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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

A Escola Classe 413 Sul, foi criada pelo Decreto nº 481 do Governo do Distrito Federal, de 

14/01/1966. Foi fundada no ano de 1963, iniciando suas atividades em 19 de agosto deste ano, 

situada à SQS 413 Área Especial, CNPJ 004129730001/38, telefone 61 3901-250, e-mail 

ec413sul@gmail.com. 

 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 413 Sul é resultado de uma construção coletiva 

iniciada na semana pedagógica com todos os profissionais que atuam na escola, com a 

comunidade escolar e com a participação especial de todos os estudantes e familiares, tanto em 

reuniões realizadas quanto por meio da avaliação institucional realizada pela equipe gestora e 

pedagógica. No percurso de sua elaboração foram realizados encontros diários de formação com 

professores e servidores durante a semana que antecedeu ao início do ano letivo, nos quais tivemos 

palestras, relatos de experiências, planejamento de ações e apreciação dos resultados de avaliações 

internas e externas, que nos serviram de base para reestruturação de alguns pontos da proposta 

pedagógica e do plano de ação deste ano. Realizamos também reuniões com a comunidade escolar 

nas quais pudemos debater alguns ajustes como as formas de participação da família na vida 

escolar dos estudantes, a implantação do projeto anual e processo avaliativo desenvolvido pela 

escola. 

A Avaliação Institucional de 2022, que subsidiou a (re)construção do Projeto Político-

Pedagógico da Escola, ocorreu no mês de maio deste ano. Seguindo as orientações da Secretaria de 

Educação, todos os segmentos da comunidade escolar participaram. Formulários presenciais foram 

aplicados aos estudantes sob a mediação do Serviço de Orientação Educacional. Já formulários 

online foram aplicados à equipe da escola e aos pais e/ou responsáveis. As centenas de respostas 

foram compiladas na plataforma Google Formulários e seus resultados debatidos em coordenação 

coletiva e encontra-se em debate com o restante da comunidade. No atual PPP, há a exposição dos 

dados mais relevantes. 
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Assim sendo, a presente proposta foi organizada com objetivo de esclarecer e orientar o 

funcionamento da escola que desenvolve um trabalho de educação integral com seus estudantes, 

considerando a multidimensionalidade do desenvolvimento humano e pressupõe a 

ressignificação das oportunidades, tempos e espaços de aprendizagem. O atendimento presencial 

aos estudantes ocorre em dois períodos distintos: no turno matutino com o horário ampliado de 10 

horas, em parceria com a Escola Parque 313/314 Sul, e no turno vespertino em período parcial. A 

proposta apresenta um breve histórico da implantação do horário integral e os desafios que essa 

pluralidade de oferta nos impõe, demonstrando o perfil da nossa comunidade escolar, os 

objetivos, as concepções teóricas que norteiam nossa ação, a organização pedagógica, o plano de 

ação que embasa o PPP, as estratégias de acompanhamento e avaliação, os referenciais 

bibliográficos e alguns anexos compostos por instrumentos e registros do nosso trabalho. 

Por fim, vale destacar que nos encontramos diante do retorno completo das atividades 

presenciais, após dois anos de atividades remotas e híbridas, por razão da pandemia do novo 

coronavírus. Esse retorno, como ampla literatura tem demonstrado, é um momento 

desafiador e de fundamental importância para a reconstrução de nossas práticas 

pedagógicas e de superação de fragilidades escolares deixadas por esse complexo 

momento histórico. Mas isso não diminuiu e nem diminuirá o ânimo nem o compromisso de 

nossa equipe em perseguir o ideal de realizar e oferecer a melhor educação que somos capazes de 

realizar. 
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HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 
 

A Escola Classe 413 Sul, foi criada pelo Decreto nº 481 do Governo do Distrito Federal, de 

14/01/1966. Foi fundada no ano de 1963, iniciando suas atividades em 19 de agosto deste ano. Até o 

ano de 2004 esta Unidade de Ensino atendeu a modalidade de Ensino Fundamental, séries finais, 

com alunos de 5ª a 8ª série no diurno e alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 1ª fase no 

noturno. 

A partir do ano de 2005, em face da demanda crescente para a modalidade, passou a atender 

alunos de 1º, 2º e 3º períodos da Educação Infantil. 

 

No ano letivo de 2008, a Estratégia de Matrícula, em face da implementação do Ensino 

Fundamental de 9 anos, com início da escolarização aos 6 anos de idade, incluiu o atendimento ao 

1º ano dessa modalidade. 

 

No ano de 2009, a escola passa a atender apenas alunos na modalidade de Educação Infantil. 

 

Em 2010, de acordo com a modulação estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, foi autorizado o atendimento ao Ensino Fundamental de 9 anos, atendendo em 

período integral com carga horária de 8 horas, em 4 dias da semana, com a participação do Bolsista 

do Programa Bolsa Universitária, este atendimento permaneceu até o final de 2012. 

 

Em 2013 iniciamos o Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI), 

com carga horária diária de 10 horas. O trabalho pedagógico era desenvolvido de segunda a sexta- 

feira, com o currículo entremeado, realizado por dois professores regentes por turma, com a parce- 

ria do CIEF, da Escola Parque e do CIL no atendimento às atividades do currículo que dizem res- 

peito à Educação Física, Artes e Língua Estrangeira e com o apoio do Programa Educador Social 

Voluntário. Até o ano de 2016, a escola permaneceu com o mesmo Projeto de Educação Integral, 

atendendo um total de 10 turmas de Ensino Fundamental, Anos Iniciais, o dia inteiro. 

 

A partir do ano de 2017, o Projeto de Educação Integral em tempo integral, Rede 

Integradora, orientado pela SEEDF para o Plano Piloto foi modificado para atender somente a um 

dos turnos escolares. Nesse turno os estudantes permanecem na escola por um período de 5 horas, no 

horário matutino, com um professor regente, e se desloca para a Escola Parque 313/314 Sul que 

desenvolve as atividades curriculares complementares, no período contrário e com 5 horas de 

permanência, perfazendo um total de 10 horas. O turno contrário ao do Projeto é realizado em 
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período parcial, no horário vespertino. As crianças realizam as atividades escolares no período de 5 

horas, sob a orientação do professor regente e com o apoio dos “ESV”. 

 

No corrente ano a oferta de ensino da EC 413 Sul continua sendo realizada em duas 

modalidades: em Tempo Integral, com carga horária diária de 10 horas, por cinco dias na semana, 

com a parceria da Escola Parque 308 Sul e Educação em Tempo Parcial, com carga horária diária 

de 5h, por cinco dias na semana. São ao todo 20 turmas atendidas, com número de estudantes que 

varia entre 14 e 28 estudantes. 

 

A escola conta hoje com dez salas de aula, um Laboratório de Informática, uma Sala de 

Leitura, uma sala multiuso, uma Sala de Recursos Generalista (ainda sem atendimento em 2021), 

Sala da SEAA, Sala de Coordenação Pedagógica, Sala de Professores, Sala de Orientação 

Educacional, Sala dos Servidores da Limpeza, um banheiro masculino e um banheiro feminino e um 

banheiro unissex para professores e servidores, um banheiro masculino e um banheiro feminino para 

os estudantes, além de dois banheiros adaptados, uma cozinha, um Refeitório adaptado no pátio que 

funciona para fins pedagógicos, como experimentos com receitas, jogos, atividades artísticas e 

exposições, atendendo a 392 estudantes nos dois turnos escolares. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 

Perfil dos profissionais atuantes na escola 
 
 

A formação escolar dos servidores da área de copa e cozinha, conservação e limpeza e de 

vigilância é de Ensino Médio. Eles residem em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal 

e Entorno, a faixa etária média é de 40 anos. Os funcionários de conservação e limpeza, as 

merendeiras e os vigilantes são das empresas terceirizadas Juiz de Fora, G&E e Global. 

 

O corpo docente em sua maioria se encontra nas faixas etárias de 30 a 39 anos e 40 a 49 

anos, autodeclara-se parda e do gênero feminino. A formação acadêmica do corpo docente, 

coordenadores e gestores é predominantemente de Especialização, sendo que 15% têm apenas 

Graduação. Trata-se de profissionais experientes, em média, com mais de 10 anos de experiência na 

área.  

 

 

 

De forma expressiva, o corpo docente avalia positivamente tanto sua própria prática 

pedagógica quanto o trabalho desenvolvido na escola, incluindo gestão e demais serviços. A partir 

dos dados coletados na Avaliação Institucional com a Equipe da escola, a grande maioria dos 

docentes se sente motivada, reconhecida, satisfeita e valorizada. Enxerga na escola e em sua 

comunidade um ambiente solidária para sua prática. No entanto, chamou atenção a quantidade 

significativa de professores que apontaram a existência de conflitos entre colegas e cansaço em 

relação ao trabalho. Tais temas, também presentes na imprensa e literatura especializada sobre a 

vida escolar, tem sido alvo de coordenações coletivas e intervenções dos serviços da escola.  

 

Outro aspecto muito interesse observado foi a percepção de sua própria prática pedagógica. 

Ela se mostrou bastante coerente às diretrizes pedagógicas e curriculares da SEEDF, buscando 

planejar e executar de acordo com as diferentes necessidades e ritmos de aprendizagens dos 

educandos; estimular a autonomia do estudante e seu papel atuante no contexto escolar e no mundo; 

contextualizar os saberes e conectando-os às novas realidades e tecnologias etc. A formação 

continuada interna à unidade escolar foi bem avaliada, apesar de existir demanda para diversos 

temas ainda a serem abordados  (alfabetização, oficinas de matemática etc.). Houve críticas quanto 
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às formações ofertadas por outros espaços da rede, sobretudo por conta de problemas recentes de 

matrícula em cursos de formação. De suma importância aperfeiçoar e ajustar essa relação entre 

formação interna e externa à escola no próximo momento.  

 

O corpo docente vê a escola como um local com organização, trabalho em equipe, 

cooperativo e democrático. Quanto à infraestrutura, chama atenção para a avaliação mediana para o 

estacionamento disponível para a escola na quadra 413 sul, assim como para a sala de informática, 

cujos vários computadores aguardam a instalação/liberação de serviço terceirizado pela secretaria. 

Ambientes como a sala de jogos, a limpeza e organização dos espaços, protocolos de biossegurança, 

foram muito bem avaliados. A gestão, supervisão, coordenação e demais serviços foram bem ou 

muito bem avaliados.  

 

Perfil da comunidade da escola 

 

A partir de uma amostra de cerca de ¼ dos responsáveis, realizamos uma pesquisa para 

atualizar o perfil das famílias atendidas pela nossa escola. Metade das crianças tem como 

responsáveis os pais (ambos), e a outra basicamente é cuidada apenas pela mãe – perfil família 

crescente no país. A faixa etária predominante dos responsáveis é de 31 a 50 anos. Mais de 60% 

deles se autodeclaram preto ou pardo, demonstrando que a maior parcela da comunidade é negra. 

Quanto à renda mensal, pouco mais de 50% da comunidade recebe menos de dois salários mínimos 

mensais. Apenas 21% possui renda superior a 4 salários mínimos. Trata-se portanto de uma 

comunidade diversa no quesito classe social, mas predominantemente provinda das classes 

populares e da população mais pobre (a faixa etária mais constante é de até um salário mínimo). 

 

 

  

A ampliação da escolaridade geral da população brasileira aparece também em nossa 

comunidade. A porcentagem com escolaridade menor do que ensino médio é a minoria. Quanto à 

religião a maioria é cristã, sendo os evangélicos o maior grupo.  

 

Nossa escola atende em sua maioria estudantes fora do Plano Piloto. São várias as Regiões 

Administrativas e cidade do Entorno de moradia das famílias, com destaque para Itapoã, Paranoá e 

São Sebastião. Eles moram em casas com mais de três pessoas e com acesso à internet. 
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De modo geral, a avaliação da escola é boa, por parte da comunidade. Isso inclui a 

infraestrutura, a equipe como um todo e os serviços prestados. Há satisfação dos responsáveis frente 

ao desenvolvimento do estudante e sua relação com a professora e a escola. 

 

  

A grande maioria se mostra e se vê participante, conhecendo a vida escolar do seu filho, 

participando de evento e reuniões, além de conhecer a proposta pedagógica da escola.  

 

Perfil dos estudantes da escola 

 

A partir de uma pesquisa realizada com todos os estudantes do ano de 2022, é possível 

perceber vários aspectos da vida escolar do ponto de vista dos educandos. A pesquisa foi realiza em 

dois grandes grupos. Os estudantes do 1º e 2º ano, compondo um grupo. E os estudantes do 3º, 4º e 

5º ano compondo outro.  

No primeiro grupo, as crianças apontaram o parquinho como aquilo que mais gostam na 

escola. Mas também indicam seu professor, amigos, lanche etc. Dentre as questões que precisam 

melhorar estão o barulho da recreação e o comportamento dos colegas. Eles também gostariam que 

tivesse mais brincadeira e jogos na aula. A realidade do bullyng, por fim, foi apontada como um 

desafio a ser superado.  

Já o segundo grupo, das crianças maiores. Uma grande porcentagem de crianças respondeu 

que costumam assistir filmes, gameplays e séries em dispositivos eletrônicos e plataformas, 

indicando que elas estão imersas na atual mudança nas formas de lazer da sociedade. O dispositivo 

mais usado é o celular próprio. ¼ dos estudantes relata que uma perda de familiar para Covid que o 

afetou emocionalmente, mostrando um dos preocupantes efeitos da pandemia.   

A maioria do segundo grupo avalia positivamente a escola e seus funcionários. Abaixo 

gráfico da avaliação da escola: 
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Dentre as coisas que mais gostam na escola, vamos abaixo as preferências.  

 

 

Eles também acham que as aulas precisavam ter mais brincadeiras e jogos e apontam o 

bullyng como uma realidade preocupante a ser superada.  

 

Perfil dos ENEES 

 

A escola atende diversos estudantes com necessidades educacionais especiais, buscando 

educar a todos para a diferença e respeitando a singularidade de cada um. Atualmente, no turno 

matutino são 19 estudantes ANEES e no vespertino 14. Há ainda estudantes em investigação na 

área médica.  

Dentre esses alunos, há quadros de transtornos (sobretudo TDAH), deficiências (auditiva, 

intelectual, visual, física), transtorno do espectro autista, Síndrome de Down, além de outras 

necessidades. 

