3 Metas 
   Alcançar o melhor resultado da Instituição Escolar. 
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10.4.4 Indicadores 
   Conselho escolar; 
   Conselho de Classe, 
   Participação da CI ( Coordenadora Intermediária da CRE/SAM   
   IDEB. 
   10.4.5 Responsáveis 
    Todos os segmentos da escola. 
10.4.6 Prazos 
    Ano letivo atual e no caso do IDEB de 2 em 2  anos  os resultados. 
10.4.7 Recursos Necessários 

 Integração dos profissionais da instituição educacional (Carreiras Magistério e Assistência), 
mães, pais, responsáveis e estudantes visando ao envolvimento e compromisso com a PP. 

 Desenvolvimento profissional contínuo 
 Clima organizacional 
 Avaliação de desempenho 
 Observância dos direitos e deveres 
 Valorização e reconhecimento do trabalho escolar. 

 
10.5 Gestão Financeira  
 
     Dar o melhor andamento no dia a dia escolar, buscando desenvolver poucos gastos devido aos 
poucos recursos dentro de uma demanda imensa de problemas e necessidades apresentadas. 
  Construir um trabalho de transparência e eficácia trazendo qualidade ao ensino desenvolvido na 
escola através desses recursos recebidos e bem distribuídos ao longo do ano letivo. 
 
10.5.1 Objetivos 
   Traçar as melhores estratégias de direcionamento financeiro  da Instituição escolar. 
10.5.2 Ações 
   Reunir conselhos e resolver no coletivo o uso dos valores financeiros em prol das melhorias da 
escola. 
10.5.3 Metas 
  Alcançar o maior número de ações para melhoria com os valores existentes. 
10.5.4 Indicadores 
   PDAF  
   PDDE 
   Programa Escola Conectada. 
10.5.5 Responsáveis 
   Direção (diretora que acompanha e faz toda movimentação necessária dos valores financeiros 
junto aos fornecedores de materiais e serviços), 
   Conselho escolar ( representantes dos segmentos escolares) 
10.5.6 Prazos 
   Após reuniões e tomadas de decisões durante o ano letivo e dentro dos prazos de recebimento 
dos valores das verbas governamentais. 
10.5.7 Recursos Necessários 
    Os Processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos públicos oriundos 
de diferentes fontes, são resolvidos através de reuniões do Conselho Escolar na pessoa de seus 
representantes dos segmentos. 
         Na DIMENSÃO FINANCEIRA 
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     As decisões são democráticas sempre, sendo votados os assuntos e decididos de acordo com a 
maioria. Jamais houve decisões unilaterais, sendo sempre discutido todos os pontos, existindo 
dentro dos segmentos a representatividade de pais, professores, servidores, etc. 
    São decisões coletivas, com Ata de registros e feitas prestações de contas não apenas ao âmbito 
de CRE/SAM e SEEDF mas também dentro da escola onde são fixados cartazes e quadros com 
todos os gastos existentes e com notas fiscais ou recibos de tudo que ali foi gasto. Os pais têm sua 
representação dentro do Conselho, assim como os professores e servidores. A prestação de contas 
é feita através do SITE SEI, onde são digitalizadas todas as notas, orçamentos e certidões das 
empresas comprovando os gastos existentes de acordo com as escolhas feitas pelo grupo.   Tanto 
o PDAF como o PDDE são feitas as prestações de forma igual pela gestora trimestralmente. 
  
