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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Ao elaborar este documento, a escola busca destacar a função principal da 

instituição que é cuidar e educar, consolidando, desta forma, o seu papel social e 

viabilizar o sucesso educacional das crianças assistidas, preservando o bem-estar 

físico e mental; estimulando seus aspectos cognitivo, emocional e social. 

Decidimos por uma fundamentação pedagógica que permita acompanhar o 

educando em seu desenvolvimento considerando suas particularidades e ao mesmo 

tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. 

A PPP é uma proposta flexível, a ser permanentemente revisada, atualizada e 

concretizada nos projetos educacionais, planejados periodicamente. Nele, estão 

contidas as estratégias de acompanhamento dos alunos, utilizadas nas modalidades 

de ensino oferecidas na escola, bem como, o sistema de estimulação, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. As metas aqui 

propostas efetivar-se-ão em parceria com toda a comunidade escolar e com o real 

comprometimento de todos os profissionais que a elaboraram, com o intuito de 

garantir os direitos de aprendizagens dos educandos. 

Fundamenta-se na construção de um conhecimento que não é pronto e 

acabado, mas que está em permanente avaliação e reformulação, de acordo com os 

avanços dos principais paradigmas educacionais da atualidade ou outras alterações 

que se fizerem necessárias. 

Não deseja ser, portanto, um manual de ação pedagógica, mas um caminho 

aberto para ser enriquecido pela dinâmica da prática, tanto nos aspectos estruturais, 

como nos conteúdos e metodologia educacionais praticados. 

Pretendemos que a PPP seja o impulsor e condutor do bom desempenho da 

equipe de profissionais que compõem a instituição, no alcance das metas e objetivos 

que a escola se propõe a concretizar durante a sua trajetória. 

Outro ponto que deve ser destacado ao investigarmos a escola e suas 

demandas é o público atendido hoje. Avançamos em termos numéricos, no Distrito 

Federal já podemos falar em universalização do acesso à escola, uma vez que 

temos quase a totalidade dos alunos em idade escolar matriculados. No entanto, 

isso não é suficiente para garantirmos um ensino de qualidade. Ainda temos uma 
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escola que desconsidera a diversidade em suas diversas manifestações ignorando o 

fato de não podermos falar em capital cultural único, mas sim em saberes diversos 

que devem ser considerados pelos professores e equipe gestora. Alarcão (2001, p. 

15) acrescenta que:  

Diante das rápidas convulsões sociais, a escola precisa abandonar os seus 
modelos mais ou menos estáticos e posicionar-se dinamicamente, 
aproveitando as sinergias oriundas das interações com a sociedade e com 
as outras instituições e fomentando, em seu seio, interações interpessoais. 

 

Assim, buscamos nesse processo construir um documento que conseguisse 

aglutinar as crenças e convicções do grupo, bem como atender as demandas da 

comunidade que atendemos.  

O devido projeto foi construído com a participação da comunidade escolar, 

através de sugestões, conversas informais, questionários, reuniões e mais 

intensamente com os professores nas coordenações coletivas, semana pedagógica 

e no Conselho de Classe. A participação dos alunos deu-se através de 

questionários, desenhos e produção textual, instruídos pelos professores. 

 

1 - PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

A Escola Classe 36 de Ceilândia localiza-se na EQNP 05/09 - Setor P. Norte 

de Ceilândia, é uma instituição pública vinculada e mantida pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

Foi fundada com o intuito de comportar a então crescente comunidade do 

setor P-Norte de Ceilândia, uma vez que o Governo do Distrito Federal durante a 

década de 70, estava loteando as quadras em torno da escola, com casas populares 

distribuídas pela então divisão de habitação “X”, atualmente SEDHU. 

Criada com a denominação de ESCOLA CLASSE 36 DE CEILÂNDIA e 

vinculada ao Complexo Escolar “C” de Ceilândia. O Parecer nº 124-CEDF, de 

22/07/81 aprovou o plano de funcionamento desta escola. Sob autorização da 

extinta Fundação Educacional do Distrito Federal iniciou seu funcionamento em 27 

de setembro de 1979, e teve seu reconhecimento oficial em 22 de maio de 1980. 



8 
 

 
 

Com uma área de aproximadamente 5.921 m² de área total, sendo que, desta, 2.333 

m² está construída.  

A princípio a instituição funcionava em três turnos, sendo o noturno destinado 

ao atendimento de jovens e adultos (EJA).  

Na década de 80 foi montada a Sala de Leitura, onde se oferecia atendimento 

aos alunos da instituição e comunidade local. Em 2005, a sala reduziu o 

atendimento apenas aos alunos da instituição devido à ausência de profissional 

responsável pelo atendimento à comunidade, logo depois foi dividida em três 

ambientes para atendimentos de outras necessidades e projetos desenvolvidos na 

escola, tais como sala de vídeo, depósito de materiais pedagógicos, etc. 

A Escola Classe 36 de Ceilândia vem passando por muitas mudanças físicas 

nos últimos anos, uma grande conquista alcançada em 2019, com a inauguração do 

“Parque Infantil Chiquita”, com a realização de um sonho para nossas crianças, que 

muitas vezes só tem a escola com esse espaço de diversão e lazer. Em 2020 em 

plena pandemia da COVID-19, deu-se início a uma reforma de maior proporção que 

nossa escola tanto ansiava e que finalizou em 2021. A reforma está sendo feita por 

empresas contratadas pela SEDF. Toda parte elétrica e forros da escola foram 

trocada e também foi feita a troca dos pisos dos corredores e salas de aula. Muitas 

outras empresas foram contratadas pela própria escola para fazer as seguintes bem 

feitorias: pintura de toda a escola, troca de todos os quadros brancos, limpeza e 

lubrificação de todos os ventiladores e aparelhos de ar condicionado. Substituição 

das janelas da sala dos professores, troca da bancada e pia da cozinha dos 

servidores e colocação de armários. Manutenção da rede de internet e câmeras 

onde está sendo instalado todo cabeamento novo e instalação do sistema telefônico 

e também está sendo feito um espaço para atividades diversas na área livre, ou 

seja, ao se dá o retorno presencial das aulas, nossos alunos terão uma escola mais 

bonita, aconchegante e segura. 

Em 2022 a principal obra realizada em nossa escola foi a troca das janelas de 

todas as salas de aula, o espaço ficou mais ventilado e iluminado. Essa obra foi 

realizada através de uma emenda parlamentar, feita pelo deputado distrital 

Professor Reginaldo Veras.  
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1.2 Diagnóstico da realidade 

A escola conta com alunos da faixa etária entre 04 e 13 anos, os quais têm 

responsáveis com nível de escolaridade de ensino fundamental e médio e renda 

financeira de 02 a 03 salários mínimos, residem na maioria em casas própria, cerca 

de 90% mora na região do Sol Nascente, a família é composta por integrantes, 

geralmente naturais do DF, atua no setor privado, a maioria não participa de 

programas do governo e com caráter religioso predominantemente cristão. 

A comunidade escolar é participativa nas reuniões propostas e festividades, 

porém ainda temos algumas famílias que participam pouco da vida escolar dos 

alunos.  

Nossa escola está inserida em uma região com grande vulnerabilidade física e 

social. Considerando o fato de estar situada nos arredores do Setor Habitacional Sol 

Nascente, área considerada, segundo publicação do Correio Brasiliense em 2013, 

como a maior favela da América Latina. A infraestrutura oferecida não contempla a 

quantidade de pessoas que habitam a região o que tem trazido muitos transtornos 

aos moradores e influenciado diretamente na vida escolar dos alunos que, em sua 

grande maioria, residem nessa região, o que só agravou com a pandemia, muitos 

pais de família estão sofrendo com o desemprego e muitas famílias tiveram que 

mudar de Estado em busca da sobrevivência ou por não terem com quem deixarem 

seus filhos para trabalhar. Diante desse contexto mais do que nunca foi percebido 

quão importante é a escola inserida dentro da comunidade. 