 

 

Índices de Qualidade no Ensino Fundamental 
 

 

A Escola Classe 413 Sul participa de avaliações externas de larga escala, promovidas pelo 

Ministério da Educação e pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Desde 2011, 

apresenta Ideb acima da meta, como vemos no gráfico abaixo:
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Na 

Avaliação Diagnóstica Inicial da SEEDF de 2022, a escola também demonstrou um bom desempenho, 

apesar de todos os desafios enfrentamos no período de suspensão de ano letivo e depois de modalidades 

remota e híbrida. A situação mais preocupante está no 5º, em matemática, onde 8 dos 20 descritores 

avaliados apresentaram fragilidade.  

 

Ano 
Descritores que apresentaram 

fragilidades em Língua Portuguesa 

Descritores que apresentaram 

fragilidades em Matemática 

2º - - 

3º 
H9, H5 

 

H2, H10 

 

4º H8, H4, H5  
H7, H10, H15  

 

5º 
H7  

 

H3, H8, H9, H11, H13, H16, H17, H20  
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FUNÇÃO SOCIAL 
 

 

Oferecer um trabalho de qualidade social que atenda às principais demandas de caráter 

educacional apresentadas pela comunidade escolar e oportunizar aos nossos estudantes o 

desenvolvimento de aprendizagens escolares significativas que os capacitem a integrar e interagir 

numa sociedade caracterizada pela diversidade dos sujeitos e dos ambientes em que convivem, 

de forma a transformá-la numa sociedade mais justa, realizando-se como cidadãos atuantes e 

responsáveis, em busca do bem comum. 
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MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 

Promover uma educação de qualidade, inclusiva e integral que garanta e promova o direito 

dos estudantes e colabore com o desenvolvimento de nossa comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 
 

 

 

PRINCÍPIOS 
 

 

A proposta da EC 413 Sul é uma inovação na busca de uma escola pública de qualidade que 

possibilite a ressignificação dos tempos, espaços e oportunidades educativas. 

Nossos princípios seguem a lei educacional máxima do Brasil, a LDB: “I - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII - 

valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; X - 

valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. XII - consideração com a diversidade étnico-racial. XIII - garantia do direito à 

educação e à aprendizagem ao longo da vida. XIV - respeito à diversidade humana, linguística, 

cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva.” 

 

A recomendação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nesse sentido é de 

que cada instituição educacional, na construção de sua Proposta Pedagógica, leve em consideração 

os seguintes Princípios da Educação Integral: 
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A. A promoção e a implantação de metodologias de ensino, nas instituições educacionais, que 

privilegiem a criatividade, a reflexão, a clareza de métodos e procedimentos;  

B. A disponibilidade de inúmeras experiências, mais diversificadas e adequadas ao conteúdo a ser 

experimentado, refletido e confrontado com os conhecimentos que estudantes trazem de fora da 

escola, já incorporados;  

C. A aceitação das muitas formas de ensinar como parâmetro para a Educação Integral;  

D. A criação de um clima acadêmico, seguro e frutífero ao desenvolvimento da curiosidade e do 

saber experimentado por parte dos estudantes;  

E. A construção de Proposta Pedagógica com o envolvimento da comunidade escolar;  

F. A articulação, pela coordenação pedagógica, para a integração entre as disciplinas oferecidas e 

a consequente transversalidade dos temas tratados;  

G. A busca de espaços escolares, juntamente com a comunidade escolar, sociedade civil 

organizada e o poder local para melhor aproveitamento dos espaços educativos e de aprendizagem 

disponíveis na região da instituição educacional;  

H. Estabelecimento de ações pedagógicas que promovam a participação efetiva dos estudantes e 

da comunidade, visando diminuição dos índices de evasão, repetência e violência escolar. I.

 Estimular a autonomia intelectual dos estudantes por meio de atividades planejadas pelo 

professor para promover o uso de diversas habilidades de pensamento como interpretar, analisar, 

sintetizar, classificar, relacionar e comparar, além de promover o trabalho partilhado com seus pares. 

Além desses, devem ser considerados os Princípios Epistemológicos listados a seguir: 

 

 
 

 

J. Privilegia estratégias de integração que promovam reflexão crítica e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio e 

problematização.  

K. Reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática.  

L. Favorecer a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a 

realidade e atuar crítica e conscientemente.  
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M. Favorecer a compreensão das partes que ligam diferentes áreas do conhecimento e do 

pensamento.  

N. Dar sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático- 

pedagógicos.  

O. Contribuir para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para 

o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.  

P. Garantir que as especificidades locais enriqueçam o trabalho com conhecimentos relevantes 

para a formação intelectual dos estudantes. 

 

Nas instituições educacionais do Distrito Federal, é necessário garantir, minimamente, a 

diversificação do atendimento escolar com a incorporação de atividades para as seguintes demandas: 

 

I – Projetos de Educação Matemática, cuja metodologia de ensino enfatize a resolução de 

problemas, com o objetivo de fortalecer, estimular e desmistificar a compreensão da matemática, o 

raciocínio lógico matemático e os conteúdos tratados em sala de aula; 

 

II – Ampliação das atividades de ensino da Língua Portuguesa com foco no Letramento, 

priorizando-se o letramento, no sentido de compreensão plena, apreciação e avaliação do que se lê; 

 

III – Identificação das necessidades dos alunos para promoção de uma alfabetização efetiva; 
 

 

IV – Programação de atividades de letramento e com o objetivo de desenvolver as 4 práticas da 

alfabetização previstas no BIA (Bloco Inicial de Alfabetização): leitura, produção de texto, 

sistematização do código e análise linguística para os estudantes que estejam nos três primeiros 

anos do Ensino Fundamental; 

 

V – Projetos de arte-cultura que possam ser desenvolvidos no âmbito da instituição educacional, e 

que priorizem a integração e transversalidade do cotidiano escolar e da comunidade onde está 

inserida; 

 

VI – Atividades esportivas e recreativas que propiciem a integração entre os educandos e 

comunidade escolar, desenvolvendo atitudes e comportamentos saudáveis. 

 

VII – Desenvolvimento de atividades artístico-culturais que promovam a interação do educando 

com o meio sócio, histórico e cultural da sociedade. 

 

VIII – Desenvolvimento de projetos na área de educomunicação que envolvam diferentes recursos 

multimídia. 

 

IX - Programas de promoção à saúde, abrangendo educação ambiental, formação de hábitos e 

atitudes, consciência corporal, educação alimentar e sustentabilidade. 

 

X – Programas de acesso as atividades em ambiente virtual, Google Sala de Aula, canais do 
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youtube, redes sociais e plataformas interativas para atendimento online.  

 

Em relação à inclusão de ANEES, destacamos os princípios da Educação Inclusiva: respeito à 

dignidade humana, educabilidade de todos os seres humanos, independente de comprometimentos que 

possam apresentar; direito à igualdade de oportunidades educacionais, direito à liberdade de aprender 

e de expressar-se, direito a ser diferente.  
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 
 

 

GERAL 

▪ Oportunizar a todos os educandos uma formação integral que envolva os aspectos cognitivos, 

físicos, sociais, emocionais e culturais, ressignificando espaços, tempos e oportunidades 

educacionais. 

 

ESPECÍFICOS 

 Promover uma educação de qualidade 

 Promover junto aos estudantes o Currículo em Movimento 

 Erradicar a evasão e retenção escolar  

 Alfabetizar os estudantes do Bloco Inicial de Alfabetização  

 Despertar nos estudantes o prazer pela leitura.  

 Melhorar o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática dos estudantes do segundo ciclo.  

 Promover e estimular a formação continuada  

 Promover a participação de toda a Comunidade Escolar na rotina da escola.  

 Buscar parcerias, visando melhorias na escola.  

 Promover ciclos de debates com os alunos e professores.  

 Potencializar o capital humano.  

 Melhorar a estrutura física da escola.  

 Instrumentalizar os setores pedagógico e administrativo da escola, com materiais de apoio.  

 Formar hábitos e atitudes em nossos alunos.  

 Melhorar as condições de trabalho da escola.  

 Aumentar o número de servidores da escola.  

 Melhorar o aporte administrativo da escola. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

 

“A Constituição Federal de 1988 contém três artigos que fazem referência à educação integral, 

mesmo não descrevendo o conceito no texto. No artigo 205º da Carta Magna, a educação é 

apresentada como um direito humano promovido e incentivado pela sociedade. No artigo 206º é 

citada a gestão democrática do ensino público, o que também dialoga diretamente com a educação 

integral, que preconiza a intersetorialidade como eixo fundamental das ações educativas. O artigo 

227º é o que mais responde ao conceito de educação integral, pois afirma que é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar, entre outros, o direito à educação”
1
. 

 

Em decorrência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 reafirma 

nos artigos 34 e 87 a educação integral com a finalidade de promover o pleno desenvolvimento do 

educando e prepará-lo para exercitar sua cidadania. Para tanto, aponta como caminho desejável para 

sua realização, o diálogo entre diversos setores da sociedade. A progressiva oferta de educação de 

tempo integral para o ensino fundamental encontra respaldo nessa legislação. “Art. 2º. A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (…) Art. 34º.§ 2º. O ensino fundamental será ministra- 

do progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.” 

Neste sentido, o Ministério da Educação vem ao longo dos últimos anos criando e 

implementando políticas públicas de incentivo à Educação Integral, assim o Programa Mais 

Educação instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de 

janeiro de 2010, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma 

estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular na perspectiva da Educação Integral
2
. 

 

Por sua vez o Currículo em Movimento
3 

da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal traz na sua concepção, a Pedagogia Histórico-Crítica a Psicologia 

Histórico-Cultural, a Teoria Crítica e Pós Crítica na qual a organização do trabalho pedagógico se 

dá através de um currículo que contemple não só a relação de conteúdos, mas também os 

resultados de aprendizagem pretendidos e a relação entre a escola e a sociedade contemplando 

conceitos como as relações sociais, de produção, conscientização, emancipação e libertação, 

promovendo o amplo debate que favoreça a aproximação entre o conhecimento universal e o 

 
 

1 
Disponível     em:     https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1001/escola-em-tempo-integral-amapa-na-rota-da-educacao- 

inovadora. Acesso em 12abr.2018. 
2 

Manual operacional de educação integral. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14458         -manual-mais-educacao-2013- 

final-171013-2-pdf&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em 12abr.2018. 
3 

Disponível em: http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf. Acesso 

em 12abr.2018.  
 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1001/escola-em-tempo-integral-amapa-na-rota-da-educacao-inovadora
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1001/escola-em-tempo-integral-amapa-na-rota-da-educacao-inovadora
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=14458-manual-mais-educacao-2013-final-171013-2-pdf&amp;category_slug=outubro-2013-pdf&amp;Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=14458-manual-mais-educacao-2013-final-171013-2-pdf&amp;category_slug=outubro-2013-pdf&amp;Itemid=30192
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
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 conhecimento local, como proposta de projetos pedagógicos a serem desenvolvidos nas instituições 

educacionais. 

Nesse sentido, a EC 413 sul apoia seu trabalho pedagógico na perspectiva da Pedagogia de 

Projetos
4 

que busca superar algumas limitações já identificadas na pedagogia da escola 

tradicional. O trabalho com Pedagogia de Projetos possibilita maior integração entre os 

profissionais e uma aprendizagem mais significativa para os alunos. Um projeto articula-se em 

torno de um determinado eixo temático (pergunta/perguntas significativas, definição de um 

conceito ou problema) e exige um novo modelo de intervenção pedagógica, que valorize a 

autonomia, a interdisciplinaridade, a criatividade, a diferença e o investimento de saberes 

individuais na construção do conhecimento coletivo. Consiste em um conjunto de etapas que 

começa com a escolha do tema, seguido de coleta de dados e tratamento de informações, a 

construção, consolidação e articulação dos conceitos, uma síntese dos aspectos tratados no projeto 

e a avaliação. 

O termo conteúdo: passa a ter um sentido mais amplo que designa um conjunto de 

conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos são consideradas 

essenciais para o seu desenvolvimento e socialização (Coll, 1998). Os conteúdos curriculares 

envolvem três categorias: 

✓ Conceituais: dados, fatos, conceitos e princípios; 

✓ Procedimentais: conjunto de ações ordenadas, orientadas para a consecução de uma 

meta; 

✓ Atitudinais: conjunto de normas e valores a formar nos alunos (envolve juízos de valor). 
 

A pedagogia de projetos articula estudos de caso, observações, coleta e análise de dados, consta- 

tações e a resolução de problemas concretos, e assim fornece subsídios para que o aluno atribua 

sentido às suas experiências individuais e coletivas. 

Tipos de Projetos: 

✓ De empreendimento: de acordo com a necessidade do grupo ou da realidade que estão 

inseridos – interesse do grupo e função social da escola – produto final (um livro, um 

mural, uma exposição, um teatro, álbum...) – realizações. 

✓ De investigação: investigar um fato ou realidade e sua representação – provém das 

necessidades de compreender a realidade física, social e cultural, para atuar de forma 

crítica e autônoma- surgem do cotidiano das crianças, problematizado por elas ou pelo 

professor – busca a compreensão da realidade pelas crianças – produto final (relatório, 

desenho, imitação do que foi observado...) ou gerar projetos de empreendimento 

(exposição, teatro, mural, álbum...) – referem-se à vida cotidiana. 

 

 
4 

Disponível    em:     https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/mas-o-que-e-pedagogia-de- 

projetos/25952. Acesso em 12abr2018.  
 

 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/mas-o-que-e-pedagogia-de-projetos/25952
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/mas-o-que-e-pedagogia-de-projetos/25952
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Diante desse cenário, a educação integral pressupõe a ressignificação das oportunidades, 

tempos e espaços de aprendizagem destacando a necessidade da participação dos diferentes setores 

sociais e da efetiva ação da comunidade escolar, formando uma rede que possibilite a ampla 

formação do educando e a implementação de uma escola que, segundo Freinet, deve proporcionar 

prazer aliado à aprendizagem significativa, que sirva como reflexo para as melhorias na 

sociedade como um todo. 