 
10.6 Gestão Administrativa  
 
  Administrar a escola de forma a conseguir alcançar os melhores objetivos, sendo pontual e 
organizando as questões orçamentárias para refletirem no pedagógico e estabelecer sempre 
relações positivas com os servidores e comunidade escolar. Cuidar dos aspectos pessoais e 
documentos, assim como do funcionamento eficiente da Instituição no seu dia a dia. 
10.6.1 Objetivos 
   Dar o melhor andamento no dia a dia escolar, buscando desenvolver poucos gastos devido aos 
poucos recursos dentro de uma demanda imensa de problemas e necessidades apresentadas. 
  Construir um trabalho de transparência e eficácia trazendo qualidade ao ensino desenvolvido na 
escola através desses recursos recebidos e bem distribuídos ao longo do ano letivo. 
  10.6.2 Ações 
   Estratégias de ações planejadas junto ao grupo para melhoria no contexto geral da escola. 
Reuniões do Conselho, exposição de necessidades, resolução do que fazer ( compras ou ações 
sobre o administrativo ( calendário escolar etc), Registros em Atas dessas decisões coletivas e 
assinatura de todos. 
10.6.3 Metas 
  Alcançar os melhores resultados na escola. 
10.6.4 Indicadores 
   Conselho escolar; 
   Conselho de Classe, 
   Participação da CI ( Coordenadora Intermediária da CRE/SAM)   
10.6.5 Responsáveis 
  Todos os segmentos da escola. 
10.6.6 Prazos 
  Ano letivo. 
10.6.7 Recursos Necessários 
 Os Processos e estratégias de gestão de materiais, da estrutura física, do patrimônio e 
outros, são de acordo com as verbas existentes. 
          Porém são calculados pelos segmentos responsáveis as prioridades como gás, material 
pedagógico, administrativo e estruturais. Os valores são de acordo com a quantidade de alunos e 
no caso em nossa escola como possui muitos alunos diagnosticados, essa verba diminui, pois as 
turmas têm menos alunos pelas especificidades existentes em alguns.  
 
 
11. Acompanhamento e avaliação do PPP 
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    O Projeto é apresentado sempre aos pais nas primeiras semanas do ano letivo, alguns já 
conhecem por terem participado em anos anteriores das organizações. A reorganização é 
orientada pela direção aos pais, após ter sido apresentada aos professores na Semana Pedagógica 
inicial e as modificações são refletidas por todos e questionadas ou aceitas, assim como são feitas 
sugestões através de anotações recebidas durante as reuniões.  O PPP é apresentado à 
comunidade escolar em reuniões com a Comunidade escolar , através de vídeos, data show, fotos 
etc, com a participação de todos os segmentos. Os envolvidos através de planilhas ou 
questionários enviados , podem dar suas opiniões sobre todo o projeto. 
  
 
Avaliação Coletiva  
    Quando se reconstrói e alimenta o Projeto com as modificações e novidades anuais, tem uma 
devolutiva coletiva normalmente utilizando de um Dia Letivo Temático para apresentação dos 
resultados. 
 Periodicidade 
     Semestralmente a reavaliação volta a ser discutida nas Avaliações Institucionais que ocorrem 
duas vezes ao ano. Comunicação online de reuniões para tratar do Tema, aproveitando os dias 
letivos temáticos remotos. 
 Procedimentos 
   Apresentação de Power point, tema por tema, ouvido por todos e colocado em discussão, que 
cada segmento tem seu representante e participa ou é aceito também participações espontâneas, 
assim como avaliações escritas, colocadas em um local no pátio e durante a semana na Secretaria 
escolar.  
Registro 
 O registro ocorre através do próprio PPP (Projeto Político Pedagógico) apresentado anualmente à 
CRE/SAM  e SEEDF . 
  
 
12. Projetos específicos  
 
 Articulação com projetos, programas e políticas federais 
Ações inter e intrasetoriais com o Poder Público e ou Iniciativa Privada 
 