Em nossa U.E contamos com a colaboração de 32 professores, sendo 10 

efetivos 22 contratos temporários todos com nível superior, 08 auxiliares da Carreira 

Assistência e 3 funcionários da cozinha, 6 funcionários de empresa terceirizada que 

assumiu a responsabilidade pelos serviços de limpeza e conservação do espaço 

escolar a partir de 16 de abril de 2018. Todos periodicamente realizam cursos de 

formação continuada e participam de estudos oferecidos tanto pela Rede quanto na 

Escola no sentido de aprimorar suas competências para melhor atender aos alunos. 

Também em 2020 contamos com o apoio da empresa Confederal que oferece o 

serviço de segurança e portaria em nossa escola, outra reivindicação antiga.  

Quanto aos estudantes atendidos pela U.E., de maneira geral, observa-se 

que não contam com o suporte devido por parte das famílias no que se refere ao 
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acompanhamento, à presença nos eventos realilizados, nas reuniões de pais e no 

desenvolvimento das atividades de casa, pelo fato dos responsáveis alegarem falta 

de tempo em face à necessidade de sairem muito cedo de suas casas para 

trabalharem e retornarem muito tarde. 

Conforme relatos dos próprios alunos e pais, bem como a observação de 

profissionais da U.E, uma grande porcentagem dos alunos são de origem humilde e 

de poder aquisitivo baixo.  

Apesar de toda problematica sócio-econômica enfrentada por boa parte de 

nossas famílias e muitos problemas estruturais da escola e falta de pessoas para 

trabalhar em nossos projetos o indíce de retenção vem caindo nos últimos cinco 

anos, como demonstra tabela abaixo, mas ainda continua alto no 3º ano sendo um 

desafio para as equipes gestora e pedagogica da nossa escola. Diante dessa 

problemática, nossa escola tem um olhar mais cuidadoso com o BIA, incentivo ao 

aperfeiçoamento dos professores, formação continuada, coletivas de estudo, 

reuniões com os pais alertando sobre a importância da participação da família nesse 

processo de alfabetização e um maior acompanhamento do 3º ano da equipe 

pedagogica. 

Retenção no 3º ano Retenção no 5º ano 

2016 = 30 2016 = 09 

2017 = 26 2017 = 09 

2018 = 13 2018 = 04 

2019 = 14 2019 = 01 

2020 = 08 2020 = 03 

2021 = 15 2021 = 03 

Total = 106 Total = 29 

 

Nossa escola vem aumentando sua média no IDEB (ver Anexo: ) em 2019 

alcançamos a nota 6.3, fruto de muito trabalho que começa na Educação Infantil e 

perpassa pelos 02 blocos do Ensino Fundamental I.  
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Quanto a estrutura fisíca nossa escola possui os seguintes espaços utilizados 

pelos alunos: dezesseis salas de aula (sendo uma improvisada, nossa antiga sala de 

reforço), uma sala de leitura, uma sala para o SOE, uma sala de recursos/SEAA, 

uma sala de reforço/projetos, uma quadra coberta e um pátio fechado. Também 

possui áreas administrativas e de organização da escola: direção, secretaria, 

cantina, dois depósitos, sala dos servidores e sala dos professores. 

No momento da elaboração e execução desta proposta contamos com uma 

equipe de trinta e dois professores regentes em sala de aula (Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental) 03 coordenadora pedagógica, não contamos 

com o profissional pedagoga(o) (SEAA), uma professora responsável pela sala de 

recursos generalista e apenas uma orientadora educacional, além de 08 funcionários 

da carreira assistência divididos nas funções de atendimento em secretaria, portaria, 

suporte administrativo e vigilância, bem como 777  alunos. 

Podemos citar alguns problemas enfrentados pela U.E no desenvolvimentos 

do trabalho, tais como: 

 Falta de espaço para atender aos alunos nos projetos como reforço, 

interventivo (só temos uma sala) e reagrupamento; 

 Falta de pessoal suficiente para atender aos alunos nos projetos 

pedagógicos (Interventivo, Reagrupamentos, Substituição de professor na ausência 

dos mesmos (LTS, ABONO, TRE, etc). 

 Falta de mais um profissional no Serviço de Orientação Educacaional, 

visto que a demanda é muito grande só para um profissional.  

 Falta de um pedagogo(a) para maior acompanhamento dos 

educandos. 

 Falta de pessoal para atender às demandas gerais visto que apenas 

diretor e vice não é suficiente para atender aos dois turnos durante toda a semana, 

ressaltando que esse é um problema estrutural da SEDF e que apesar disso a 

escola vem garantido o atendimento aos estudantes e toda comunidade escolar. 
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2- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Vivemos atualmente uma realidade social, ética e ambiental com a qual o ser 

humano precisa necessariamente lidar no curso da vida, urge no aluno cidadão, que 

desenvolva a capacidade de atuar no mundo com respeito, ética, consciente dos 

direitos e deveres que possui.  

Formar cidadãos conscientes de seu papel dentro da sociedade como agente 

transformador da sua realidade, bem como do meio onde está inserido. A escola 

existe para ser instrumento mediador de construção de conhecimentos necessários 

para a formação desse cidadão. 

A escola tem por função garantir a todas as condições de viver plenamente a 

cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos conscientizando-se de 

sua responsabilidade com todos e com o cuidado com o planeta. 

Faz necessária a participação e envolvimento ativo de todos que estão 

inseridos nesse processo pedagógico para que esse concretize realmente. Villas 

Boas (2005, p. 183) coloca: “Trabalho pedagógico é aquele realizado em parceria. 

Portanto, tanto o professor quanto o aluno desenvolvem trabalho na escola” e ainda: 

“Se assim tratarmos o oficio do aluno e com ele organizarmos o trabalho pedagógico 

em regime da corresponsabilidade, estaremos contribuindo para a formação do 

cidadão capaz de inserir-se criticamente na sociedade”. 

 

 

3-  PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

3.1 Epistemológicos 

As fontes de conhecimento do ser humano são muitas: a experiência, a 

convivência, o diálogo, os livros e as leituras que ele faz da realidade. Nessa 

dinâmica, a mente toma posse dos conceitos, informações, conteúdos, bagagens 

culturais e experiências que possibilitem uma visão panorâmica de si, dos outros, da 

realidade, que levam à transformação do que foi aprendido na vida.  
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Essa transformação é prazerosa, porque é o saber que constrói e que resulta 

em novas experiências, formando novas estruturas mentais para si e para a 

coletividade. Assim, concebido o conhecimento, compreende-se que a 

aprendizagem somente acontece quando o aluno começa a buscar por si o saber, 

sentindo nele o sabor da descoberta. Sua postura, como pessoa, é de buscar tudo 

aquilo que o faz crescer. Em linha ascendente, a pessoa desenvolve cada vez mais 

suas capacidades e competências de conviver de forma gradativa e autônoma. É um 

processo permanente de ação-reflexão-ação, que confirma a originalidade e a 

liberdade do educando e do educador. 

Na visão do grupo pedagógico da E.C. 36, tudo isso confere à pessoa uma 

grandeza interior que liberta e coloca o educando em condições de responder aos 

desafios que a vida impõe em qualquer tempo e espaço. Neste processo, ensinar e 

aprender não significa somente dar e receber conteúdo, mas é um processo sob a 

mediação do professor, a partir das experiências vivenciadas pelo educando, nos 

espaços educativos criados pela escola, família e sociedade. Nesta proposta de 

construção do próprio saber, participando ativamente deste, o educando é sujeito 

ativo.   