Em 2017 aprimoramos o trabalho desenvolvido com a Pedagogia de Projetos, incorporando 

à nossa proposta a teoria das Múltiplas Inteligências com foco no desenvolvimento emocional e 

potencializando as características individuais de cada estudante, dentro de um currículo integrado e 

integrador, aproximando a teoria e a prática em todos os momentos. Em 2018 incrementamos nossa 

proposta com o desenvolvimento do Design Thinking, metodologia usada na busca de solução de 

problemas através da aprendizagem investigativa, trabalho colaborativo e desenvolvimento da 

empatia. Implementamos ainda o trabalho com Metodologias Ativas, que tem como foco o 

diálogo com os estudantes, a sondagem de conhecimentos prévios e percepções sobre o tema em 

questão com incidência na problematização, contextualização e aplicação prática dos 

conhecimentos. Esse trabalho continuou sendo desenvolvido pela escola no ano de 2019. Em 

2021, além de aprimorarmos o uso das tecnologias em nosso ambiente de ensino remoto inserimos 

o trabalho voluntário como uma proposta de formação de toda comunidade buscando 

continuamente, adequar essas propostas e planejamentos às demandas internas e externas que 

surgem, sem perder de vista sua função social de desenvolver um trabalho de qualidade social para 

todos os seus estudantes. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 

 

No ano de 2022, a oferta de ensino da EC 413 Sul retornará à modalidade presencial, de 

duas formas distintas: em período integral, com carga horária de dez horas diárias, de segunda a 

sexta-feira, em parceria com a Escola Parque 313/314 Sul, e em período parcial, com carga horária 

de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Porém, esse formato foi adaptado ao ensino 

remoto, até que seja autorizado o retorno presencial dos estudantes e professores. 

 

Os estudantes matriculados no período integral frequentarão a EC 413 Sul no tuno matutino, 

com carga horária semanal de 25 horas, assim distribuídas: 17 horas para Base Nacional Comum, e 

8 horas para Acompanhamento Pedagógico (AP) em Língua Portuguesa e Matemática em diversos 

espaços da escola. No turno vespertino esses mesmos estudantes frequentarão a Escola Parque 

313/314 Sul, para estudo de Arte, Educação Física e Atividades Complementares.  

 

Os estudantes matriculados no período parcial frequentarão a EC 413 Sul no turno 

vespertino, com carga horária semanal de 25 horas, destinadas à Base Nacional Comum. Com os 

atendimentos complementares, em conformidade com nossa proposta de desenvolver uma 

educação integral a todas as crianças, serão realizadas as mesmas atividades propostas aos 

estudantes do turno matutino no AP, desenvolvidas em diversos espaços da escola, e com oficinas 

de Artes e Educação em Movimento, através do qual frequentarão aulas de Educação Física pela 

professora regente.  

 

A implantação do Projeto de Educação em Tempo Integral nas escolas do DF, como já foi 

observado na escola, vem propiciar uma melhoria significativa nos resultados alcançados pelos 

estudantes nas aprendizagens escolares, que se refletem nas avaliações internas e externas, na 

qualidade da educação ofertada, bem como no aumento da participação e integração com toda a 

comunidade escolar. 

 

Implantado na Escola Classe 413 Sul desde o ano de 2012, a proposta de trabalho com 

pedagogia de projetos, associada à proposta de Educação em Tempo Integral, visa oferecer uma 

educação de qualidade social que atenda efetivamente a toda comunidade escolar. Consta como 

algumas dessas ações, adequar e ampliar a estrutura da escola, bem como implantar uma proposta 

de atendimento que forme o estudante na sua integralidade. 

 

Educação Integral não significa ficar sentado atrás das carteiras, lendo, escrevendo e fazendo 

contas
5
. Mas, sim, propiciar aos estudantes o contato com os múltiplos saberes e as aprendizagens 

perpassam por atividades que contemplam a matriz curricular nacional e os projetos 

interdisciplinares que têm como eixo a formação do estudante em diferentes áreas do conhecimento. 
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Para isso, são necessários profissionais qualificados e preparados para lidar com os alunos, além de 

espaços físicos e virtuais apropriados como: quadras, ambientes de artes, música, laboratórios, 

auditórios, teatros, plataformas de acesso, internet banda larga, estúdio de gravação, salas com TV 

ou lousas digitais, redes sociais e canal do youtube, demandando um grande investimento em 

pessoal, material, equipamentos, além de constante manutenção e reformas nas instalações físicas. 

 

Os eixos curriculares transversais são fundamentais para a relação de ensino-aprendizagem 

dentro de nossa escola. A educação para a diversidade se efetiva na construção de um viver com e 

para as diferenças e singulares. A cidadania e os direitos humanos são trabalhados desde a 

compreensão da criança enquanto um sujeito de direitos. A sustentabilidade está presente nos vários 

momentos de reflexão e prática sobre o ambiente que nos cerca e a conscientização sobre a 

utilização de recursos variados. A cultura de paz permeia nossas relações na ênfase ao diálogo e à 

resolução de conflitos de forma respeitosa. 

 

Na construção de saberes e habilidades, a Escola Classe 413 Sul lança mão de diversos 

projetos e programas específicos temáticos, transversais e interdisciplinares, que serão detalhados 

mais a frente. Por exemplo: Programa de Saúde, PAE: Plena Atenção a Vida, Cultura de Paz, 

Educomunicação/ Laboratório de Informática, Acompanhamento Pedagógico, Conecte-se com a 

Natureza, Sala de Leitura, Educação com Movimento, Economia para a Vida. Mas todos eles se 

entrelaçam em um projeto maior: O Borboleteando pelo Mundo. É nesta pedagogia de projeto que 

conseguimos integrar vivências pedagógicas e tornar mais significativo os conteúdos e conceitos 

para os educandos.  
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Em 2022 a proposta é trabalhar com o Projeto “Borboleteando pelo Mundo dos Sabores e 

das Sensações”, com o intuito trazer as sensações e os sentidos para a prática educacional, tornando 

as aprendizagens mais significativas para o educando. Assim trataremos dos temas que abordem as 

sensações e os sentidos em diversos tempos, formas e lugares, a diversidade cultural e a 

historicidade das comunidades e seus reflexos nas artes e na culinária. 

 

Aprimoramos a proposta de trabalho com a teoria das Múltiplas Inteligências, de Howard 

Gardner
6
, que prevê que nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades, nem todas 

aprendem da mesma maneira. Essa perspectiva nos permite olhar para os estudantes de modo mais 

amplo dentro de uma visão pluralista da educação, descobrindo que eles podem ser 'inteligentes' não 

apenas em línguas e matemática, mas também no modo de movimentar seu corpo seguindo uma 

música, no modo de produzir uma escultura, ou na maneira de se relacionar consigo mesmo, com os 

outros e com o meio ambiente. Destaca-se ainda o que o desenvolvimento integral do ser humano 

perpassa pela sua forma de lidar com as emoções que permeiam todas as relações que ele estabelece 

com o meio no qual está inserido
7 

e pra aprimorar mais essas habilidades iniciamos a formação dos 

profissionais da escola para atuarem na área da aprendizagem socioemocional e desenvolvimento de 

múltiplas inteligências. 

 

Inteligências Múltiplas: Desenvolvimento Integral do Ser Humano 

 Intrapessoal 
 

 Interpessoal 
 

 Lógico-matemática 
 

 Linguística 
 

 Musical 
 

 Cinestésica-corporal 
 

 Espacial-visual 
 

 Naturalista 
 

 Existencial 

 

 

 
 
 

5 
Disponível    em:     https://educacaoeparticipacao.org.br/tematica/educacao-integral-um-conceito-em-busca-de-novos- 

sentidos/?impressao. Acesso em 05abr2018. 

6 
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002751.pdf. Acesso em: 10abr2018. 

7 
Disponível    em:     https://novaescola.org.br/conteudo/1462/howard-gardner-o-cientista-das-inteligencias-multiplas. 

Acesso em 10abr2018. 

https://educacaoeparticipacao.org.br/tematica/educacao-integral-um-conceito-em-busca-de-novos-sentidos/?impressao
https://educacaoeparticipacao.org.br/tematica/educacao-integral-um-conceito-em-busca-de-novos-sentidos/?impressao
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002751.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/1462/howard-gardner-o-cientista-das-inteligencias-multiplas
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Com o desenvolvimento do Projeto “Borboleteando pelo Mundo dos Sabores e das 

Sensações”, os estudantes terão a oportunidade de estudar o currículo proposto, ampliando seus 

conhecimentos sobre si, o mundo e a sociedade que o cerca. O projeto prevê ações pedagógicas 

que envolvam os componentes curriculares na perspectiva da inter e transdisciplinaridade, em 

conformidade com o Currículo em Movimento. Possui, como símbolo representativo de 

transformação, sustentabilidade, equilíbrio, inspiração, criatividade e união no desenvolvimento, 

além da borboleta, a bicicleta, o girassol, o balão, o guarda-chuva, as mãos e o cupcake. 

Os subtemas serão semestrais:  

1º Semestre: Despertando os Sentidos 

2º Semestre: Apreciando culturas 

 

Utilizaremos como eixo norteador do nosso trabalho pedagógico a Mandala do Saber e 

a Mandala do Conhecimento, que busca além do desenvolvimento das habilidades já 

mencionadas, promover a qualidade de vida e desenvolver conceitos relacionados à 

sustentabilidade. 
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Nessa perspectiva, a realização de Projetos Interdisciplinares através de parcerias com 

instituições públicas e privadas renomadas e a oferta de oficinas lúdico-pedagógicas são as ações de 

maior destaque desse trabalho, onde os projetos estabelecidos em consonância com o Currículo de 

Educação Básica da SEDF, com a Proposta Pedagógica da Escola e com os Eixos Integradores 

(Alfabetização, Letramento e Ludicidade) e Eixos Transversais (Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade) para o 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais possibilitam maiores estímulos para o desenvolvimento 

cognitivo, psicossocial e psicológico da criança, como as artes, o teatro, a música, a leitura, o 

esporte, as novas tecnologias, dentre outras. 

 

Assim, são oferecidas aos estudantes oportunidades de vivências múltiplas nessas áreas, com 

resultados, já comprovados, de significativa melhoria na qualidade das aprendizagens escolares, do 

exercício da cidadania, do convívio social e familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=3815
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE 

ESCOLAR 
 

 

 

O trabalho pedagógico na E.C. 413 Sul ocorre em diversos espaços e tempos envolvendo desde 

a formação, o planejamento à execução e a avaliação. Nossa organização tem como foco e objetivo 

maior a aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos estudantes. 

Atendemos a dois grupos distintos de estudantes, aqueles matriculados no período integral 

com carga horária diária de dez horas, de segunda a sexta-feira, frequentando no turno matutino esta 

Instituição de Ensino, no horário de 8h às 13h, e no turno vespertino a Escola Parque 308 Sul, no 

horário de 13h às 18h, com três refeições que incluem lanches matutino e vespertino e almoço; e os 

estudantes matriculados no turno vespertino, com carga horária parcial e horário de 13h30 às 18h30. 

Nossas vinte turmas estão organizadas em ciclos, divididas em dois blocos, o Bloco I que 

envolve os 1º, 2º e 3º anos e o Bloco II que envolve os 4º e 5º anos. Para esse atendimento a escola 

dispõe de dez salas de aula, um laboratório de informática, uma sala de leitura e uma sala multiuso, 

uma sala compartilhada pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos 

Generalista, área de recreação e parque internos. Das dez salas de aula, as quatro que atendem primeiro 

e segundo anos, farão uso de TV de led e as seis que atendem terceiro, quarto e quinto anos iniciarão a 

proposta de uso de lousa digital. 

 A tabela abaixo mostra o rodízio realizado nas salas de leitura e multiuso, espaços ricos, 

frequentados diariamente por todas as crianças, onde se executam atividades pedagógicas 

interdisciplinares junto aos seus respectivos professores. Nesses espaços ocorrem rodas de leitura e 

contação de história; leitura deleite; pesquisas e trabalhos em grupo; vídeo-debate; aulas de teatro e 

musicalização; ensaios artísticos; oficina e circuito de jogos e brinquedos.  
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A sala de informática é outro espaço muito importante para nossos estudantes. Lá eles utilizam 

computadores para aulas de redação e alfabetização e para jogos eletrônicos pedagógicos. No 

momento, as máquinas passam por revisões técnicas, mas a perspectiva é que voltem ao uso das 

turmas o mais breve possível.  

Para execução do planejamento pedagógico, unidade de ensino, contamos com um corpo 

docente de vinte professores regentes lotados 40h, um orientador educacional, duas coordenadoras 

pedagógicas, serviço especializado de apoio à aprendizagem, uma sala de recursos generalista, 

equipe gestora composta por diretora, vice-diretora, secretário e supervisora pedagógica e ainda 1 

professora readaptada,  1 professora com restrição de função e 1 servidora readaptada, 1 agente 

educacional. 

As disciplinas a serem trabalhadas são apresentadas e distribuídas em uma grade horária que 

os professores utilizam como orientadora para atender os conteúdos propostos no Currículo em 

Movimento, podendo ser flexível às demandas internas de cada turma, bem como dos projetos 

específicos de cada professor(a). 

 

 

Modelos de grade-horária: 

HORÁRIO MATUTINO 

SEGUNDA- 

FEIRA 

TERÇA- 

FEIRA 

QUARTA- 

FEIRA 

QUINTA- 

FEIRA 

SEXT

A- 

FEIR

A 

8h às 8h10 

(10’) 

    
ACOLHIDA NO PÁTIO 

 

8h10 às 9h10 

(1h) 

 
PORT 

 
PORT 

  
PORT 

 
MAT 

 
MAT 

9h10 às 10h10 

(1h) 

 
PORT 

 
PORT 

  
MAT 

 
MAT 

 
MAT 

10h10 às 10h20 

(10’) 

     
LANCHE 

  

10h20 às 10h40 

(20’) 

     
RECREIO 

  

10h40 às 11h40 

(1h) 

 
HIST 

  
GEO 

  
GEO 

 
CIÊN 

 
CIÊN 

    11h40 às 12h40 (1h) 
 

HIST 
  

AP PORT 
 

AP PORT 
 

AP MAT 
 

AP MAT 

12h40 às 12h50 

(10’) 

  
         ORGANIZAÇÃO DA SALA E AVALIAÇÃO DA AULA 

 
12h50 às 13h 

 DESLOCAMENTO DAS TURMAS PARA OS ÔNIBUS 

(SAÍDA PARA A EP 313/314 SUL) 
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HORÁRIO VESPERTINO 
 SEGUNDA- 

FEIRA 

TERÇA- 

FEIRA 

QUARTA- 

FEIRA 

QUINTA

- 

FEIRA 

SEXTA- 

FEIRA 
13h15 às 

13h25 

(10’) 

 

ACOLHIDA NO PÁTIO 

13h25 às 14h25 

(1h) 

 

PORT 
 

PORT 
 

PORT 
 

MAT 
 

MAT 

14h25 às 

15h25 

(1h

) 

 

PORT 
 

PORT 
 

MAT 
 

MAT 
 

MAT 

15h25 às 

15h35 

(10’

) 

 

LANCHE 

15h35 às 

15h55 

(20’

) 

 

RECREIO 

15h55 às 

16h55 

(1h

) 

 
HIST 

 
GEO 

 
OFICINA 1 

 
CIÊN 

 
ARTE 

16h55 às 17h55 

(1h

) 

 
HIST 

 
GEO 

 
OFICINA 2 

 
CIÊN 

Educação 

com Movim. 