 O Projeto Meio Ambiente em Paz, tem  atividades complementares onde os alunos 
participam  de outras ações além das promovidas em sala de aula, possibilitando assim uma 
interação com atividades mais significativas que trazem maior interesse por parte dos alunos e 
complementam as já existentes trazendo maiores possibilidades de aprendizagem dos conteúdos e 
situações de reflexão e  cidadania ; As atividades complementares são através da Sucatoteca  (sala 
para desenvolver atividades de reciclagem e preservação e sustentabilidade através de materiais 
reciclados e resíduos sólidos), da Sala de leitura, do Laboratório de Informática e da Horta/ Jardim 
de Leitura. 
     • Complementação do lanche, em seu valor nutritivo, a partir do Cultivo da horta juntamente 
com as turmas, promovendo um trabalho conjunto, visando uma maior integração entre a 
comunidade escolar e melhoria significativa no valor nutricional do lanche escolar; 
      • Participação nos Jogos interclasse: Campeonato anual de esportes, onde os alunos 
interagem em modalidades esportivas, criando inúmeros pré-requisitos de trabalho em equipe, 
valores importantes para a socialização e os professores tem a oportunidade de fazer moedas de 
trocas positivas entre a aprendizagem e a participação dos mesmos com sucesso em sala e nas 
atividades de esporte tão desejadas por eles; 
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 Participação no Projeto da sala de leitura, onde os alunos efetuam empréstimos de livros, o 
que possibilita maior autonomia nas atividades de leitura e interpretação e consequentemente de 
letramento; permanecendo também com a ‘Sacola Mágica’ que possibilita maior interação entre a 
família/aluno (a) e o gosto pela leitura. 
         Fortalecimento, troca e divulgação junto ao grupo, em todos os segmentos, em momentos 
coletivos das experiências inovadoras comprometidas com a educação e com a cidadania, na luta 
contra as desigualdades na comunidade escolar; 
 Investimento em ações complementares à escola, voltadas para a sustentabilidade, esporte 
e à arte, que poderão ser desenvolvidas no ambiente escolar, ou fora deste a partir de parceiros 
voluntários, como a ONG (Mãos na Terra ) e  com a parceria  valorosa do IBRAM , onde  construímos  
a partir dessa interação um Jardim da Leitura e um Bosque de Ipês ( com plantio de mudas da 
espécie do Bioma Cerrado), além de arborizar outras áreas áridas e construir espaços aconchegantes 
para nossos alunos. Oficinas de arte reciclada e cultivo da Horta. Ações assim, levam crianças 
fragilizadas pelas diferenças sociais existentes, a desenvolver e ampliar seu universo de experiências 
culturais, lúdicas e sociais. 
 O Projeto com os Guardiões do Lobo Guará, Projeto Educacional com a parceria da Polícia 
Militar DF, consiste em ampliar nossa participação efetiva nas questões ambientais e de preservação 
da natureza e espécies do Cerrado. Tem ainda como foco um caráter social preventivo no esforço 
entre a Polícia Militar, a família e a escola. Oferecendo atividades que inserem as crianças e a família 
 Neutralização das ações violentas durante o recreio, como brigas e discussões, através do 
Projeto Recreio Legal, que visa o resgate de atividades lúdicas e dirigidas, como as brincadeiras de 
roda, amarelinhas, circuito de pneus, quadra, parquinho, xadrez entre outros para entretenimento 
das crianças; 
         Participação dos alunos de 4º e 5º ano nas Olimpíadas de Astronáutica e Astronomia, projeto 
que trabalha Ciências, Geografia e culmina com a visitação ao Planetário. 
        Projeto de participação junto à CRE/SAM com o Parque Educador, onde são feitas visitas ao 
Parque Três Meninas, que também acrescenta ao nosso foco de sustentabilidade e Preservação da 
Natureza. 
 
  Todas as ações voltaram a ser  presenciais, assim como eventos e festividades relacionados ao 
Calendário escolar. 
 
 
12.1     Desenvolvimento de programas e projetos específicos: Citar os projetos exequíveis 
 O Projeto com o Meio ambiente, com a PMDF (Guardiões do Lobo Guará) acontecerá em 2022 no 
segundo semestre a partir do mês de agosto.  Projeto Interclasse, todos trabalham com 
interdisciplinaridade ( português, matemática, ciências, geografia etc) e existem durante os 2 
semestres do ano letivo. 
12.1.2  Educação com Movimento 
   O projeto com o movimento ocorre durante o recreio, recreação e Projeto Interclasse, dentro do 
que podemos utilizar na escola utilizando os próprios docentes, não possuímos o projeto original da 
SEEDF que oferece os profissionais específicos de Educação Física, mas gostaríamos muito de aderir 
ao mesmo.  
12.1.3. Biblioteca Escolar 
     A Escola Classe 325 tem em funcionamento uma Sala de Leitura de nome Merenice Bastos, que 
desenvolve um trabalho de leitura com as crianças e as famílias enviando para casa “ A sacola 
mágica”, que as crianças levam livros para ler em casa com a participação das famílias. Esse trabalho 
tem a professora Fátima e professor Sebastião, readaptados à frente, conduzindo ainda o projeto 
de melhor leitor e existe ao final do ano premiação dos alunos que leem maior quantidade de livros 
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durante todo ano letivo.  A participação  dos alunos  no Projeto da sala de leitura, onde efetuam 
empréstimos de livros, possibilita maior autonomia nas atividades de leitura e interpretação e 
consequentemente de letramento;  interação entre a família/aluno (a) e o gosto pela leitura. A sala 
de leitura que ora será denominada Biblioteca escolar, faz empréstimos de livros apenas aos alunos, 
não tendo sido estendido à comunidade por falta de pré-requisitos nesse sentido. 
12.1.4.  Laboratório de Informática 
     Os professores acreditam que o uso de recursos tecnológicos contribui para a motivação e a 
aprendizagem dos alunos e os utilizam sempre que possível. A equipe gestora, junto aos 
professores, define objetivos e estratégias para promover o uso de recursos tecnológicos no 
ensino e aprendizagem. Alguns professores utilizam tecnologia na sala de aula e/ou no laboratório 
de informática principalmente para fazer apresentações e mostrar conteúdos (como vídeos e 
páginas na internet), fazem oficinas no laboratório e acessam ferramentas disponibilizadas pela 
Secretaria de Educação e busca de conteúdos recomendados. Nas aulas em que recursos 
tecnológicos são usados para fins pedagógicos, os professores notam que os alunos ficam mais 
estimulados e envolvidos, quando se compara com os momentos em que não é usada e os 
conteúdos e recursos de aprendizado digital parecem contribuir para um melhor ensino e a 
aprendizado. No entanto, nem sempre os computadores podem ser usados, pois temos problemas 
com acesso. O Laboratório no ano de 2019 teve  acesso à internet através do Programa Escola 
Conectada, que  foi  instalado para melhor  estabelecer a conexão e acesso à Tecnologia digital 
para os alunos.  Em 2020 e 2021 esteve sem atendimento online, e a partir de 2022 volta a ser 
atendido pelo Programa Escola Conectada. Os professores selecionam conteúdos e recursos de 
acordo com critérios e planejamento prévio em coordenação. Os alunos têm acesso de acordo 
com o horário pré estabelecido para cada turma. 
 