Levando em consideração esse conhecimento prévio do educando, bem 

como a capacitação apresentada pelo educador e demais componentes do 

processo, esta U.E busca alcançar seus objetivos em relação ao ensino e 

aprendizagem de forma dinâmica e efetiva, com ações interdisciplinares, planejadas 

de em conformidade com o Currículo de Educação Básica do Distrito Federal, de 

acordo com a realidade da comunidade escolar, sempre adequando-se com ajustes 

que se façam necessários, conforme demandas que surgem ao longo do ano letivo, 

sendo assim flexível, visto considerar que: 

A flexibilidade Curricular dá abertura para a atualização e a diversificação 
de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 
autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de 
uma sociedade em mudanças que requer a formação de cidadãos críticos e 
criativos. (Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos 
Teóricos, 2014, p.70). 

 

3.2 Princípios da Educação Integral 
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Segundo os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento do distrito 

Federal (2014), existem seis princípios a serem observados pelas escolas públicas 

ao planejarem, organizarem e executarem suas ações de Educação Integral.  

São eles: 

 Integralidade: Diz respeito a formação integral do aluno, contemplando 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; 

 Intersetorialização: Diz respeito à busca de Políticas Públicas de forma 

articuladas com outros setores da sociedade para a melhoria da qualidade da 

educação; 

 Transversalidade: Diz respeito ao ato de considerar a perspectiva do 

aluno em relação ao processo ensino-aprendizagem; proporcionando uma 

interdisciplinaridade de conhecimentos, vinculando a aprendizagem aos interesses e 

aos problemas reais dos alunos e da comunidade; 

 Diálogo Escola e Comunidade: Diz respeito a importância do constante 

diálogo entre a escola e a comunidade escolar em todos os segmentos, de forma a 

incorporar saberes próprios da mesma, resgatando tradições e culturas populares; 

 Territorialidade: Diz respeito ao ato de levar o processo de ensino-

aprendizagem além dos muros da escola física, buscando parcerias com potenciais 

educativos constantes na comunidade local, como, por exemplo: igrejas, salões de 

festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, postos de 

saúde, etc.; 

 Trabalho em Rede: Diz respeito ao trabalho em conjunto, à troca de 

experiências e informações necessárias para o sucesso no alcançar dos objetivos 

traçados para o ano letivo. Nessa perspectiva, o professor não está sozinho nesse 

processo, a educação integral do aluno é responsabilidade de toda a Comunidade 

Escolar e da rede de ensino. 

A Escola Classe 36 de Ceilândia busca em suas ações, conforme descrito em 

campo próprio, desenvolver os princípios de Educação Integral de forma a facilitar a 

construção do conhecimento por parte do aluno, formando cidadãos conscientes e 

participativos. 

 

3.3 Educação Inclusiva 
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A inclusão, como consequência de um ensino de qualidade para todos os 

alunos provoca e exige da escola brasileira novos posicionamentos e é um motivo a 

mais para que o ensino se modernize e para que os professores aperfeiçoem as 

suas práticas. É uma inovação que exige um esforço de atualização dos professores 

com cursos de capacitação e reestruturação das condições atuais da maioria das 

escolas. Hoje faz urgente e necessária em nossa escola a formação continuada. A 

cada dia nos defrontamos com situações novas e desafiadoras que nos remete a 

estudos para melhor trabalharmos com nossas crianças, proporcionando uma 

educação com qualidade. Este não em nossa escola não contamos com uma equipe 

especializada completa por falta do pedagogo responsável pelos encaminhamentos 

feito pelos professores dos alunos suspeitos de necessidades especiais e a escola é 

assistida apenas por uma professora de sala de recurso que atende em horário 

contrário a aula aos alunos com diagnósticos.  

A inclusão escolar visa reverter o percurso de exclusão de qualquer natureza 

e ampliar as possibilidades de inserção das crianças em escolas regulares. É uma 

situação que os educadores, estão tentando compreender e procurar meios para 

ajudá-las a superar todo esse processo. Os brinquedos, jogos e materiais 

pedagógicos desempenham neste momento um papel muito importante. A educação 

escolar deve responder com situações de ensino-aprendizagem diferentes das 

organizadas usualmente para a grande maioria dos educandos. 

O sucesso da inclusão de alunos com necessidades especiais educacionais 

em nossa escola vem alcançando progressos significativos por meio da adequação 

curricular associadas a práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes. 

 

4-       MISSÃO 

A missão da Escola Classe 36 de Ceilândia, em consonância com a LDB 

9394/96 é formar pessoas críticas e conscientes de seus papéis sociais, aptos a 

conviverem em uma sociedade em constante transformação, cientes de valores 

éticos e morais, favorecendo a construção de uma comunidade mais justa e 

igualitária. O trabalho será desenvolvido por meio de uma proposta pedagógica que 

preza a aprendizagem significativa tendo o trabalho com projetos interdisciplinares 

um meio para alcançar o sucesso e a qualidade da educação. 
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5-       OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

5.1 Objetivos 

 
Dimensão OBJETIVOS 

Gestão Pedagógica e 
Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados educacionais. 

Melhorar significativamente o nível de aprendizagem dos alunos a fim 
de alcançar o esperado para cada segmento. 
Estratégias: 
Realizando planejamentos efetivos de Unidades Didáticas que 
contemplem as necessidades dos alunos; Intensificando os projetos 
interventivos, Reforço escolar e reagrupamentos. 

Gestão Participativa e de 
Pessoas. 

Proporcionar ações que envolvam melhor participação da comunidade 
escolar no desenvolvimento dos trabalhos da escola buscando 
parcerias com os pais, comerciantes e serviços (públicos e privados) 
dos arredores da mesma. 
Estratégias: 
Promover ações que contribuam com a melhoria dos relacionamentos 
no ambiente escolar como estudos, palestras, oficinas, etc. 

Gestão Administrativa e 
Financeira 

1 - Administrar com clareza e transparência os recursos adquiridos pela 
U.E, sejam verbas governamentais ou as captadas pelas ações internas 
(festas, eventos, APAM). 
2 - Realizar ações importantes para a garantia de um atendimento de 
qualidade como: manutenção do sistema de câmeras, aquisição de 
brinquedos para a educação infantil (casinha de bonecas, tapete 
emborrachado, brinquedos diversos); solicitar e cobrar dos órgãos 
competentes carências de profissionais quando for o caso, etc. 
Estratégias: 
1 – Realizando prestações de contas periódicas nas coletivas; 

2 – Contratando os serviços necessários em tempo hábil. 

5.2     Metas 

 

PDE 
Nº meta 

METAS 2021 2022 

05 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do 
ensino fundamental. 

X X 

05 Atingir a meta esperada pelo IDEB de 6.3.  X 

07 
Proporcionar ações que promovam a melhoria na qualidade da 
educação na UE. 

X X 

 

5.3   Metas do PDE 

Para a etapa Educação infantil a meta é a universalização do acesso à escola 

de todas as crianças de 04 e 05 anos. Para o ano de 2022, aumentou o número de 

turmas, agora são atendidas 07 turmas, sendo 04 de 1º período e 03 de 2º período. 

Para a etapa Ensino Fundamental, além da garantia ao acesso universal, 

assegurando a permanência e as aprendizagens dos estudantes a partir dos 06 

anos, a alfabetização é que todos os estudantes saiam alfabetizadas até o final do 3º 
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ano do Ensino Fundamental. Nossa escola tem um olhar especial para as crianças 

que ainda não estão alfabetizadas, oferecendo intervenções, acompanhamento e 

capacitação aos professores. 