17h55 às 18h15 

(20’

) 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA, AVALIAÇÃO DA AULA E SAÍDA 

 

Os Educadores Sociais Voluntários (ESV) destinados ao atendimento dos Estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais acompanham diariamente a realização das atividades propos- 

tas pelos professores, auxiliando esses estudantes na leitura, organização e orientação quanto as 

atividades, as regras estabelecidas e que devem ser seguidas, ao comportamento e participação em 

todas as atividades desenvolvidas em sala e fora de sala. Não possuímos monitores no momento. 

Os Educadores Sociais Voluntários (ESV) destinados ao acompanhamento das atividades do 

horário integral têm por função desenvolver as oficinas e atendimentos em pequenos e grandes 

grupos que visam estimular o desenvolvimento motor, lógico-matemático e habilidades de leitura e 

de escrita. 

 

Como parte integrante dos atendimentos realizados no horário integral, a Escola Parque 

desenvolve atividades relacionadas à Base Curricular Nacional, nas áreas de artes visuais, 

cênicas, musicalização e educação física, além das Atividades Complementares vinculadas ao 

Programa Novo Mais Educação. O atendimento é feito todos os dias, no turno vespertino, com 

carga horária de 5 horas. 

 

O acompanhamento pedagógico é feito pelos professores, com a colaboração dos ESV, nas 

áreas de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com a necessidade da turma. Durante esse 

período, são realizadas atividades envolvendo jogos, psicomotricidade e outras atividades que são 

planejadas juntamente com os professores regentes, inclusive a professora do Projeto Educação com 

Movimento. 

A Coordenação Pedagógica orienta e coordena a participação docente nas fases de 

elaboração, de execução, de implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica. 
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O Serviço de Orientação Educacional desenvolve projetos multidisciplinares com temas 

diversos, fazendo atendimento às turmas, à comunidade e aos estudantes individualmente, 

conforme Plano de Ação anexo. 

A Sala de Recursos Generalista identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, para desenvolver a aprendizagem de nove estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. No entanto, a Sala ainda não iniciou seu atendimento, pois a carência da 

professora ainda não foi suprida.    

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA - atua na promoção de ações 

que viabilizam a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da 

escola e no apoio a equipe escolar, favorecendo a superação dos obstáculos que dificultam o 

processo educativo em suas múltiplas dimensões e variáveis. 

Essa atuação ocorrerá em três grandes dimensões de trabalho, a serem desenvolvidas 

concomitantemente: 

 Mapeamento Institucional da escola; 
 

 Assessoria ao Trabalho Coletivo dos professores; 
 

 Acompanhamento do Processo de Ensino-Aprendizagem. 
 

Estas dimensões visam à superação da dicotomia avaliação/intervenção na realização de um 

trabalho contínuo e integrado, considerando-se a escola como espaço privilegiado de aprendizado e 

desenvolvimento humano, conforme Plano de Ação anexo. 

 

Em todas as nossas práticas, buscamos executar os princípios da educação inclusiva, criando 

oportunidades de aprendizagem para todos os educandos e estimulando uma convivência que 

integre as singularidades e diferenças. Nossos ANEEs possuem adequações curriculares e 

pedagógicas e atendimentos especializados para desenvolverem da melhor forma possível seu 

potencial. 

 

Visando o aperfeiçoamento da prática pedagógica docente realizaremos formação 

continuada, durante as coordenações coletivas, com palestras, oficinas, relatos de experiências 

exitosas etc., através de parcerias com instituições educacionais, Universidades, Formadores da 

Rede etc. Essa formação terá início na Semana Pedagógica e se estenderá ao longo do ano letivo. 

 

Implementaremos ainda o Projeto Roda de Conversas, que consiste na promoção de 

encontros com pais e comunidade para discussão de temas pertinentes ao universo escolar e/ou 

desenvolvimento cognitivo, social, emocional e psicológico de nossos estudantes. 
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Dentro dessa proposta, desenvolveremos o trabalho pedagógico com base na metodologia 

da Pedagogia de Projetos, Design Thinking e Metodologias Ativas, buscando a ressignificação do 

tempo e dos espaços no desenvolvimento de atividades que tragam a lógica das inovações 

contemplando o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, fomentando os diversos 

saberes, as culturas, as artes, os esportes e a inter e transdisciplinaridade que são a base para o 

conhecimento contemporâneo. 

O protagonismo estudantil também é estimulado com o conselho de representante de turmas 

e projetos com o SOE que incentivem a autonomia e a convivência harmoniosa dos estudantes. 

Com a integração das crianças, buscamos combater de forma direta à infrequência e o baixo 

rendimento, através de um trabalho em equipe envolvendo todos os serviços e instâncias da escola.  

Mais a frente, detalharemos nossos planos de permanência e êxito estudantil, aspectos 

fundamentais para efetivar a E.C. 413 Sul enquanto um espaço de garantia de direito à educação 

para nossas crianças.  
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AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 
A progressão continuada consiste na construção de um processo educativo ininterrupto, capaz de 

incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos os estudantes, rompendo com avaliação classificada, 

fragmentada e permeada pela reprovação anual (JACOMINI, 2009). A progressão continuada não permite 

que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens. É "um recurso pedagógico que, 

associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo que não fiquem presos a grupo 

ou turma, durante o mesmo ano letivo” (OLIVEIRA, PEREIRA, VILLAS BOAS, 2012). 

O sucesso da progressão continuada dar-se-á por meio dos seguintes mecanismos: 

✓ Formação continuada dos professores, 

✓ Planejamento de ações individuais e coletivas dos professores, 

✓ Trabalho com projeto interventivo e reagrupamentos; 

✓ As quatro práticas de alfabetização em todas as áreas do conhecimento: 

leitura e interpretação, escrita, sistematização para domínio do código e análise 

linguística, 

✓ Avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem, 

✓ Acompanhamento pedagógico (AP) dos alunos, 

✓ Coordenação e acompanhamento pedagógico aos professores. 
 

 
 

A organização da escola em ciclo está, portanto, em consonância com um processo educativo 

inclusivo, o que implica em maior respeito à diversidade de desempenhos por parte dos estudantes e 

minimiza o êxito de processos avaliativos padronizados e uniformes que desconsideram as 

particularidades que caracterizam cada sujeito aprendente e a diversidade de ritmos e tempos necessários à 

sua aprendizagem. A prática avaliativa formativa considera as individualidades dos sujeitos a fim de 

garantir a todos eles os meios necessários para que possam progredir em suas aprendizagens. Nesse 

sentido, um ambiente escolar adequado às aprendizagens deve incluir discussões que possibilitem 

estabelecer com clareza as intencionalidades da avaliação praticada pela escola. 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 413 Sul, prevê avaliação formativa, através do 

acompanhamento processual da aprendizagem do estudante. Os instrumentos utilizados para essa 

avaliação serão os registros escritos e construção de portfólio, testes e atividades avaliativas quinzenais, 

mensais, trabalhos em grupo, provas bimestrais e semestrais (desenvolvidas para acompanhar o desempenho 

cognitivo das crianças). Tais avaliações serão direcionadas por metas estabelecidas ao final de cada 

período, tendo como referência o Currículo em Movimento do Distrito Federal 2ª Edição, os saberes 
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experiências dos estudantes e das turmas, tendo por instrumentos de registro o Relatório 

Individual do Aluno. 

Como suporte avaliativo, utiliza ainda a Prova Diagnóstica elaborada pela Secretaria de 

Educação, esse ano no formato do SIPAE-DF, com base na utilização de descritores que 

avaliam o desenvolvimento cognitivo do estudante com relação às expectativas de 

aprendizagens previstas no currículo. Essa avaliação será aplicada às turmas do 2º, 3º, 4º e 5º 

anos. Os resultados são disponibilizados na Plataforma Avaliação em Destaque e apresentados 

a toda a escola, em forma de gráficos, com o desempenho da turma por descritor, além de 

serem utilizados no planejamento das ações pedagógicas e discutidos nos encontros formativos 

com os professores e com os pais. 

O Conselho de Classe acontecerá ao final de cada bimestre, ou quando a escola julgar 

necessário, com a participação de todos os professores e tem o objetivo de avaliar de forma 

ética aspectos atinentes à aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, intervenções 

realizadas, avanços alcançados no processo ensino-aprendizagem, além das estratégias 

pedagógicas adotadas, entre elas, o projeto interventivo e os reagrupamentos. 

 
A avaliação, incluindo a institucional realizada anualmente, como parte de um amplo 

processo de acompanhamento do desempenho escolar dos estudantes e de redimensionamento 

do trabalho pedagógico será desenvolvida de forma processual e numa concepção formativa 

onde professores, coordenadores, educadores sociais voluntários (ESV) e direção farão suas 

observações sobre o processo de desenvolvimento das atividades no coletivo e de cada aluno 

especificamente. Serão realizadas nos momentos de coordenação coletiva e nos conselhos de 

classe. Desse modo, além das atividades realizadas, também serão avaliados os sujeitos nelas 

envolvidos considerando os recursos disponíveis para o trabalho, bem como, as ações e propostas 

desenvolvidas pela equipe da gestora no âmbito administrativo e pedagógico. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 

 (Dimensões de gestão) 

 
 

DIMENSÃO 
 

OBJETIVOS 
 

METAS 
 

AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS ACÕES 

 

RESPONSÁVÉIS 
 

CRONOGRAMA 

Gestão de 

Pedagógica 

Promover uma 

educação de 

qualidade 

Escola ser 

reconhecida pela 

comunidade 

escolar como 

espaço de 

aprendizagem de 

qualidade 

Organização do 

trabalho 

pedagógico 

visando a 

qualidade e a 

aprendizagem 

efetiva do 

estudante 

Através de 

pesquisas com a 

comunidade e os 

resultados 

educacionais 

Equipe gestora e 

pedagógica da 

escola. 

Janeiro a dezembro 

Desenvolver junto 

aos estudantes o 

Currículo em 

Movimento 

Aplicação do 

Currículo em 

Movimento de 

forma dialógica e 

integrada à 

realidade 

concreta do 

estudante 

Formação 

continuada, 

planejamento e 

coordenação 

pedagógica em 

constante análise 

a partir das 

situações 

concretas nas 

turmas 

Relatórios 

Reuniões 

periódicas 

Equipe gestora 

Coordenação 

Professores 

Janeiro a dezembro 

Gestão de 

Resultados 

Educaciona

is 

 
Erradicar a 

evasão e 

retenção 

escolar 

Diminuição em 

10% dos índices 

de retenção e 

evasão, em 1 ano 

ano letivo. 

Acompanhamen

to Pedagógico. 

Orientação às 

famílias 

Através dos 

relatórios e dos 

gráficos de 

desempenho 

Equipe gestora e 

pedagógica da 

escola. 

 

 

Março a dezembro 

Alfabetizar os 

estudantes do 

Bloco Inicial de 

Alfabetização 

Alfabetização 

de 90% dos 

alunos 

matriculados 

no Bloco 

Inicial de 

Alfabetização, 

em 1 ano 

letivo. 

Implementação 

de projetos de 

leitura e escrita. 

Acompanhamen

to 

Pedagógico 

nas áreas de 

Língua 

Portuguesa e 

Matemática 

Reagrupamen

tos e Projeto 

Interventivo 

Teste da 

Psicogênese 

Avaliações orais 

e escritas 

Portfólio 

Professor

es 

Coordena

doras 

ESV 

Equipe 

gestora 

Março a dezembro 

Despertar nos 

estudantes o 

prazer pela 

leitura. 

Aumento de 

40% na 

quantidade de 

livros lidos por 

cada aluno, em 

8 meses. 

Projeto de 

Leitura 

Apresentação 

dos livros Feira 

literária 

Professores 

ESV Equipe 

gestora 
Março a dezembro 
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Melhorar o 

desempenho em 

Língua 

Portuguesa e 

Matemática dos 

estudantes do 

segundo ciclo. 

- 

Aumento de 

70% dos índices 

de desempenho 

em Língua 

Portuguesa e 

Matemática dos 

estudantes do 

segundo ciclo, 

em 1 ano letivo. 

Implementação 

de projetos de 

leitura e escrita. 

Acompanhamen

to pedagógico 

contínuo nas 

áreas de Língua 

Portuguesa e 

Matemática 

Reagrupamento 

e Projeto 

Interventivo 

Oficina de 

jogos 

Avaliações 

internas 

Monitoramento 

com gráficos e 

tabelas Avaliação 

da participação 

dos estudantes nas 

oficinas 

Coordena

doras 

Professor

es ESV 

Equipe 

gestora 

Março a dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestão 

participativa 

Promover e 

estimular a 

formação 

continuada 

Promoção de 

20% a mais de 

encontros de 

formação 

continuada, em 1 

ano letivo. 

Momentos de 

estudo Reuniões 

coletivas Oficinas 

com a 

participação de 

parcerias 

Acompanhamen

to dos 

planejamentos 

Avaliação de 

desempenho 

dos professores 

Escuta 

pedagógica 

Equipe 

gestora 

Coordenação 

Professores 

Educadores 

parceiros 

Março a dezembro 

Promover a 

participação de 

toda a 

Comunidade 

Escolar na rotina 

da escola. 

Aumento de 30% 

da participação 

da comunidade, 

em 1 ano letivo. 

Realização de 

assembleias, 

palestras, reuniões 

e oficinas. 

Através das listas 

de frequência e 

do envolvimento 

da comunidade 

Equipe 

gestora  

SOE 

Coordenação 

Conselho 

Escolar 

Março a dezembro 

Buscar 

parcerias, 

visando 

melhorias na 

escola. 

Estabelecimento 

de dois convênios 

de parceria junto 

à comunidade 

escolar, em 1 ano 

letivo. 