12.1.5. - Plenarinha 
   A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio Subsecretaria de Educação 
Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as unidades escolares públicas e instituições 
educacionais parceiras que ofertam Educação Infantil no Distrito Federal. Ela acontece por meio 
do exercício da escuta sensível e atenta das percepções das crianças sobre as situações que 
vivenciam na escola. Em 2014, Com o tema “Escuta sensível às crianças: uma possibilidade para a 
(re)construção do Projeto Político Pedagógico”. Em 2016, sob o tema: “A cidade e o campo que as 
crianças querem”. Em 2017, em 2017, a quinta Plenarinha teve  por tema “A Criança na natureza: 
por um crescimento sustentável”. O tema proposto  para o ano de 2019 é “Brincando e 
encantando com histórias”, e tem por objetivo promover a aproximação ,envolvimento e 
encantamento das crianças com o mundo das histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir, 
sentir, contar, imaginar e criar suas próprias histórias, por meio de brincadeiras e demais 
atividades, interações e vivências, considerando elementos e princípios da educação estética e 
suas formas de expressão. A escola tem participado todos os anos incentivando as crianças sobre 
sua importância em ser ouvida como sujeito principal do desenvolvimento educacional .No ano de 
2019, a Escola participou da Plenarinha com as turmas de Educação Infantil e 1º ano, com o Tema: 
Brincando e Encantando com Histórias”, com foco no universo do brincar e da literatura. Em 2020, 
devido a Covid e Isolamento Social , infelizmente não deverá haver a Plenarinha prevista com o 
mesmo tema . Em 2021 a Plenarinha ocorreu de forma virtual, sendo  o tema : Musicalidade das 
Infâncias, através do Youtube , online. Em 2022, a Plenarinha ocorrerá nos níveis local, regional e 
distrital. A etapa local será com atividades nas próprias escolas. A regional, com ações organizadas 
pelas Coordenações de Ensino. A etapa distrital será realizada nos dias 20 e 21 de outubro, no 
Museu Nacional da República. 
“ Criança arteira : faço arte, faço parte” será o tema para 2022. 
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12.1.6 Circuito de Ciências 
       O “Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal” tem como 
objetivo fomentar e divulgar as atividades pedagógicas de cunho científico, tecnológico e cultural, 
realizadas por estudantes da Educação Básica com a orientação de seus professores. Seguindo 
uma proposta lúdica, os visitantes têm a oportunidade de conhecer, por meio de exposições e 
experimentos científicos, a escola no ano de 2018, participou com o tema dos      “Super heróis”, 
esse ano ainda não fomos informados sobre o tema, mas os professores serão motivados a 
participarem. Em 2019, 2020 e 2021 a escola não participou do Circuito. Em 2022 o Circuito será 
oferecido no 2º semestre entre os meses de agosto e setembro, esperamos nos organizar para  
participar . 
 