 

 

 

 

6- FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

O Currículo da Educação Básica do distrito Federal fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-

metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade 

socioeconômica da população do Distrito Federal um deles, visto que o Currículo 

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

estudantes. Estas teorias apresentam elementos objetivos e coerentes na 

compreensão da realidade social e educacional. 

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

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

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Nessa perspectiva, o 

estudo dos conteúdos curriculares tornará a prática a prática social dos estudantes 

como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se 

sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que 

revela os signos sentidos culturais. 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo 

a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 

didaticamente pela escola. 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

7.1- Organização escolar: regime, tempos e espaços 

A Escola Classe 36 de Ceilândia trabalha hoje com o Sistema de ciclos. 

Dispomos de quadra esportiva coberta que conta com horário fixo para 

desenvolvimento de atividades físicas, coordenação motora e recreativa.  
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Horário de entrada e saída de cada turno 

TURNO ENTRADA SAÍDA 

MATUTINO 7:30 12:30 

VESPERTINO 13:00 18:00 

 

Horário da coordenação dos professores  

TURNO ENTRADA SAÍDA 

MATUTINO 08:00 11:00 

VESPERTINO 13:30 16:30 

 

No horário contrário ocorre o planejamento coletivo e individual. 

Quinzenalmente ocorre as coletivas, de informação e de estudo com toda a equipe 

pedagógica e professores. 

 

7.2 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica. 

A Organização do Trabalho Pedagógico da escola e do professor, com foco 

no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, tem na coordenação 

pedagógica seu espaço primordial de construção. 

Na Escola Classe 36 de Ceilândia, a coordenação pedagógica possibilita o 

trabalho colaborativo, interações com compromisso mútuo e de formação continuada 

concretizando-se por meio de ações coletivas e individuais e pelas intencionalidades 

pedagógicas constantes na Proposta Pedagógica. 

Em 2022 as coordenações pedagógicas contarão com estudos e oficinas pré-

agendadas quinzenalmente, tais como: Estudo sobre Psicogênese, Mapeamento 

Ortográfico, Jogos Matemáticos, A leitura e o brincar na Educação Infantil, O aluno e 

as dimensões socioemocionais, Autismo e outros transtornos, Coordenações 

Pedagógicas Propositivas, entre outros temas que julgar-se necessários ao longo do 

ano letivo. Tudo ocorre dentro do espaço físico e digital, utilizamos reuniões via 

Meet, convidamos profissionais para dá estudo conforme a necessidade dos 

professores. 

O espaço/tema da coordenação pedagógica também é utilizado na formação 

continuada dos professores que realizam cursos oferecidos pela EAPE, bem como 
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no desenvolvimento dos projetos interventivos, reagrupamento, reforço escolar e 

planejamento das aulas semanais. 

 

7.3    Relação escola-comunidade  
 
A relação escola-comunidade se dá no dia-a-dia, a escola está sempre aberta 

a ouvir e resolver situações cotidianas. Essa relação fica mais efetiva em reuniões 

de pais e mestres que ocorrem bimestralmente; reunião para discussão e 

esclarecimento do regimento escolar; reuniões periódicas com o conselho escolar; 

reuniões com a Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Os pais e ou responsáveis são orientados a quando precisam conversar com 

os professores a respeito dos alunos a procurar no horário de coordenação. 

Visando melhor integração escola-comunidade a Escola Classe 36 de 

Ceilândia desenvolve ações como: reunião de pais, festa junina, gincana, 

culminâncias dos projetos, convites a palestrantes dos serviços públicos e privados 

das redondezas para trabalhos com pais, alunos e professores, parcerias com os 

comerciantes locais, etc.  

 
7.4   Atuações Articuladas dos Serviços de Apoio. 

 

A. E. E – (Atendimento Educacional Especializado - Sala de recurso) – 

Atendimento individualizado aos alunos diagnosticados com alguma deficiência com 

horário agendado semanalmente conforme acordado com os responsáveis em 

reunião prévia. Responsável: Irenilde.  

S.O.E.  (Serviço de Orientação Educacional) - A atuação do Pedagogo-Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, 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 

trabalho feito em parceria com toda a escola e com as famílias. Responsáveis: 

Delvanda da Silva Lima. 
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  S.E.A.A. (Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem) - Suspeitas 

fundamentadas de Necessidades Educacionais Especiais, deficiências visíveis sem 

diagnóstico (avaliação), dificuldades acentuadas de aprendizagem. Neste ano não 

contamos com esse profissional. 

Técnico em gestão educacional – atendimento aos alunos com necessidades 

especiais (deficientes físicos, TGD e situações de higiene), assessorando em sala 

de aula e nos demais espaços da escola. Responsável: Willian da Silva Campos 

(monitor). 

 

7.5 Ciclos e semestres. 

A Escola Classe 36 de Ceilândia adota o sistema de Ciclos. Dessa forma as 

turmas de 1° ao 3° anos compreendem o Primeiro Bloco e os 4° e 5° anos 

compreendem o 2° bloco do 2° ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O ano 

letivo em nossa Unidade Escolar é dividido em 4 bimestres compostos por 50 dias 

letivos cada, sendo dois bimestres para cada semestre do ano corrente. 

 

7.6 Projetos Interdisciplinares 

 

A) NOSSO QUADRADINHO 

O projeto principal da nossa escola para o ano de 2022 se intitula “Nosso 

quadradinho”, conhecendo o Distrito Federal.  

Em avaliações formativas de contato direto com os estudantes foi observado 

pouco conhecimento sobre o Distrito Federal: seus personagens de destaque, 

seus construtores, seus pontos turísticos, seus limites, sua arte, sua fauna e 

flora, entre outros. Desta forma, o projeto “Nosso Quadradinho”, que faz analogia 

ao formato geométrico do território físico da Unidade da Federação de forma bem 

humorada, pretende desenvolver em 2022 um trabalho interdisciplinar entre o 

tema Distrito federal e os Componentes Curriculares para Educação Infantil e 

Anos Iniciais.  

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

Em avaliações formativas de contato direto com os estudantes foi observado 

pouco conhecimento sobre o Distrito Federal: seus personagens de destaque, 

seus construtores, seus pontos turísticos, seus limites, sua arte, sua fauna e 
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flora, entre outros. Desta forma, o projeto “Nosso Quadradinho”, que faz analogia 

ao formato geométrico do território físico da Unidade da Federação de forma bem 

humorada, pretende desenvolver em 2022 um trabalho interdisciplinar entre o 

tema Distrito federal e os Componentes Curriculares para Educação Infantil e 

Anos Iniciais. 

OBJETIVOS GERAIS 

  O Projeto pretende levar aos alunos maior conhecimento das 

características físicas, culturais, cívicas e artísticas do Distrito Federal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Incluir o tema Distrito Federal nos planejamentos das aulas de forma 

interdisciplinar ao longo do ano letivo de 2022 de forma a contemplar a obra 

“Brasília em Linhas” de Jailson Belfort, Oscar Niemeyer (vida e obra no DF), 

Athos Bulcão, entre outros. 

  Realizar Passeios aos pontos turísticos do Distrito Federal.  

 Desenvolver Projeto de Leitura de forma a contemplar o tema “Nosso 

Quadradinho” tendo como sugestão o uso do livro Sou de Brasília de Gisele 

Gama, bem como visitas à Biblioteca Pública de Ceilândia.  

 Realizar Culminância/Exposição semestral no sentido de divulgar os 

trabalhos dos alunos. Sendo que na primeira termos a presença do artista Jailson 

Belfort.  