Visita aos locais 

parceiros 

(mercados, 

correios, comércio 

local). 

Relatórios 

Reuniões 

periódicas 

Equipe gestora 

Coordenação  

Conselho 

Escolar 

Março a dezembro 

Promover 

ciclos de 

debates com os 

alunos e 

professores. 

Utilização de 5% 

da carga horária 

letiva para 

realização das 

assembleias 

semestrais com os 

estudantes e 

professores, em 8 

meses. 

Reunião em sala 

com participação 

do professor, dos 

estudantes e da 

equipe gestora 

Registros das 

reuniões 

Participação dos 

envolvidos 

Equipe 

gestora 

Professor

es 

Estudant

es 

Março a dezembro 

Gestão de 

pessoas 
Potencializar o 

capital humano. 

Utilização de 

10% do tempo 

dos encontros 

coletivos de 

formação  para 

discussão de 

temas voltados 

para recursos 

humanos, em 1 

ano letivo. 

 

Reuniões 

coletivas com toda 

equipe de 

profissionais da 

escola 

Participação 

dos 

profissionai

s Relatórios 

de 

desempenho 

Equipe gestora 

Profissionais 

parceiros 

Conselho 

Escolar 

Março a dezembro 
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Gestão 

financeira 

Melhorar a 

estrutura física da 

escola. 

Investimento de 

50% das verbas 

de custeio na 

melhoria da 

estrutura física, 

em 1 ano. 

Reparo do piso 

da área externa e 

do pátio. Pintura 

e revitalização do 

piso e da fachada 

Reparo elétrico  

laboratório de 

informática  

Acompanha

mento da 

realização 

dos serviços 

APM Conselho 

Escolar 
Janeiro a dezembro 

Instrumentalizar 

os setores 

pedagógico e 

administrativo da 

escola, com 

materiais de apoio. 

Investimento de 

30% das verbas 

de custeio em 

materiais 

pedagógicos e de 

expediente, em 1 

ano. 

Compra de 

materiais diversos 

de papelaria, 

jogos, livros de 

literatura e 

materiais de 

expediente e para 

as oficinas. 

Acompanhame

nto da compra 

e entrega dos 

produtos 

APM 

Conselho 

Escolar 
Janeiro a dezembro 

Formar hábitos 

e atitudes em 

nossos alunos. 

Investimento de 

20% das verbas 

de custeio na 

aquisição de 

utensílios de 

cozinha e 

brinque- dos, em 

1 ano. 

Efetivar a compra 

de utensílios de 

cozinha e 

brinquedos para o 

pátio. 

Acompanhame

nto da compra, 

entrega dos 

produtos 

APM 

Conselho 

Escolar 
Janeiro a dezembro 

Melhorar as 

condições de 

trabalho da 

escola. 

Investimento de 

100% das verbas 

de capital na 

aquisição dos 

produtos 

estabelecidos nas 

atas de 

prioridades, em 1 

ano. 

Compra de 

equipamentos 

de som, 

computadores, 

TV, lousa 

digital, 

retroprojetor, 

home theater 

armários e 

prateleiras 

Acompanhame

nto da compra, 

entrega e 

instalação dos 

pro- dutos 

APM 

Conselho 

Escolar 
Janeiro a dezembro 

Gestão  

Administrativa 

 

Aumentar o 

número de 

servidores da 

escola. 

Lotação de mais 

um agente de 

portaria, em 1 

ano. 

Enviar para CRE 

a solicitação de 

complementação 

no quadro de 

servidores para 

portaria. 

Acompanhar o 

andamento do 

memorando de 

solicitação 

Equipe gestora Janeiro a dezembro 

Melhorar o 

aporte 

administrativo 

da escola. 

Aumento da 

equipe da 

Secretaria 

Escolar com a 

lotação de mais 

um servidor da 

Carreira 

Assistência à 

Educação, em 1 

semestre. 

Enviar para 

CRE a 

solicitação. 

Acompanhar o 

andamento do 

memorando de 

solicitação 

Equipe gestora Julho a dezembro 
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PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 
 

 

PLANO DE AÇÃO DA SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
 

Objetivos 

Específicos 

Ações/ 

Estratégias 

Parcerias 

envolvidas nas 

ações 

Público  Cronogram

a 

Avaliação 

Das Ações  

 

-Acompanhar os 

trabalhos dos 

professores 

verificando se 

está sendo 

desenvolvido o 

Currículo em 

Movimento e 

intervir sempre 

que necessário. 

-Planejar e 

promover 

reuniões semanais 

com os 

professores em 

pares. 

 

-Revisar os 

planejamentos 

pedagógicos. 

 

-Sugerir e propor 

atividades 

pedagógicas 

complementares. 

 

- Elaborar 

atividades, 

formulários e 

apresentações 

para os 

professores 

utilizarem em 

aula.  

 

Direção, 

Supervisão, 

Coordenação,  

SOE e EEAA 

Grupo de 

professores da 

U.E 

Durante o 

ano letivo. 

Nos 

momentos de 

coordenação 

coletiva, nas  

coordenação 

em pares 

semanais e 

nos  

Conselho de 

Classe  

Por meio 

dos 

resultados 

obtidos . 
 

-O 

aperfeiçoamento 

do trabalho 

pedagógico. 

-Promover a 

formação 

continuada, 

definindo a 

pauta/tema dos 

encontros 

previamente com 

os professores e a 

gestão. 

 

- Oportunizar e 

promover 

momentos de 

estudos e 

formações com 

profissionais 

especializados 

sobre as temáticas 

que se fizerem 

Direção, 

Supervisão, 

Coordenação,  

SOE e EEAA 

Grupo de 

professores da 

U.E 

Durante o 

ano letivo  

Por meio 

do 

envolvimen

to e 

participaçã

o dos 

professores  

e da 

realização 

dos 

planejamen

tos. 
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necessárias. 

 

-Promover 

estudos, reuniões 

e reflexões sobre 

a prática 

pedagógica. 

 

- Promover 

momento de 

reflexão e  

debate durante a 

Semana 

Pedagógica e 

reuniões 

coletivas. 

 

-Participar de 

encontros 

promovidos pela 

SEEDF. 

 

-Promover e ou 

auxiliar os 

professores na 

Avaliação 

Diagnóstica dos 

estudantes 

por meio do 

Teste da 

Psicogênese e 

outros 

instrumentos 

avaliativos. 

-Promover a 

Avaliação 

Diagnóstica dos 

estudantes 

por meio do Teste 

da 

Psicogênese e 

outros 

instrumentos 

avaliativos. 

 

-Elaboração de 

testes da 

psicogênese e 

outros 

instrumentos 

avaliativos. 

 

- Acompanhar os 

resultados das 

avalições, 

verificar o 

desempenho dos 

estudantes e 

propor 

intervenções.  

Direção, 

Supervisão, 

Coordenação,  

SOE e EEAA 

Grupo de 

professores da 

U. E 

Processual, 

ao 

decorrer do 

ano letivo. 

Por meio 

dos 

resultados 

obtidos . 
 

-Explorar 

alternativas de 

trabalho que 

permitam a 

concretização 

da Proposta 

Pedagógica 

-Promover 

estudos, reuniões 

e debates sobre a 

PP da escola. 

 

-Elaborar e 

aplicar os 

Direção, 

Supervisão, 

Coordenação,  

SOE e EEAA 

Grupo de 

professores da 

U.E 

Durante o 

ano letivo  

Por meio 

do 

envolvimen

to e 

participaçã

o dos  

segmentos 
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instrumentos de 

avaliação 

(questionários) 

em todos os 

segmentos, 

realizando a 

análise e 

apresentação dos 

dados obtidos aos 

professores. 

 

-Estimular os 

professores ao 

estudo e ao 

desenvolvimento 

dos Eixos 

Transversais nas 

aulas e a prática 

do Tema gerador. 

e dos 

resultados 

obtidos. 
 

-Participar do 

Conselho de 

Classe 
analisando os 

resultados e 

propondo 

estratégias para 

os avanços no 

processo de 

ensino 

aprendizagem 

- Participação na 

atividade de 

Conselho de 

Classe refletindo 

com a equipe 

sobre os avanços 

e ajustes para o 

desempenho 

acadêmico dos 

estudantes e 

melhorias no 

processo de 

ensino e 

aprendizagem. 

 

-Fornecer os 

formulários: RAV 

ata de conselho e 

Orientar os 

professores 

quanto ao 

preenchimento. 

 

- Elaboração de 

quadro 

demonstrativo 

como os 

resultados para 

acompanhar o 

desempenho dos 

estudantes. 

 

- Fazer reuniões 

com as famílias 

para 

conscientização 

Direção, 

Supervisão e  

Coordenação 

Direção, 

Supervisão, 

Coordenação,  

SOE e EEAA 

Bimestralme

nte 

Por meio 

do 

envolvimen

to e 

participaçã

o dos  

professores 

e dos 

resultados 

obtidos. 
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da necessidade da 

retomada da 

aprendizagem, 

quando o 

estudante 

apresenta baixo 

rendimento. 

-Acompanhar a 

produção de 

atividades e 

materiais 

pedagógicos 

produzidos no 

AVA. 

 

 

 

  

 

-Participar dos 

momentos de 

planejamento das 

atividades. 

-Orientar sobre a 

forma padrão das 

postagens. 

-Revisar os 

materiais a serem 

postados. 

-Autorizar a 

inserção do 

material 

produzido no 

AVA. 

Direção, 

Supervisão e  

Coordenação 

Grupo de 

professores da 

U.E 

Durante o 

ano letivo 

Por meio 

dos 

resultados 

obtidos . 
 

-Organizar a 

elaboração e 

disponibilização 

dos materiais 

impressos aos 

estudantes.  

 

- Acompanhar a 

elaboração das 

atividades que 

eventualmente 

possam ser 

impressas durante 

o período remoto. 

-Receber o 

material enviado 

pelos professores 

via e-mail e 

revisar. 

-Imprimir os 

materiais na 

escola. 

-Organizar os 

materiais para que 

possam ser 

retirados pelas 

famílias. 

Direção, 

Supervisão e  

Coordenação 

Grupo de 

professores da 

U.E 

Durante o 

ano letivo. 

 

Por meio 

dos 

resultados 

obtidos . 
 

-Participar da 

busca ativa, 

auxiliando a 

garantia da 

participação 

efetiva dos 

estudantes no 

ensino remoto.  

-Fazer checagem 

da listagem de 

estudantes. 

-Realizar o 

contato com as 

famílias 

mediando as 

dificuldades com 

as necessidades 

do ensino remoto.  

Direção, 

Supervisão, 

Coordenação,  

SOE e SEAA 

Grupo de 

professores da 

U.E 

Durante o 

ano letivo. 

-Por meio 

dos 

contatos 

realizados. 
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-Orientar a 

Equipe de 

Professores na 

elaboração e 

execução de 

planejamentos 

adequando às 

necessidades 

dos estudantes.  

-Participar do 

planejamento 

quinzenal.  

-Promover 

estudos e 

formações sobre 

adequação 

curricular. 

Direção, 

Supervisão, 

Coordenação. 

 

Grupo de 

professores da 

U.E 

bimestralmen

te 

-

Adequaçõe

s 

produzidas 

com 

qualidade. 

-Colaborar com 

o trabalho 

desenvolvido 

pela 

coordenadora 

Intermediária da 

CREPP 

-Acolhimento da 

Coordenadora 

Intermediária, 

prestando as 

informações 

solicitadas e 

sugerindo ações 

sempre que 

necessário. 

Coordenadora 

Intermediária da 

CREPP. 

Equipe gestora 

e coordenação 

Durante o 

ano letivo 

Através da 

devolutiva 

da 

Coordenad

ora 

Intermediár

ia. 

-Propiciar um 

clima de 

amizade e 

cooperação 

entre os 

funcionários, 

alunos e pais.  

Realização de 

momentos de 

confraternização e 

atividades que 

favoreçam a 

integração do 

grupo.  

Todos os 

segmentos da 

comunidade escolar  

Grupo de 

professores da 

U.E 

Durante o 

ano letivo de 

2020  

Por meio 

da 

interação e 

satisfação 

dos 

envolvidos. 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

OBJETIVO META AÇÕES AVALIAÇÃO 

Acompanhar, 

fiscalizar e 

divulgar planos e 

ações da equipe 

gestora da 

unidade escolar 

sobre a 

programação e a 

aplicação dos 

recursos 

necessários à sua 

manutenção e à 

sua conservação 

e outros assuntos 

relevantes;  

Ampliar a 

transparência 

e a gestão 

democrática. 

Reuniões 

com gestão.  

Monitoramento 

mensal. 
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Garantir 

mecanismos de 

participação 

efetiva e 

democrática da 

comunidade 

escolar na 

elaboração e 

implementação 

do Projeto 

Político 

Pedagógico – 

PPP. 

 

Ampliar 

contatos e 

presença da 

comunidade 

na unidade 

escolar.  

Divulgação e 

diálogo com 

a 

comunidade. 

Monitoramento 

mensal. 

Participar das 

avaliações e 

momentos 

relevantes da 

unidade escolar, 

junto à 

comunidade. 

 

Estar presente 

nos eventos 

fundamentais 

da vida da 

unidade 

escolar.  

Reuniões 

com 

comunidade 

escolar.  

Monitoramento 

mensal. 

Propor ações na 

perspectiva 

educacional 

inclusiva.  

Contato 

contínuo com 

os 

responsáveis 

dos 

estudantes 

com 

necessidades 

educacionais 

especiais. 

Roda de 

conversas e 

eventos sobre 

inclusão. 

Monitoramento 

mensal. 
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PLANO DE AÇÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS 

ESTUDANTES 

 

 

OBJETIVO META AÇÕES AVALIAÇÃO 

Reduzir 

infrequência 

dos estudantes 

da unidade 

escolar 

Evitar evasão e 

retenção por 

falta. 

Busca ativa 

via SOE, 

gestão e 

coordenação. 

Monitoramento 

Bimestral. 

 

PLANO DE AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

 

OBJETIVO META AÇÕES AVALIAÇÃO 

Recompor 

lacunas de 

aprendizagens 

dos 

estudantes. 

Reduzir 

defasagens 

escolares. 

Grupos 

interventivos, 

reagrupamentos 

intra e 

interclasse, 

Apoio 

pedagógico, 

Replanejamento 

curricular, 

envolvendo 

SEAA e 

coordenação. 