12.1.7. Projeto Transição 
    É um projeto que trata da transição dos sujeitos no espaço escolar atentando para os possíveis 
movimentos como o ingresso, as mudanças entre fases, etapas e modalidades da Educação Básica, 
de espaço, de trocas culturais e possíveis desafios que estes momentos proporcionam. Recebemos 
alunos da Creche e temos recepcionado essas crianças para conhecerem nossa escola e passar um 
tempo convivendo com as atividades aqui existentes para entenderem do que participarão no ano 
posterior. Os estudantes do 5º ano são enviados automaticamente para a escola sequencial, que 
em nosso caso trata-se do Centro de Ensino 519. Estão recebendo atenção especial com “através 
do projeto de Transição” que objetiva traçar estratégias com professores e familiares, para 
adaptação dos mesmos ao longo do ano à sequência que irão vivenciar no CEF, onde terão mais 
professores e matérias e por consequência uma maior exigência em oralidade e escrita para 
acompanhar o processo ensino aprendizagem. Outra preocupação nesse momento de transição se 
refere aos alunos que necessitam de um olhar especial, por possuírem algum tipo de diagnóstico 
ou que já possuam adequação curricular. Esses cuidados são de promover relatórios que sugiram 
essas necessidades de forma clara, assim como a sugestão de que sejam lidos quando do período 
de adaptação que é de suma importância que haja lá no CEF, essas sugestões já foram passadas 
em reuniões com presença da CRE e de membros da escola sequencial. A escuta sensível, ocorre 
durante o ano letivo nas salas de 5º ano e os alunos são orientados com práticas que promovam a 
aquisição de maturidade e bons valores para o futuro letivo em outra Instituição. Em tempos de 
aulas remotas, o Projeto também acontece de forma online com presença dos alunos e 
professores e gestores das escolas e seus pares. Havendo ainda possibilidade de trocas de 
informações por email, zap e telefone entre as escolas envolvidas. Ao final de 2021, os alunos 
participaram no auditório de vários encontros acompanhados de professores, equipe gestora e de 
serviços (SOE) em encontros que harmonizou e planejou de forma satisfatória a transição deles 
para o CEF 519. 
Em 2022 já estamos nos organizando com debates, palestras e troca entre a escola e creche 
envolvidas nesse processo. Houve um encontro entre gestão e coordenação das escolas para 
diálogo e acontecerão encontros importantes com as equipes até o final do ano. Ainda estamos a 
observar e acompanhar de perto e com entusiasmo a transição entre os anos internos e etapas de 
cada modalidade tanto EI, Classes ( com inclusão) e anos iniciais do BIA e 4° ano.  
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12.2  Ações do calendário da SEEDF, entre outros 
   As ações do Calendário da SEEDF ajudam a ressignificar e organizar ações internas e externas 
dentro da SEEDF /CRESAM/ ESCOLA CLASSE 325 DE Samambaia.  
   Os projetos desenvolvidos pela instituição educacional são considerados como um recurso, uma 
ajuda, uma metodologia de trabalho destinada a dar vida à Proposta Pedagógica visando o êxito 
escolar de todos os estudantes. Além desses projetos do calendário, realizamos nossas atividades 
complementares. 
  As oficinas desenvolvidas com alunos defasados, assim como o Interventivo feito pelas 
equipes de serviços e Direção, são projetos sugeridos para resolver situações e problemas 
identificados pelos professores, como índice de evasão e reprovação, estudantes com defasagem 
idade/ano de escolaridade, estudantes com necessidades específicas de aprendizagem, índice do 
IDEB e não aprendizagem.  
 
12.3 Articulação com Projetos , Programas e Políticas federais 
 
    Participamos  do Projeto Papai Noel dos Correios algum tempo atrás e de Projetos como 
Planetário, que muito enriquece o projeto da escola, porém em tempos de pandemia sem visitas 
presenciais. A escola já participou representando o DF no Diálogo de Ciências em 2015 e 2016. 
 
12.4  Ações inter e intrasetoriais com o Poder Público e ou Iniciativa Privada 
    No momento não estamos participando de nenhuma ação com iniciativas privadas. 
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