 

B) PLENARINHA 

No ano de 2022 a X Plenarinha tem como tema “Criança arteira: faço arte, 

faço parte”. O objetivo é proporcionar um ano letivo a nossas crianças de 

descobertas com atividades lúdicas com diversos materiais como tintas, 

cores, cerâmicas, estimulando a realização de exposições, instalações e 

performances para aflorar a criatividade e a imaginação. 

 

C)    LER MUDA O MUNDO 

 Público-Alvo: Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I 

 Descrição do projeto: Esse projeto tem como principal objetivo despertar, 

incentivar e promover a leitura no âmbito escolar, visando a formação do 

caráter do leitor no educando, a melhor qualidade do ensino-aprendizagem e 



22 
 

 
 

o desenvolvimento social e cultural.  Para isso contamos com uma sala de 

leitura intitulada “Claudete Maria”, com uma variação enorme de livros 

literários para todas as idades. O empréstimo ocorre uma vez na semana 

com horário e dia marcado, os alunos vão acompanhados com seu professor 

(a). O atendimento é realizado pelas professoras readaptadas Verbena e 

Marilúcia e as servidoras de carreira Cleide e Glauce.   

  

 

7.7  Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 
 
No início do Primeiro Semestre e Final do ano letivo são realizadas ações de 

forma a propiciar interação entre as séries de forma a facilitar a adaptação da 

passagem dos alunos de uma fase à outra de maneira natural e prazerosa.  

Momentos de brincadeiras coletivas, rodas de conversa com perguntas e 

respostas, escuta sensível, vivência. 

Para os alunos de 5° anos, faremos uma roda de conversa  com o diretor da 

escola sequencial com perguntas e respostas, bem como visita dos alunos à referida 

escola para que os mesmos a conheçam (caso seja possível o retorno presencial), 

proporcionando oportunidade para esclarecimentos de dúvidas por parte dos 

mesmos.  

 

7.8     Projeto Escola de Pais 

O projeto "escola de pais” visa a promoção do desenvolvimento global do 

educando, é importante que escola e pais trabalhem em harmonia. A família tem um 

papel extremamente importante na construção do sucesso ou do fracasso escolar, à 

medida que funciona como um grupo afetivo responsável por grande parte da 

formação cultural e do estabelecimento dos valores, projetos de vida e identidade 

dos alunos. Os estudos demonstram que quando os pais participam da vida escolar 

dos filhos, estes apresentam um bom rendimento escolar. 

Objetivos: 

1. Promover a Integração e aproximação da escola com a família;  

2. Incentivar e estimular a família para acompanhar o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno;  
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3. Dotar a família de conhecimentos teórico-práticos capazes de subsidiar o 

acompanhamento escolar do aluno;  

4. Conscientizar e Incluir os pais em atividades de aprendizagem em casa; 

 5. Favorecer a família a compreensão do desenvolvimento da criança e do 

adolescente; nos aspectos cognitivos, afetivos e sócio emocionais; 

 

 Público alvo: Pais e ou responsáveis de alunos do Ensino Fundamental I (educação 

infantil e séries iniciais). 

 
 

7.9    Projeto Interventivo. 

O Projeto Interventivo consiste no atendimento imediato dos estudantes que, 

após experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, 

ainda evidenciam dificuldades de aprendizagem.  

Em 2022 o Projeto Interventivo atenderá aos alunos de 1° a 5º anos em 

situação conforme a mencionada acima. Esse atendimento é feito pela equipe 

pedagógica da escola (coordenadoras, supervisora e vice-diretora) todas as terças, 

nos demais espaços da escola no horário de aula do aluno. 

 

7.10 Projeto Educação com Movimento  

O Projeto Educação com Movimento tem como finalidade precípua a ampliação 

das experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar 

entre o professor de atividades e o professor de Educação Física, na perspectiva da 

Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do 

Distrito Federal. 

 Sabe-se que a criança se expressa com seu corpo por meio do movimento, 

assim vemos que o Projeto Educação com Movimento, traz experiências com as 

diversas linguagens dentro de um contexto que seja significativo para a 

aprendizagem das crianças. 

Ainda é importante destacar que para se adquirir um histórico motor e 

futuramente conseguir realizar movimentos mais complexos, resultando em uma 
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sequência de desenvolvimento motor, é importante que a criança obtenha 

experiências motoras. A Educação Física entra com um papel importante no 

desenvolvimento da criança, pois oferece experiências motoras adequadas.  

 

Objetivo geral: 

  Proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver e refletir sobre suas 

habilidades e possibilidades corporais, através da participação em atividades 

culturais, tais como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, exercendo-as autonomamente 

de maneira social e culturalmente significativa e adequada.  

Objetivos específicos:  

 Explorar os conteúdos da cultura corporal de movimento presentes na 

Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a 

dança e conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e 

conteúdos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental;  

 Estimular a interdisciplinaridade do professor de educação física, por meio do 

planejamento e atuação integrada ao trabalho do professor em consonância com o 

projeto político-pedagógico da escola e com o Currículo da Educação Básica;  

 Desenvolver elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, 

locomotores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e 

espaço;  

 Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente em brincadeiras 

e jogos respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos 

companheiros; 

  Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações e 

práticas de atividades motoras;  

 Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades; 

  Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas;  
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 Reconhecer e vivenciar a diversidade de manifestações culturais como fonte 

de aprendizagem de movimentos e expressões;  

 Compreender os erros como parte fundamental do processo de 

aprendizagem; 

  Conhecer os benefícios que a atividade física regular exerce sobre o corpo 

humano, tendo em vista a promoção da saúde.  

Importante ressaltar que um projeto mais elaborado será encaminhado em 

processo via SEI, para UNIGEP e UNIEB, na tentativa de conseguirmos professores 

de educação física para desenvolver o projeto Educação com movimento. 

 

7.11 Projeto Alimentação saudável  

A necessidade do projeto surge da observação da alimentação das crianças na 

escola. Se por um lado é possível perceber alunos que exagerar na alimentação, 

comendo porções maiores do que sua necessidade diária, por outro lado é notável 

que alguns alunos apresentem dificuldade em se alimentar e rejeitam uma variedade 

enorme de alimentos. A secretaria de educação fornece um lanche saudável com 

todos os nutrientes necessários e balanceados, mas alguns alunos ainda insistem 

em comer salgadinhos ou doces e rejeitam o lanche oferecido pela escola. Dessa 

forma, o objetivo do projeto é permitir que os alunos, juntamente com seus 

familiares, reflitam sobre seus hábitos alimentares e das consequências que esses 

maus hábitos tem na sua saúde.  

Objetivos:  

 Definir o que é alimentação saudável?  

 Diferenciar frutas, verduras e legumes, bem como a importância desses 

alimentos para nossa saúde. 

 Incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes. 

 Conhecer a importância das vitaminas na saúde.  

 Identificar informações contidas nos rótulos de produtos industrializados. 
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 Compreender os prejuízos causados pelo consumo excessivo de balas, 

refrigerantes e frituras. 

 Aprender o significado da pirâmide alimentar. 

 Aprender receitas de alimentos saudáveis. 

 Evitar o desperdício de alimentos. 

Os professores podem desenvolver as seguintes ações: 

 Produzir um caderno de receitas. 

 Realizar receitas com substituições saudáveis. 

 Ajudar na horta da escola (estamos tentando parceria com a 

NOVACAP). 

 Piquenique nas recreações com frutas e sucos. 

 Introduzir novos alimentos para conhecer novos sabores. 

 Elaborar jogos da memoria com imagens de verduras e frutas. 