Monitoramento 

Bimestral. 
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PLANO DE AÇÃO DE CULTURA DE PAZ 

 

OBJETIVO META AÇÕES AVALIAÇÃO 

Promover a 

cultura de paz 

na unidade 

escolar, 

melhorando 

assim a 

convivência 

estudantil 

Redução de 

ocorrência de 

situações 

desrespeitosas e 

violentas na 

escola. 

Atendimento 

em grupo 

pelo SOE, 

Atividades 

sobre a 

temática da 

paz 

Monitoramento 

Bimestral. 

 

 

PLANO DE AÇÃO DE SERVIDORES READAPTADOS 

 

OBJETIVO META AÇÕES AVALIAÇÃ

O 

Realizar 

atividades de 

acompanhament

o pedagógico 

para estudantes 

com dificuldade 

na alfabetização. 

Reduzir 

número de 

estudantes 

com 

defasagem de 

aprendizagem

. 

Atendimento 

diário e 

individualizad

o de 

estudantes 

Monitorament

o Bimestral. 

 

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE LEITURA 

OBJETIVO META AÇÕES AVALIAÇÃO 

Promover um 

espaço de 

leitura, 

contação de 

histórias, 

descoberta e 

relaxamento 

para os 

estudantes 

Todos os 

estudantes 

frequentarem a 

sala de leitura 

com seus 

respectivos 

professores 

Visitas 

planejadas e 

guiadas à 

sala 

Monitoramento 

Bimestral. 

 

Intersetorialização 



 

                                                         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 DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: PATRÍCIA LEITE VALLE                      Matrícula: 201.931- 0                        Turno: DIURNO 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o (a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 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 Pedagógico - PP da unidade escolar, 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: 

 Organizar o espaço físico da Orientação Educacional na escola e os instrumentos de registros. 

 Promover a identidade do trabalho da Orientação Educacional. 

 Realizar o mapeamento institucional, para a análise da realidade da comunidade escolar, identificando as demandas a serem acompanhadas pela Orientação 

Educacional. 

 Participar do planejamento coletivo, contribuindo na elaboração e implementação do PPP. 

 Participar da organização e sistematização do trabalho a ser realizado junto à comunidade escolar. 

 Acompanhar a frequência dos estudantes e realizar ações para o enfrentamento da evasão escolar. 

 Realizar ações pedagógicas individuais e coletivas junto aos professores. 



 Realizar ações educativas individuais e coletivas junto aos estudantes. 

 Realizar a escuta ativa individual e coletiva junto aos professores para ações em parceria. 

 Contribuir na construção e no fortalecimento da parceria família-escola. 

 Integrar o trabalho da Orientação Educacional articulando parcerias com as redes de apoio (interna e externa). 

 

 

TEMÁTICA 

 

    FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 

            ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

  EIXO DE AÇÃO 

 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

     Educação 

      em 

     Cidadania 

DH 

Educação 

em   

Diversidade 

Educação 

      em 
Sustentabilidade 

 

 

Acolhimento  

  
X 

Apresentar o SOE à comunidade escolar. Implantação da Orientação 

Educacional 

Início do ano letivo 

 
X X 

Realizar escuta ativa das demandas do corpo docente nas 

coordenações coletivas e em atendimentos individuais em 

parceria com a SEAA, supervisão, coordenação e direção; 

Ação junto aos professores Durante o ano letivo 

X 
 

X 

Participar da reunião de pais para sensibilizar sobre a 

importância do compromisso da comunidade escolar para 

o sucesso escolar bem como a organização da rotina das 

crianças. 

Ação junto à família Durante o ano letivo 

 
X X 

Acolher os estudantes nos atendimentos individualizados 

ou coletivos do SOE. 

Ação junto aos estudantes 

 

Durante o ano letivo 

 
X X 

Postar materiais pedagógicos e informativos nas redes 

sociais da escola: facebook e WhatsApp. 

Ações junto aos 

professores 

Ação junto à família 

Durante o ano 

letivo. 

X X 
 

Proporcionar momentos de escuta, acolhimento e rodas de 

conversas nas coordenações coletivas  

Ações junto aos 

professores 

Durante o ano 

letivo. 

 
X X 

Contactar as famílias  para acolher as demandas referentes 

à infrequência escolar, dificuldade de aprendizagem e/ou 

questões emocionais.  

Ação junto aos professores 

Ação junto à família 

Durante o ano letivo 



Avaliação 

Diagnóstica 

X 

 

X 

 

 

 

Organizar e Contribuir na elaboração da Avaliação 

diagnóstica 

Ação institucional Março 

X 

 

X 

  

Aplicar a Avaliação diagnóstica na sala de aula Ação junto aos estudantes Março e Abril 

X 

 

X 

  

Registrar online as respostas da Avaliação diagnóstica Ação institucional Abril 

X 

 

X 

 
 

Apresentar o resultado da Avaliação aos professores e 

direção nas coordenações coletivas. 

Ação institucional 

Ação junto aos professores 

Maio 

X 

 

X 

 
 

Realizar o mapeamento das demandas e análise das 

informações registradas para discussão e avaliação em 

grupo. 

Ação institucional 

Ação junto aos professores 

 

Maio 

X 

 

X 

 
 

Aplicar as demandas solicitadas pelos estudantes em sala 

de aula 

Ação junto aos estudantes 

 

Maio e Junho 

 

Protagonismo 

Estudantil 

X 

 

X 

 
 

Proporcionar momentos de escuta, orientando-os, com o 

objetivo de consolidar o papel de ser representante de 

turma e a importância da escolha em sala de aula. 

Ação junto aos estudantes 

 

Março e Abril 

X 

 

X 

 
 

Fortalecer e fazer a mediação na organização da escolha 

do representante de turma. 

Ação junto aos estudantes 

 

Março e Abril 

X 

 

X 

 
 

Informar à direção os representantes eleitos e organizar um 

caderno para registro dos principais pontos a serem 

debatidos durante os encontros junto ao SOE e direção 

escolar. 

Ação institucional 

Ação junto aos estudantes 

 

         Abril 

X 

 

X 

 
 

Possibilitar ao estudante o exercício de práticas 

democráticas por meio do processo de reuniões para que 

aprendam a interferir nas discussões e problemáticas da 

escola. 

Ação junto aos estudantes 

 

 Abril a Outubro 

 

 

 

X 
  

Contribuir e auxiliar a equipe gestora na elaboração de 

relatório para o Conselho Tutelar. 

Ação em Rede Durante o ano letivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

X     
Mapear as instituições e os parceiros da rede de Promoção, 

Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e promover contato. 

Ação em Rede 1º bimestre 

 

X 

   

X 

Colaborar no encaminhamento de estudantes em situação 

de vulnerabilidade, dificuldades de aprendizagem e/ou 

problemas psicossociais para o acompanhamento 

especializado adequado no âmbito educacional e/ou da 

saúde. 

Ação junto aos professores 

Ação junto aos estudantes 

Ação em Rede 

Durante o ano letivo 

X   X 
Realizar o mapeamento institucional e análise coletiva das 

informações coletadas para discussão e avaliação em 

grupo. 

Ação institucional Início do ano letivo 

X     Elaborar o plano de ação anual da Orientação Educacional. Ação institucional 1º semestre 

X   Elaborar o relatório semestral da Orientação Educacional. Ação institucional 1º e 2º semestres 

X   X Estudar, consultar e analisar documentos que respaldam a 

ação pedagógica da Orientação Educacional. 

Ação institucional Durante o ano letivo 

X 
 

X Participar da construção coletiva do PP. Ação institucional 1º semestre 

X 
 

X Organizar o espaço do SOE. Ação institucional Durante o ano letivo 

X 
  

Realizar registro e arquivamento de atendimentos Ação institucional Durante o ano letivo 

X X 
 

Participar de formação continuada para melhorar a atuação 

junto à comunidade escolar. 

Ação de implementação 

do SOE. 

Durante o ano letivo 

Cultura de Paz 

X 
  

Apresentar e implementar o Caderno Orientador junto à 

equipe gestora e professores. 

Ação Institucional 2º bimestre. 

X X 
 

Sensibilizar a equipe gestora e professores a realizarem 

atividades lúdicas, criativas, rodas de conversa em sala de 

aula para a construção da cultura da paz na escola. 

Ação Institucional 

Ações junto aos 

professores 

2º bimestre. 



Desenvolvimento 

de 

Competências 
Socioemocionais 

X X X 

Realizar na coordenação coletiva e em atendimentos 

individuais, momentos de reflexão sobre a importância das 

práticas educativas na promoção das habilidades 

socioemocionais na escola. 

Ação junto aos 

professores. 

Ação Institucional 

 

Durante o ano 

letivo. 

X X X 

Sensibilizar a equipe gestora e professores a promoverem 

projetos interdisciplinares. As conexões entre disciplinas 

ajudam os estudantes a desenvolverem uma consciência da 

aprendizagem, relacionando os saberes. 

Ação junto aos 

professores. 

Ação Institucional 

 

Durante o ano 

letivo. 

X X 
 

Proporcionar momentos de escuta, reflexão sobre os 

valores que sustentam ações e que permitem formar 

pessoas que conheçam suas capacidades, seus limites...  

Ação junto aos estudantes Durante o ano 

letivo. 

X X  

Apresentar vídeos, histórias, jogos, rodas de conversa 

sobre as emoções com o objetivo de favorecer a nomeação 

das emoções e de refletir sobre como lidar com cada 

emoção; 

Ação junto aos estudantes. Durante o ano 

letivo. 

Ensino 

Aprendizagem 

X 
  

Atender individualmente e/ou coletivamente os 

professores para acolhimento das demandas ou 

dificuldades e reflexão sobre a práxis; 

Ações junto aos 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Participar das coordenações coletivas; Ações junto aos 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Participar do conselho de classe; Ações junto aos 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

 
X 

 

Compartilhar materiais lúdicos para a alfabetização; Ações junto aos 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Analisar coletivamente as informações e dados coletados 

no mapeamento institucional; 

Ações junto aos 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

X X 
 

Colaborar na análise de indicadores de aproveitamento, 

evasão, repetência e infrequência. 

Ações junto aos 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Atender os estudantes individuais e/ou em grupo para 

refletir sobre o processo de aprendizagem, formas de 

aprender, formação de hábitos de estudo, organização da 

Ações junto aos 

estudantes. 

Durante o ano 

letivo. 



rotina, comportamento que favorece a aprendizagem na 

sala de aula; 

X X 
 

Atender individualmente as famílias para identificação das 

causas que interferem no avanço do processo de ensino e 

aprendizagem do estudante e orientação para a 

compreensão da cultura escolar e para a importância da 

formação de  hábitos de estudo; 

Ações junto às famílias. Durante o ano 

letivo. 

X X 
 

Participar das reuniões bimestrais com reflexões sobre 

acompanhamento escolar e aprendizagem. 

Ações junto às famílias. Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Realizar registro e arquivamento de atendimentos; Ação Institucional Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Estudar, consultar e analisar documentos que respaldam a 

ação pedagógica da Orientação Educacional; 

Ação Institucional Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Participar da construção coletiva do PP. Implementação da 

Orientação Educacional. 

Primeiro bimestre. 

X X X 
Elaborar o Plano Anual da Orientação Educacional; Implementação da 

Orientação Educacional. 

Primeiro bimestre. 

X 
  

Articular ações e projetos com o Nível Central da 

Orientação Educacional.  

Implementação da 

Orientação Educacional. 

Durante o ano 

letivo. 

X 
  

Contribuir e auxiliar a equipe gestora na elaboração de 

relatório para o Conselho Tutelar. 

Ação em Rede. Durante o ano 

letivo. 

X X X 
Articular com o SEAA para atendimento dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais e suas famílias; 

Ação em Rede. Durante o ano 

letivo. 

X X X 
Articular com direção, supervisão, coordenação e SEAA 

para refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Ação em Rede. Durante o ano 

letivo. 

X X X 

Colaborar no encaminhamento de estudantes em situação 

de vulnerabilidade, dificuldades de aprendizagem e/ou 

problemas psicossociais para o acompanhamento 

especializado adequado no âmbito educacional e/ou da 

saúde. 

Ação junto aos professores 

Ação junto aos estudantes 

Ação em Rede 

Quando necessário 

Integração X 
 

X Contactar as famílias  para acolher as demandas referentes Ação junto à família Durante o ano 



família/escola à infrequência escolar e dificuldade de aprendizagem. letivo. 

     Mediação  

de  

Conflitos 

X X 
 

Sensibilizar e promover o conhecimento das normativas 

constantes no Regimento Escolar das Escolas Públicas do 

DF, bem como leis que versam sobre crianças e 

adolescentes; 

Ação junto à comunidade 

escolar. 

Quando necessário. 

X X 
 

Contribuir com a equipe gestora nos encaminhamentos e 

nas ações que envolvam diretrizes e legislações pertinentes 

à defesa dos direitos dos estudantes e de suas famílias; 

Ação junto à comunidade 

escolar. 

Quando necessário. 

X X 
 

Realizar a escuta ativa e favorecer a comunicação e 

entendimento entre os estudantes acerca do conflito de 

forma a incentivar o protagonismo na resolução dos 

conflitos; 

Ação junto aos estudantes. Quando necessário. 

 

Saúde 

           X 
 

X 
Produzir material sobre alimentação saudável na infância e 

promover diálogo com os estudantes 

Ação junto aos estudantes Quando necessário 

           X 
 

              X 
Realizar o levantamento dos estudantes que necessitam de 

encaminhamento para consulta oftalmológica. 

Ação junto aos professores 

 

Durante o ano 

letivo. 

           X                X 

Realizar a comunicação a UNIAE para agendamento de 

consulta oftalmológica e comunicar às famílias da data, 

horário e local da consulta. 

Ação junto aos estudantes 

Ação junto às famílias 

Durante o ano 

letivo. 

           X                X 

Proporcionar momentos de escuta, acolhimento e rodas de 

conversas sobre a transição da puberdade, a mudança no 

corpo, modo de agir, de pensar, de como ser compreendido 

nessa fase. Levar os estudantes a refletirem sobre o tema. 

Ação junto aos estudantes Maio 

Junho 

 

 

 

 

 

 

 

X 
 

X 

Promover um encontro com a equipe gestora do Jardim de 

Infância para conhecer as dinâmicas escolares a fim de 

integrar ações e melhor acolher os estudantes que estarão 

chegando à Escola Classe, em parceria com o SEAA. 