 Brincar de identificar frutas e legumes através do tato e olfato. 

7.12 Projeto Brincar  

Brincar é direito fundamental de toda criança. Segundo as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Infantil, a criança é um sujeito histórico de direitos que, nas 

intenções, relações e praticas cotidianas que vivenciam, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói.  

As crianças da atualidade estão habituadas a brincarem somente com 

brinquedos eletrônicos, jogos virtuais em computadores e TV. Com a finalidade de 

apresentar aos alunos outras formas de diversão a escola estimula o resgate de 

brincadeiras antigas e o incentivo ao criar outras brincadeiras. Atividades em 

destaque: amarelinha, pula corda, corrupio, telefone sem fio, pipa, jogos e confecção 

dos próprios brinquedos utilizando sucatas.  

Objetivos:  
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 Proporcionar situações, a partir de brincadeiras diversas, nas quais a 

criança possa explorar, observar e compreender a si, ao outro e ao 

ambiente, compreendendo a importância do brincar; 

 Proporcionar situações em que a criança possa em que as crianças 

possam explorar sua capacidade motora e cenestésica; 

 Estimular a curiosidade, oportunizando a observação, a avaliação e 

comparação dos espaços e contextos nos quais está inserido; 

 Resgatar brinquedos e brincadeiras que os avos brincavam e ensinavam 

para seus filhos; 

 Comparar brincadeiras e brinquedos de épocas diferentes; 

  Conhecer e valorizar o brincar como forma de linguagem, criando, 

recriando, interagindo consigo mesmo e com o outro; 

 Criar condições de apoio necessário para o desenvolvimento do projeto; 

 Despertar a curiosidade através da investigação, orientando o aluno no 

trabalho de pesquisa; 

 Comparar a qualidade de vida da infância de ontem e de hoje; 

 Desenvolver brincadeiras vivenciadas pelas crianças do passado;  

7.13 Projeto trilhar  

Com o advento da pandemia da Covid-19, houve a necessidade de um olhar 

mais voltado para a alfabetização de nossas crianças, sendo que é nessa fase 

da infância (primeiros anos do ensino fundamental) essencial na construção do 

letramento. O projeto Trilhar foi desenvolvido pela da secretaria de educação do 

Distrito Federal é voltado ao fortalecimento da alfabetização para os anos 

iniciais.  

 Nossa escola faz acompanhamento constante e levantamento 

bimestral dos estudantes que estão alfabetizados e os não alfabetizados, bem 

como, os que estão tendo uma compreensão ou não do letramento matemático. 

Tendo em mãos os resultados é intensificado e inserido os alunos nos projetos 

interventivo, reagrupamento e reforço escolar.  



28 
 

 
 

          Outro fator importante é o acompanhamento da frequência escolar dos 

alunos, que muitos ainda demonstra irregularidade, acatando prejuízo e 

rendimento na aprendizagem. A escola entra em contato com os responsáveis 

por esses alunos, através de ligações telefônicas, mensagem via WhatsApp, 

bilhete esclarecendo a respeito das faltas não justificadas e reuniões com os 

pais.  

         A nossa escola hoje tem relacionado 19 estudantes em situação de 

incompatibilidade idade-ano, todos estão distribuídos nos 3º, 4º e 5º anos, 

alguns alunos tem laudo médico com alguma deficiência, transtorno ou 

síndrome e outros ainda estão em investigação. Esses alunos também estão 

inseridos nos programas de intervenção da aprendizagem da escola. 

7.14 Plano para implementação da cultura da paz 

Vivemos na atualidade, episódios de muita violência em nossas escolas, 

diante desse quadro, precisamos refletir sobre as causas da violência, 

destacando e estimulando ações que contribuam para a afirmação de uma 

cultura da paz, sendo uma tarefa de todos (família, escola e sociedade). A 

escola possui um espaço privilegiado de formação da criança e jovens. Seu 

papel é ir além da socialização do conhecimento. O debate sobre a violência 

escolar deve levar todos os profissionais da educação a abdicar do habito de se 

postarem como vitimas de uma “sociedade inadequada” para que seu 

compromisso com a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva e 

acolhedora. As causas para o crescimento da violência são muitas, destacando-

se a conjuntura econômica do país, o desemprego, a falta de politicas publica 

para jovem e entre outros fatores.  

Para um maior entendimento e engajamento, nossa escola, está participando 

na figura da orientadora educacional Delvanda e a professora Adriana Pires, no 

curso “Vozes da Paz: mediação comunitária nas escolas”, o curso está sendo 

oferecido pelo Programa Justiça Comunitária do TJDFT, certificado pela EAPE. 

Já temos alguns objetivos estabelecidos: 

 Conscientizar os alunos sobre a importância do “bem viver”, 

priorizando a formação de valores e ética, despertando o potencial de 

humanização de forma responsável e critica. 
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 Identificar a natureza dos focos que geram a violência. 

 Oportunizar momentos de busca, analise e ação-reflexão-crescimento. 

 Criar estratégias que conduzam à vivencia e atitudes de paz. 

As ações para a implementação da cultura da paz serão colocadas em pratica 

no segundo semestre, são essas listadas a seguir: 

 Rodas de conversa com toda a comunidade escolar; 

 Diálogo, reflexão, elaboração do conjunto de regras para um bom 

convívio escolar; 

 Listar as contribuições práticas que promovam a PAZ – gestos 

concretos: com os colegas, professores, funcionários e com todos que 

circulam pela escola; 

 Confecção de frases com PALAVRAS que contribuem para a Paz; 

 Caminhada pela paz ao redor da escola. 

 

7.15 Reagrupamento. 

O reagrupamento é uma estratégia de trabalho em grupo, que atende a todos 

os estudantes, permitindo o  

avanço contínuo das aprendizagens a partir da produção de conhecimentos 

que contemplem as possibilidades e necessidades de cada estudante, durante todo 

o ano letivo. 

O reagrupamento pode ser Intraclasse, realizado pelo professor regente 

dentro com alunos da mesma turma e também pode ser interclasse, quando se 

reorganiza os alunos entre as diversas classes de acordo com o nível de cada um. O 

reagrupamento Interclasse, ocorre quinzenalmente as quartas-feiras, devido ao 

espaço físico da escola. 

 

7.16 Recomposição das aprendizagens  
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Com o cenário do ensino remoto devido a pandemia da Covid, nos anos de 

2020 e 2021, tivemos um cenário caótico na educação, onde muitas famílias não 

conseguiram se adequar a essa tecnologia por diversos motivos, ocasionando um 

atraso na aprendizagem de muitos estudantes. Surge um questionamento 

desafiador: Como recuperar algo que não se aprendeu?  A Escola Classe 36 

entende que recompor as aprendizagens, surge no sentido de restabelecer, 

restaurar a ligação a conexão com o estudante, que se perdeu com o isolamento 

social. A escola também está restaurando a sua responsabilidade social de garantir 

o direito à aprendizagem, com qualidade, acelerando a aprendizagem do aluno, ou 

seja, as recomposições devem ser planejadas para garantir a construção de 

conhecimentos prévios que ajudam a desenvolver competências, habilidades e 

atitudes relativas ao ano escolar em que estão matriculados (as) impulsionado o 

aprendizado. 

  Primeira ação feita em nossa escola foi a realização de uma avaliação de 

caráter diagnostico, para identificação das lacunas e o planejamento dos apoios 

necessários. Com o diagnostico em mãos, o planejamento será feito a partir da 

seguinte pergunta: O que vamos ensinar ao aluno este ano? Diante dessa pergunta 

alguns conteúdos de anos anteriores estão sendo retomados, mas sendo feito de 

forma a potencializar o aprendizado do estudante.  

 Nosso plano consta em: 

 Ter um olhar especial e individual para cada aluno;  

 Planejamento e ações feitos em coordenação com seus pares junto 

as coordenadoras e equipe pedagógica; 

 Incluir alunos que estão com maior déficit de aprendizagem nos 

projetos interventivo, reagrupamento e reforço escolar.  

 

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  
 
8.1   Avaliação das Aprendizagens. 

  
A Secretaria de Educação do Distrito Federal compreende que a função 

formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública 

democrática e emancipatória. Bem como compreende que a função diagnóstica 
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compõe a avaliação formativa, independentemente do instrumento ou procedimento 

utilizado, desde que com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 

2001). 

A avaliação em nossa escola perpassa pela avaliação formal e informal, tendo 

o entendimento de que uma complementa a outra. Os alunos são avaliados, através 

de provas, testes, atividade extraclasse, observações, trabalhos, o RAV para os 1º, 

2º, 3º, 4º e 5º anos, o RDIC para educação Infantil. 

Com relação à Avaliação Diagnóstica, são utilizadas estratégias tais como: 

 Rodas de conversas e debates; 

 Produções Textuais; 

 Teste da Psicogênese; 

 Testes Diagnósticos; 

 

8.2     Avaliação em Larga Escala 

A avaliação em Larga Escala é um tipo de avaliação realizada por equipes 

externas, realizada pelo próprio sistema de ensino e/ou em nível Nacional, como as 

Avaliações Diagnósticas, Provinha Brasil e Prova Brasil. No ano de 2022, a 

secretaria de educação do Distrito Federal, realizou a prova diagnostica inicial para 

toda a rede a fim de identificar as dificuldades especificas de cada aluno na 

assimilação do conteúdo, conhecer a realidade da rede, analisando o nível de 

dificuldade dos estudantes e domínio das competências e habilidades com o objetivo 

de a partir dos dados propor um plano de intervenções pedagógica. 

  

8.3       Avaliação Institucional  

Essa modalidade de avaliação é constituída por uma auto avaliação realizada 

por toda a Comunidade Escolar tendo como parâmetro a Proposta Pedagógica do 

ano corrente. Em nossa Unidade Escolar, a Avaliação Institucional é realizada por 

meio de roda de conversa, questionários, eventos e momentos de escuta, tendo, 

geralmente os dados coletados consolidados nos Conselhos de Classes, dando 

oportunidade a cada seguimento de considerar os objetivos propostos, os objetivos 
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alcançados ou não alcançados, bem como de traçar novas estratégias para que 

sejam alcançados os objetivos que ainda não foram atingidos. 

 

8.4    Conselho de Classe 

O Conselho de Classe constitui-se como um fórum da prática avaliativa dentro 

do espaço escolar, como espaço de diálogo e participação de toda a comunidade 

escolar, discussão, avaliação e reorganização do trabalho pedagógico. 

Numa concepção da avaliação formativa não há como se conceber um 

Conselho de Classe que sirva para classificar, rotular, reprovar o aluno sem que se 

repense a prática pedagógica. 

O documento Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014, p.28), traz: 

“O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor 

elementos e ações para serem articulados pela e na escola”. 

Diante do exposto entende-se que o Conselho de Classe deve servir de 

espaço para a discussão, interação e diálogo para que se promova a aprendizagem 

dos alunos, acontecendo bimestralmente ou quando for necessário.  

 

 

8.5     Matriz Curricular 

Com relação às Matrizes Curriculares, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) em seu artigo 26, afirma que: 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

 

Nesse sentido, iniciou-se em 2015 uma trilha pedagógica de discussões a 

respeito da Construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com o objetivo 

de se estabelecer um documento único que regulamenta quais são as 

aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e 



33 
 

 
 

particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio para garantir 

o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes.  

Em 2019 os livros didáticos do PNLD e o Novo Currículo do Distrito Federal já 

buscam contemplar os objetivos de aprendizagem contemplados no documento da 

BNCC aprovado pelo Conselho Nacional da Educação. 

Espera-se que em 2020, o documento seja finalizando englobando todos os 

segmentos da Educação Básica Nacional e forma a unificar o processo de ensino e 

aprendizagem em todo o País. 

Para o ano de 2022 ainda estamos utilizando o quadriênio 2019, 2020, 2021 e 

2022 que se encerra esse ano, dando inicio a uma nova etapa para escolha do 

PNLD 2023 que começará em agosto de 2022. Esse é um momento decisivo e que 

deve ser feito de forma criteriosa na escolha dos livros didáticos que permanecerão 

em nossa escola pelos próximos 04 anos. Os livros devem estar de acordo com o 

currículo e que muitas das vezes é adaptado de acordo com a realidade. 

 

9. Organização Curricular 

Nossa escola segue as orientações do Replanejamento Curricular para o ciclo 

Letivo 2020/2021/2022, que foram elaboradas a partir do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal – Anos Iniciais seguindo os objetivos de aprendizagem, conforme 

previstos na BNCC do Ensino Fundamental.  

Os objetivos de aprendizagem ou conteúdos do Replanejamento Curricular, 

retomados anteriores ao ano letivo vigente considerados fundamentais para a 

consolidação das aprendizagens do estudante no ano em curso, os resultados 

apresentados no diagnóstico inicial e a realidade escolar, adequaram as 

intervenções para melhor se ajustar à progressão das aprendizagens.   

O Currículo propõe eixos integradores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. São eles: 

 Alfabetização: É um processo complexo que objetiva compreensão e 

apropriação, pelo estudante, do sistema notacional da escrita, construído pela 

humanidade, permitindo-lhe a inserção na cultura letrada em um processo de 

comunicação por meio da leitura e da escrita, no âmbito das diferentes áreas do 

conhecimento. 
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 Letramento: É um processo para além da compreensão do código, 

quando a leitura e a escrita são meios de apropriação das diversas linguagens, 

saberes, aspectos socioculturais, bem como da resolução de problemas do 

cotidiano. 

 Ludicidade: É um processo que deve sinalizar para uma didática 

dinâmica com planejamento de ações com sentido e significado, ações prazerosas, 

do âmbito do brinquedo, da brincadeira, da literatura, das artes, do movimento e do 

jogo. Essa ludicidade se dá na interação sociocultural entre os pares, permitindo 

pensar, questionar, apropriar e reinventar.  

Em nossa U.E esses eixos são contemplados no planejamento semanal, 

conforme a organização curricular, proporcionando aulas dinâmicas intencionais de 

forma que se alcance os objetivos previstos para cada segmento/ano específico, 

resgatando as cantigas de roda, as brincadeiras infantis, os enigmas, os jogos, o 

prazer pela leitura, levando em consideração o contexto social no qual a escola está 

inserida. 

Para tanto, considerando ainda as narrativas historicamente negligenciadas 

pela comunidade escolar, no sentido de complementar o trabalho pedagógico e 

potencializar o alcance dos resultados, inserimos em nosso trabalho pedagógico os 

Eixos Transversais. 

São eles: 

 Educação para a diversidade: No intuito de acolher os grupos menos 

favorecidos e excluídos pela sociedade com ênfase nas questões de gênero, dos 

povos indígenas e étnico-raciais; considerando que o Currículo parte da definição de 

diversidade com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, de 

raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de 

patrimônio, de classe social e de diferenças motoras e sensoriais. É a diversidade 

vista como possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade; 

 Cidadania e educação em e para os direitos humanos: Considerando a 

escola e os membros que a compõem como agentes públicos de grande importância 

para promover, garantir e possibilitar a restauração de direitos dos estudantes no 

sentido de confirmar seu papel transformador da realidade, visto que a educação é 
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um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos 

humanos; 

 Educação para a Sustentabilidade: Sugerindo um fazer pedagógico 

que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, 

em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. Perpassando 

o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e de pensar e agir 

acerca da produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação 

saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, 

ética global, valorização da diversidade, entre outros. 