Ação em rede. Novembro 

Dezembro 

X 
 

X 

Promover um encontro com os estudantes dos Jardins de 

Infância e seus familiares junto à equipe da Escola Classe 

para acolhê-los e apresentar a escola; 

Ação junto às famílias  

Ação junto aos estudantes  

Novembro 

Dezembro 



 

 

Transição 

X 
 

X 

 

Realizar rodas de conversa com os estudantes dos 5ºs anos 

e favorecer a transição para o CEF. 

Ação junto aos estudantes. Outubro 

 

X  X 

Promover um encontro com a equipe gestora do CEF para 

conhecer as dinâmicas escolares a fim de integrar ações e 

melhor acolher os estudantes que estarão chegando da EC 

413 sul, em parceria com o SEAA. 

Ação em rede. Novembro 

Dezembro 

X  X 

Promover um encontro com os estudantes da EC 413 sul e 

o CEF junto às equipes gestoras e professores para acolhê-

los e apresentar a escola; 

Ação junto aos estudantes  Novembro 

Dezembro 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

Por meio da observação e devolutiva dos professores; índice de frequência das aulas; evolução dos conceitos e conhecimentos da aprendizagem; e total de 

encaminhamentos à Rede de Apoio. 
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I. Contextualização  

                    A Escola Classe 413 Sul é uma instituição da Rede Oficial de Ensino Público de Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, subordinada em nível setorial à Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto e Cruzeiro - CRE PP/C. 

                    A Escola Classe está inserida no Projeto Pedagógico de Rede Integradora de Educação Integral, em 

tempo integral, no período da manhã, com 10(dez) turmas, no total de 242(duzentos e quarenta e dois) 

estudantes do Ensino Fundamental séries iniciais (1° ao 5° ano), na faixa etária inicial de 6(seis) anos de 

idade. No período da tarde, a Escola Classe funciona em tempo regular, com 10(dez) turmas, no total de 

139(cento e trinta e nove) estudantes também do Ensino Fundamental séries iniciais (1° ao 5° ano).  

         Os estudantes não se limitam à localização da escola, a maioria vem de lugares distantes, de outras cidades 

do Distrito Federal e entorno. A Escola Classe 413 sul possui ao total, 381(trezentos e oitenta e um) 

estudantes distribuídos nos dois períodos. 

      Temos uma escola que prima pela qualidade do ensino, articulando o ensinar e o educar, em que toda 

equipe escolar partilha do mesmo objetivo que é contribuir para a formação socioeducativa da criança. Nossa 

equipe escolar é formada por pessoas comprometidas com a educação, que buscam a construção coletiva do 

conhecimento, tendo como prioridade atuar com competência, dignidade e responsabilidade proporcionando 

experiências que contribuam para a compreensão e a inserção dos educandos no contexto histórico e social 

criando condições necessárias para que as crianças compreendam seus direitos e deveres. 

       A Escola Classe 413 sul sempre oferece a cada criança a oportunidade máxima de alcançar sua 

cidadania plena pelo respeito e pela aprendizagem, desde o início de sua atividade, prática a inclusão, 

atendendo educandos com necessidades educacionais especiais. A equipe da Escola Classe 413 sul conta 

ainda com apoio de 7(sete) educadores sociais, 2(dois) voluntários do Programa tempo de aprender que 

estão distribuídos para a educação integral e ensino especial. Totalizamos com 10(dez) professoras no 

período da manhã e 10(dez) professoras no período da tarde. Contamos ainda com 1(uma) orientadora 

educacional, 1(uma) pedagoga do SEAA, 1(uma) psicóloga do SEAA, 1(uma) professora readaptada que 

trabalha no AP - Apoio Pedagógico e o apoio de toda equipe pedagógica que se engaja em Projetos 

Interventivos, durante todo o ano letivo. 

    O presente plano de ação de Orientação Educacional 2022 surge diante a volta às aulas 100% 

presencial. O primeiro ponto a ser pensado é que neste momento os sentimentos deverão ser acolhidos, e a 

maneira como isso será feito será primordial para tudo o que virá depois. Diversos são os motivos para o 

acolhimento, nossas crianças passaram por experiências de luto próximas a elas, de familiares, amigos e 



pessoas conhecidas, e as perdas vividas precisam ser tratadas de maneira especial. Além disso, as 

mudanças de rotina que ocorreram, em suas vidas e na vida dos pais, irão novamente se transformar, todo 

um período de readaptação à escola e de afastamento dos pais terá que ser feito novamente. Lidar com os 

níveis de diferentes ansiedades também será um ponto forte a ser trabalhado, pois as crianças trarão de casa 

toda uma bagagem do que vivenciaram e vivenciam desde o início da pandemia.  

      Dessa forma, este novo plano de ação tem por objetivo acolher os pequenos e ajudá-los a lidar com os 

próprios sentimentos, através de momentos de conversa, de escuta individual e coletiva. Não minimizar o 

sentimento da criança e sim, zelar pela segurança e pela saúde dentro da escola trará para eles também 

mais confiança e segurança. 

      O Serviço de Orientação Educacional é um espaço de acolhimento, de escuta sensível, atendimento, 

orientação e acompanhamento dos processos educacionais. Assim, lida com possibilidades e limites, 

sempre buscando preparar o estudante para a vida, dando oportunidade a situações de protagonismo com a 

tomada de decisão. Para tanto, trabalha-se em conjunto com o corpo docente, quanto com os demais 

serviços de redes de apoio: Equipe do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, Conselho Tutelar, 

Psicólogos, Assistentes Sociais, UNIAE, CRAS, CREAS, GOE, Coordenadora Intermediária de Orientação 

Educacional, Grupo de Orientadores Educacionais do PP/C, Escola Parque 314 sul, entre outros. 

      Nas contribuições de Perrenoud (1999), compreendemos que na formação com base em competências o 

processo de ensino e aprendizagem recebe suporte de estratégias desafiadoras, promovendo resolução de 

problemas e desenvolvimento de projetos. Quem aprende é o âmago do processo e quem ensina se torna 

mediador da aprendizagem, sendo orientado e acompanhado pelo Orientador Educacional.        

      Nessa dinâmica, trabalhar com projetos é fascinante porque envolve situações de aprendizagens 

inovadoras, desafiadoras, acreditando na superação das dificuldades e surpreendente porque possibilita tanto 

a construção do conhecimento quanto o desenvolvimento de competências. Partindo deste propósito, no ano 

de 2022, serão desenvolvidos os projetos: 

1- Avaliação Diagnóstica aos estudantes: 

      O projeto vem com o objetivo de Avaliar o contexto escolar numa visão abrangente do processo 

educativo, de modo a permitir a identificação das fragilidades e potencialidades da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

unidade escolar, pelos estudantes do 1° ao 5° ano. 

      A Avaliação Diagnóstica será aplicada pela Orientadora Educacional em todas as turmas, por meio de um 

formulário elaborado pela Secretaria de Educação e adaptado pela coordenadora do BIA, Caroline Amaral e 

pela Orientadora Educacional, Patrícia Valle. 

     Após a aplicação do questionário, a Orientadora Educacional deverá registrar as respostas dos estudantes 

na guia do formulário online e mediante o resultado, apresentar aos professores e direção para que possa 



realizar o mapeamento das demandas pelos estudantes e análise das informações registradas para 

discussão, avaliação em grupo e aplicação das ações da Orientação Educacional em sala de aula. 

2- Protagonismo Estudantil: 
 

     O Projeto vem com o objetivo de proporcionar momentos de escuta, orientando e mediando a 

consolidação do papel de ser representante de turma e a importância da escolha em cada sala de aula. 

     A Orientadora Educacional ao incentivar o protagonismo estudantil, corrobora para a formação integral de 

seus estudantes em diferentes aspectos como cognitivo, social e emocional. Ao colocar o estudante como 

autor de sua trajetória permite-se que ele avance em seu processo de desenvolvimento intelectual e pessoal, 

ao mesmo tempo em que estimula a construção de um indivíduo autônomo e com pensamento crítico. 

     Após a escolha do representante de turma, o Serviço de Orientação Educacional deverá organizar um 

caderno a ser entregue aos estudantes escolhidos para registro dos principais pontos a serem debatidos 

durante encontros marcados pela Orientadora educacional e pela direção escolar, possibilitando aos 

estudantes o exercício de práticas democráticas por meio do processo desses encontros/reuniões para que 

aprendam a interferir nas discussões e problemáticas da escola. 

   No protagonismo estudantil, o professor também tem papel importante de atuar como mediador e não 

apenas como único condutor do aprendizado, criando assim um ambiente aberto para diálogos e opiniões, 

além de auxiliar os estudantes na construção da própria aprendizagem.  

 

3- Educação interventiva: individual e coletiva. 

    Projeto voltado para o acolhimento, a escuta, a orientação com valores que sustentam ações e permite 

formar pessoas que conheçam suas capacidades, seus limites, formação de hábitos de estudo, organização 

da rotina, tendo um autoconceito positivo, que sejam tolerantes com a diversidade; que sejam persistentes, 

enfrentando as dificuldades e cooperando para o crescimento de si e do outro como um todo. Apresentar 

vídeos, histórias, jogos, rodas de conversa sobre as emoções com o objetivo de favorecer a nomeação das 

mesmas e de refletir sobre em como lidar com cada uma. 

    O presente projeto será desenvolvido aos estudantes do 1° ao 5° ano. O acolhimento será por meio de 

apresentação de atividades educativas pedagógicas mediante o resultado do Conselho de Classe bimestral 

e da Avaliação Diagnóstica e os atendimentos serão realizados individualmente e ou coletivamente na sala 

da Orientação Educacional. 

      

4- Menina Moça e Menino Rapaz 

    Projeto voltado aos estudantes do 4° e 5° ano com o objetivo de conversar sobre as mudanças físicas, as 

variações de humor que ocorrem devido ao aumento da produção de hormônios, a testosterona, no caso 



dos meninos, e o estrogênio no caso das meninas bem como, as diversas transformações biológicas que 

ocorrem nessa fase podem causar mudanças psicossociais, afetando, assim, todo o organismo e suas 

relações sociais. 

   O Projeto incentiva os estudantes a procurarem ajuda caso surjam dúvidas sobre as transformações que 

estão ocorrendo em seu organismo, ou caso surjam angústias, preocupações, medos e inseguranças nessa 

época da vida. 

 

5- Projeto dialogando: Dra. do coração e Comunicação não violenta. 

     Projeto inspirado a perceber que todo comportamento é uma tentativa de satisfazer necessidades 

humanas. Dialogando faz parte da comunicação não violenta para fortalecer vínculos, e não rompê-los. Por 

isso, nas entrelinhas, é preciso estar explícito o valor das relações. Uma escuta respeitosa requer abertura 

e uma vontade real de compreender o que é indispensável para todos conviverem, produzirem e inovarem 

juntos no cotidiano e nos processos estabelecidos do trabalho escolar. É preciso cuidar da confiança no 

grupo para que todos possam expressar os incômodos e amenizar os sentimentos de angústia, ansiedade, 

dentre outros que assolam a todos. E, a partir daí, propor novos caminhos mais sustentáveis para cada 

estudante.  

     O Projeto Dialogando vem com o objetivo de se trabalhar em sala de aula com os estudantes, os quatro 

pilares da comunicação Não-Violenta que são: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido.  

A Primeira fase da comunicação não violenta é a observação. Isso significa que é necessário observar o 

outro sem julgamentos e preconceitos. No pilar, sentimento, é preciso avaliar qual a emoção que aquela 

conversa desencadeou: tristeza, felicidade, medo ou raiva ou qualquer variação dessas emoções como 

timidez, ansiedade, orgulho e confiança. Esse tópico é extremamente importante para os elementos 

seguintes. O que, de fato, a pessoa em questão está tentando dizer? Pode parecer uma questão simples, 

mas não é. É preciso entender qual a necessidade do indivíduo e que tipo de sentimentos ele está 

colocando através das suas palavras. É aí que está a chave: além de entender suas próprias emoções, é 

preciso entender as emoções do outro. E, por fim, o pedido. Desde sempre nos comunicamos porque 

queremos ou precisamos de algo. Quando sabemos nos expressar com objetividade e clareza, 

conseguimos dizer realmente o que queremos com mais facilidade.  

     Os projetos de 2022 estão inseridos no Projeto Pedagógico de Rede Integradora de Educação Integral da 

Escola Classe 413 sul. 

                                                                

                                             Patrícia Leite Valle  -  Orientadora Educacional 
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Plano de Ação da EEAA – 2022 

 
Dados de identificação: 

 

• UE: Escola Classe 413 Sul                     Telefone: (61) 3901.2501 

• Direção: Diretor (a): Vera Ribeiro 

    Vice-diretor (a): Thaís Lessa 

• Demonstrativo atual: Quantitativo de estudantes: 437 estudantes efetivados 

                                       Turno Matutino: 246 estudantes; Turno Vespertino: 191 estudantes 

                                       Nº de turmas: 20    

                                       Etapas/modalidades: Ensino Fundamental de 09 anos – Anos Iniciais  

                                       Quantitativo de ANEEs: Deficiências/TEA/AH: 16; Transtornos Funcionais Específicos: 12; ON: 05      

Obs.: Regime: Educação em Tempo Integral – Projeto Rede Integradora (matutino) e Parcial (vespertino) 

• Serviços de Apoio: Sala de Recursos (Não)  

                                     Orientação Educacional (Sim)  

                                     Sala de Apoio à Aprendizagem (Não)  

                                     Outro: - 

EEAA: Pedagoga: Nívia Dias Lima      

            Psicóloga: Beatriz R. Moutella 
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Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA 
Escola Classe 413 Sul 

 

  O Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, do Ano Letivo de 2022, permanecerá como eixo 

principal o acolhimento, a escuta sensível e compartilhada e ações que promovam o preparo e o fortalecimento de todos os atores envolvidos 

da Comunidade Educativa 413 Sul em interface com a Escola Parque 313/314 Sul rememorando que o cenário pandêmico ainda se faz 

presente e requer o olhar diferenciado. Ressalta-se, que os demais eixos norteadores do trabalho da EEAA irá se reestruturando aos desafios 

do contexto atual. 

 

Objetivos: 

✓ Atuar com ações de acolhimento à comunidade escolar. Como também atentar com o olhar diferenciado para o contexto da pandemia 

do COVID-19, que apesar das adequações e/ou liberações pelos órgãos governamentais ainda requer cuidado quanto ao bem-estar 

físico e mental individual e coletivo. 