 

 
10.  PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

 
Ano: 2022 
 
 

 
Dimensão 

 
OBJETIVOS RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 
Gestão 

Pedagógica e 
resultados 

educacionais. 

 
 
Melhorar significativamente o 
nível de aprendizagem dos 
alunos a fim de alcançar o 
esperado para cada segmento. 
 
 
Ações: 
Realizando planejamentos 
efetivos de Unidades Didáticas 
que contemplem as 
necessidades dos alunos; 
intensificando os projetos 
interventivos e 
reagrupamentos, bem como 
oferecendo atendimento 
individualizado ao estudante 
sempre que necessário e 
possível. 
 
 
Estudos periódicos dos 
resultados obtidos nas 
avaliações internas e externas 
de forma a utilizar essas 
informações nos 

Equipe Pedagógica 
(professores, 

coordenadores e 
supervisão 

pedagógica). 

Semanalmente ao 
longo do ano letivo. 
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OBS: Maiores informações sobre o Plano de Ação nos anexos desta proposta pedagógica, em 
campo próprio. 

 

11.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO- 

PEDAGÓGICO 

A avaliação da Proposta Pedagógica é feita sistematicamente ao longo do 

ano letivo por meio de relatos e observações que são sistematizados por meio de 

registros (relatos, fotografias, filmagens, etc.). Formalmente, é feita nas reuniões de 

Avaliação Institucional realizadas bimestralmente com a presença da Comunidade 

Escolar em datas, horário e local predeterminados e ainda durante as reuniões 

coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

planejamentos no sentido de 
desenvolver ações que 
potencializem os resultados 
esperados. 
 
 

 
Dimensão 

 
OBJETIVOS RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 
 

Gestão 
Participativa e de 

Pessoas. 

 
Proporcionar ações que 
envolvam melhor participação 
da comunidade escolar no 
desenvolvimento dos trabalhos 
da escola buscando parcerias 
com os pais, comerciantes e 
serviços (públicos e privados) 
dos arredores da mesma. 
Ações: 
Promover ações que 
contribuam com a melhoria dos 
relacionamentos no ambiente 
escolar como estudos, 
palestras, oficinas, etc. 

Direção: Diretor e 
Vice. 

Mensalmente ao 
longo do ano de 
acordo com o 

planejamento anual 
escolar. 

Gestão 
Administrativa e 

Financeira 

Direção: Diretor e 
Vice. 

Ao longo do ano de 
acordo com o 
planejamento 

escolar. 
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SEEDF/CREC/E.C.36 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental 

 
 

 
APÊNDICE II 

 

Estrutura de Projeto Interdisciplinar 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 36 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: LEITOR PROFICIENTE, CIDADÃO CONSCIENTE. 

Etapas: 4 Total de estudantes envolvidos: TODA A ESCOLA 

Áreas de conhecimento: TODAS 

Equipe responsável: Equipe Pedagógica e Professores. 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Leitura “Leitor Proficiente, Cidadão Consciente” trata do estudo dos Gêneros Literários: 

Fábulas (1° Bimestre), Valores (2° Bimestre), Lendas (3° Bimestre) e Contos (4° Bimestre). Esse 

Projeto foi pensado devido à observação de que os alunos necessitam de um incentivo maior para a 

aquisição do hábito da leitura.  Foi observado que, ao solicitarem empréstimos de livros na sala de 

leitura, há uma preferência por parte dos alunos pelos referidos gêneros literários. E, levando em 

consideração o fato de, através das avaliações diagnósticas realizadas, observar-se grande falta de 

interesse na leitura, dificuldades no ato de ler, dificuldades ortográficas, bem como de produções 

textuais, entre outros. Optou-se pelo desenvolvimento do referido projeto visto que o hábito da leitura 

aprimora, significativamente, o processo de ensino-aprendizagem. 

“A leitura é a base do processo de alfabetização e também da formação da cidadania. ” (SILVA,2009) 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 Por que os alunos têm perdido o interesse pela leitura? 
 Quais as preferências literárias dos alunos? 
 Como incentivar os alunos a desenvolverem o hábito da leitura? 
 Como os gêneros literários escolhidos para o projeto podem ser utilizados para explorar os 

temas transversais curriculares? 
 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Incentivar o hábito da leitura. 
Aprimorar as habilidades em leitura, interpretação e produções textuais, bem 
como desenvolver aspectos socioemocionais. 

ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver ações que despertem nos alunos maior interesse pela 
leitura; 

2. Apresentar maior diversidade de gêneros literários para que o aluno 
perceba a gama de opções acessíveis; 

3. Planejar Unidades Didáticas criativas de modo a aguçar o interesse dos 
alunos em participar do projeto com prazer; 

4. Disponibilizar atividades que levem os alunos a produzir textos com maior 
frequência; 

5. Relacionar, sempre que possível, os temas estudados nas histórias dos 
clássicos como estratégia de estudos dos demais componentes 
curriculares. 

6. Conhecer bibliotecas bem como atividades oferecidas pelas mesmas. 
7. Oferecer contato físico dos alunos com autores do DF. 

CONTEÚDOS 

O Projeto objetiva contemplar, sempre que possível, todos os componentes curriculares, não sendo 
possível prever quais conteúdos serão contemplados visto que as obras serão escolhidas de acordo 
com o planejamento de cada unidade didática, quinzenalmente. 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação do Projeto será feita por meio das observações ao longo do desenvolvimento do 
mesmo no dia a dia, quartas culturais, reuniões coletivas, avaliações institucionais ao longo do ano 
letivo, com intervenções, ajustes e aprimoramentos que se façam necessários. 

REFERÊNCIAS 

Diretrizes Pedagógicas do BIA – 2º edição/2012 – edição revisada. 
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 9.394/96. Brasília, 1996. 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª séries) – Introdução, v. 1. Ministério da 
Educação, Brasília, 1997. 
< https://www.webartigos.com/artigos/a-relacao-entre-a-leitura-e-a-alfabetizacao/20116> Acesso em 
30 de abril de 2018. 
 

 

 

 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos 
Cronogram

a 

1 
Estudo e seleção dos 

gêneros literários. 

Equipe pedagógica e 

professores. 
Livros, sala de leitura 

De março a 

Outubro. 

2 
Realização das 

quartas-culturais. 
Turmas sorteadas. 

Livros, alunos, 

cartazes, músicas, 

etc. 

Quinzenal 

3 

Planejamento de 

Sequências Didáticas 

norteadas pelos 

temas apresentados 

de acordo com o 

gênero escolhido. 

Equipe pedagógica e 

professores. 

Equipe pedagógica, 

professores, alunos, 

livros, vídeos, etc. 

Quinzenal 

4 
Realização do diário 

de bordo. 
Alunos 

Diários de bordo, 

alunos, etc. 
Diariamente 

5 

Utilização dos temas 

em destaque nos 

livros estudados 

como ponto inicial na 

introdução de 

conteúdos 

curriculares. 

Professores 
Sequências 

didáticas. 
Quinzenal 

6 

Visitas às Bibliotecas 

públicas da Ceilândia 

e de Brasília. 

Equipe pedagógica e 

professores. 

Bibliotecas, livros, 

alunos, ônibus, etc. 
Semestral 

https://www.webartigos.com/artigos/a-relacao-entre-a-leitura-e-a-alfabetizacao/20116
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