✓ Exercitar a flexibilidade e a busca de soluções para as adaptações, por conta da pandemia do COVID-19 e demais demandas junto à 

comunidade escolar. 

✓ Repensar junto à Unidade Escolar – UE as propostas mais adequadas à realidade da escola, processos de aprendizagem, a troca de 

materiais pedagógicos, elaboração de atividades e informações com os professores de maneira a favorecer e facilitar a mediação com 

os estudantes. 

✓ Criar espaços de escuta e compartilhamento com a comunidade escolar sobre as dificuldades enfrentadas, fragilidades humanas, 

estruturais e possibilidades de reestruturação, por meio do Mapeamento Institucional vislumbrando a construção e adequação de um 

novo espaço de aprendizagens. 

✓ Colaborar com as ações a serem realizadas pela Equipe Gestora para a implementação e operacionalização das atividades 

pedagógicas. 
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✓ Atuar na promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem por meio de ações institucionais preventivas e 

interventivas, visando à diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar. 

✓ Promover a superação das contradições entre as práticas educativas e as efetivas demandas dos diferentes sujeitos; subsidiando o 

aprimoramento das atuações institucionais e profissionais dos atores da escola. 

✓ Contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes pela concretização da cultura de sucesso escolar e do fortalecimento da 

avaliação educacional e institucional formativa.  

 

Período e Avaliação: 

O Plano de Ação se estipula de caráter anual. 

A avaliação dar-se-á processualmente, ou seja, a cada semestre para que cada ação/demanda possa ser avaliada e repensada para 

estar de acordo com o seu objetivo. 

 

Eixos norteadores da atuação da EEAA passíveis de reestruturação ao longo do processo: 

1. Mapeamento Institucional - Compreensão do cenário atual das atividades pedagógicas e sua diversidade institucional ampliando o foco 

ao longo do ano letivo conforme a necessidade da UE. 

2. Assessoria ao trabalho coletivo - Espaço de escuta e compartilhamento de ideias e/ou intervenções à comunidade escolar nos seus 

espaços institucionais (coordenações pedagógicas, reuniões, projetos, eventos, conselhos de classe, formação continuada, roda de 

conversa, estudos de casos etc.) frente aos processos educativos, tanto nos avanços (ações pedagógicas bem-sucedidas) quanto nos 

desafios que podem ser superados por meio da ação coletiva. 

3. Acompanhamento sistemático e mediação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. 

4. SEAA - Diretrizes, planejamento, orientações.  
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       Eixo 1: Mapeamento Institucional - Compreensão do cenário atual das atividades pedagógicas e sua diversidade institucional 

ampliando o foco ao longo do ano letivo conforme a necessidade da UE. 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

• Observação do 

contexto escolar 

em sua amplitude. 

• Mapeamento da 

realidade 

educacional ao 

longo do ano 

letivo. 

• Análise e 

intervenção, a 

partir dos dados 

coletados. 

• Conhecer, compreender e analisar o 

contexto escolar da Escola Classe 

413 Sul na sua formatação: 

Educação em Tempo Integral – 

Projeto Rede Integradora (matutino) 

e Educação Parcial (vespertino). 

• Traçar as atuações da EEAA, a 

partir da compreensão do contexto 

escolar da Escola Classe 413 Sul. 

• Sensibilizar e estreitar parcerias nos 

âmbitos familiar, escolar e redes de 

suporte, a partir dos dados coletados, 

ressaltando à importância da escuta 

sensível - acolhimento e da abordagem 

interventiva (redes: terapêutico, 

médica, judicial, social e outras). 

• Análise documental, a 

partir de formulários 

institucionais digitais, 

para melhor 

compreensão do cenário 

escolar. 

• Troca de informações 

com a comunidade 

escolar para 

conhecimento da 

realidade que se instaura 

e as necessidades do 

momento de forma 

presencial ou por meio 

tecnológico. 

• A princípio é 

bimestral 

para a 

compreensão 

do contexto 

escolar, do 

momento, 

sendo 

passível de 

ser revisto ao 

longo do ano 

letivo. 

• Profissionais da 

EEAA (Pedagoga 

e Psicóloga) 

• Equipe Gestora 

• Professores 

• Conselho 

Escolar 

• Famílias 

• Dentre outros 

 

 

  

 

 

 

• Propor ações institucionais, a 

partir dos dados obtidos e/ou 

ações de urgência diante do 

contexto escolar. 

 

 

 

 
 
 
 



Subsecretaria de Educação Básica 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

Escola Classe 413 Sul 

5 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA 
Escola Classe 413 Sul 

 

Eixo 2: Assessoria ao trabalho Coletivo - Espaço de escuta e compartilhamento de ideias e/ou intervenções à comunidade 
escolar nos seus espaços institucionais. 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

• Participação nas 

reuniões com a:  

Gestão Escolar; 

Coordenação 

Pedagógica e das 

coordenações dos 

professores por 

ano/série. 

• Acolhimento e 

recepção dos 

estudantes recém 

ingressos 

• Coordenação 

Coletiva. 

• Formação 

continuada de 

professores 

• Criação de espaços 

de escuta e 

compartilhamento à 

comunidade escolar 

– Roda de Conversa 

etc. 

• Envolvimento nos 

• Promover a interface das ações a serem desenvolvidas pelo SEAA 

junto ao Plano Político Pedagógico - PPP da Unidade de Ensino 

atrelado ao Projeto de 2022: Borboleteando pelo Mundo das 

Sensações e Sabores e a Teoria das Múltiplas Inteligências – 

Howard Gardner. 

• Promover espaços de aperfeiçoamento para a comunidade escolar 

(Oficinas, Escutas dentre outros a serem descritas posteriormente). 

• Confeccionar instrumentos facilitadores para a atuação do SEAA 

tanto no assessoramento quanto no acompanhamento pedagógico 

escolar. 

• Dar subsídios e orientações ao corpo docente como, por exemplo: 

acolhimento e recepção aos novos estudantes, estratégias 

pedagógicas, planos de ação e projetos interventivos. 

• Orientar a Equipe Gestora/Escolar com relação às questões 

regimentais e legais. 

• Propiciar situações/reflexões transformadoras que visam 

/desenvolvam maior conscientização dos docentes, em relação às 

questões regimentais e legais. 

• Propiciar situações/reflexões transformadoras que visam 

/desenvolvam maior conscientização dos docentes, em relação aos 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento do ser humano 

em busca de uma compreensão de quem são esses sujeitos em 

aprendizagem. 

• Estabelecer maior parceria e uma participação mais efetiva da 

• Criação de espaços 

de formação 

continuada, 

ambientes de 

escutas e 

compartilhamentos 

(trocas de 

informações) junto 

aos educadores/ 

comunidade 

educativa tais como: 

oficinas, escutas 

pedagógicas, grupos 

de estudo e 

discussões, 

reuniões, 

intervenções em 

âmbito de sala de 

aula dentre outras. 

• Utilização de 

instrumentos 

orientadores e/ou 

recursos digitais 

para o professor 

como, por exemplo: 

• A 

assessoria e 

o 

acompanha

mento 

pedagógico 

ocorrerão 

ao longo de 

todo o ano 

letivo e, de 

acordo com 

a demanda, 

do 

momento, 

com 

previsão de 

encontros 

mensais 

entre os 

serviços de 

apoio 

(EEAA, 

SOE) à 

escola, à 

coordenaçã

• Profissionais 

da EEAA 

(Pedagoga e 

Psicóloga) 

• Equipe 

Gestora 

• Coordenação 

Pedagógica 

• Professores 

• Serviços de 

Apoio – SOE 

e AP 

• Conselho 

Escolar 

• Escola 

Parque 

313/314 Sul 

• ESV 

• Profissionais 

do Projeto 

Aprender 

• Verificar se a 

assessoria e o 

acompanhamento 

pedagógico à 

Comunidade Escolar 

estão acontecendo a 

contento, numa 

perspectiva 

institucional. 

• Reestruturação de 

planejamento de 

ações e demandas 

previstas, a partir de 

dados coletados e 

prioridades 

institucionais, em 

parceria com os 

professores. 

• Programar momentos 

de feedback mútuos, 

com todos os atores 

envolvidos, a fim de 

assegurar e circular 

os saberes e as 

práticas adotadas, 
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Eixo 2: Assessoria ao trabalho Coletivo - Espaço de escuta e compartilhamento de ideias e/ou intervenções à comunidade 
escolar nos seus espaços institucionais. 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

projetos e ações 

institucionais 

(Projeto: 

Borboleteando pelo 

Mundo das 

Sensações e Sabores 

dentre outros). 

• Participação nos 

eventos (Festa da 

Família, Temática, 

da Criança, 

Culminância do 

Projeto, Festa do 5.º 

Ano dentre outros) 

• Conselho de Classe 

– identificação de 

potencialidades e 

fragilidades quanto 

ao processo de 

aprendizagem do 

estudante. 

• Estudos de Casos - 

mudanças no tipo de 

enturmação e/ou 

para casos omissos 

equipe de coordenação pedagógica e do SOE na triagem dos 

estudantes que serão encaminhados para o processo avaliativo 

(Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares 

e Níveis de Intervenção – PAIQUE) junto ao SEAA priorizando a 

cultura do sucesso escolar. 

dentre outros aos estudantes com dificuldade de aprendizagem e 

aos ANEEs, por vias tecnológicas. 

• Acompanhar o desenvolvimento/evolução do processo de 

aprendizagem dos estudantes, após intervenção e em parceria com 

o professor e a família. 

• Propiciar situações/reflexões acerca do cenário atual e suas 

implicações nesses sujeitos em aprendizagem, assim como, dos 

seus tutores/professores, ou seja, da comunidade escolar, em 

geral. 

• Favorecer e fortalecer a interrelação entre a escola e a comunidade 

escolar, para       estabelecer pontes que possibilitem identificação 

das necessidades, resoluções de desafios ou de qualquer situação 

adversa que possa surgir neste contexto, a fim de que o direito à 

educação alcance a todos e contemple a diversidade. 

• Realizar Estudos de Casos, com a participação da Equipe Gestora 

e dos Serviços de Apoio para situações pontuais ou quando 

houver previsão de mudanças no tipo de enturmação e/ou para 

casos omissos. 

checklist, 

planos/estratégias 

interventivos: 

(individual ou 

grupo), celular, 

drive e outros, 

conforme a 

necessidade e 

especificidade do 

momento visando 

nortear sua prática 

interventiva junto à 

turma ou ao 

estudante do caso 

em análise. 

• Realização de 

Estudos de Casos 

para nortear 

encaminhamentos 

vislumbrando 

possibilidades 

futuras. 

o 

pedagógica

, o Apoio 

Pedagógico 

– AP e a 

Escola 

Parque. 

 

por meio de recursos 

digitais e/ou no 

formato presencial. 

• Acompanhar as 

orientações e 

encaminhamentos 

sugeridos aos 

ANEEs, bem como 

vislumbrar possíveis 

redirecionamento de 

encaminhamentos, 

em parceria com os 

professores e a 

Equipe Gestora, de 

forma presencial e/ou 

online. 
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Eixo 3: Acompanhamento sistemático e mediação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.  

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

• Acolhimento e 

acompanhamento aos 

estudantes recém ingressos. 

• Escuta pedagógica com os 

professores. 

• Observação interventiva 

dos estudantes em sala de 

aula e no contexto escolar. 

• Intervenção didática em 

âmbito de sala de aula com 

os estudantes e o professor. 

• Ações voltadas à relação 

família-escola – Rodas de 

Conversa. 

• Formação dos Grupos 

Interventivos de estudantes 

– Projeto de Intervenção 

Educacional. 

• Intervenção individual aos 

estudantes 

• Desenvolvimento de ações 

junto às famílias, em 

parceria com os demais 

• Acolher e receber a comunidade educativa. 

• Conhecer a metodologia de trabalho do 

professor. 

• Identificar os processos avaliativos 

utilizados com a turma e refletir sobre as 

ações. 

• Observar e participar do contexto da sala 

de aula e demais ambientes (Grupo 

interventivo, atendimento individualizado 

etc.). 

• Propor à comunidade educativa alternativas 

e/ou estratégias frente aos desafios do 

momento. 

• Conhecer os motivos e intervir nas 

situações de queixa escolar: avaliação e 

intervenção especializada. 

• Estabelecer/promover projeto interventivo 

pedagógico específico para um estudante, 

com vistas à superação de suas dificuldades 

consequentemente o sucesso escolar. 

• Determinar e elencar fatores facilitadores, 

gatilhos desencadeadores, questões 

emocionais, comportamentais e/ou 

• Momentos de trocas com 

o docente e/ou a 

comunidade escolar, 

sendo prioridade no 

trabalho pedagógico. 

• Momentos de intervenção 

em âmbito de sala de aula 

e demais ambientes com 

os estudantes e o 

professor. 

• Criação de espaço de 

orientação e formação 

aos pais em parceria com 

o SOE, a EP 313/314 Sul 

e o CT. 

Intervenção educacional 

em grupos de estudantes 

e/ou individual visando 

maior conhecimento das 

potencialidades, 

habilidades, limitações, 

dificuldades e 

contexto/característica 

emocional do (s) sujeito 

• Anual. O 

acompanham

ento e a 

mediação 

dar-se-ão ao 

longo do ano 

letivo. 

• Pedagoga e 

Psicóloga da 

EEAA 

• Equipe Gestora 

• Coordenadores 

• Professores 

• Monitor 

• ESV 

• Serviços de Apoio 

– SOE 

• Conselho Escolar 

• Família 

• Profissionais da 

Rede de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

• Acompanhar as 

intervenções sugeridas à 

Comunidade Escolar 

tanto para questões 

coletivas quanto para 

situações específicas. 

• Verificar se as 

alternativas e/ou 

estratégias funcionais, 

organizativas e/ou 

metodológicas sugeridas 

às situações coletivas 

e/ou individuais estão 

adequadas ao seu 

propósito. 

• Reestruturar orientações 

e/ou intervenções para 

novos procedimentos. 
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Eixo 3: Acompanhamento sistemático e mediação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.  

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

profissionais da escola, com 

corresponsabilização do 

processo de escolarização 

dos estudantes. 

• Cooperação com os 

professores na elaboração 

de instrumentos (atividades 

adaptadas etc.) e 

procedimentos nas 

intervenções didático- 

metodológicas que auxiliem 

no processo de ensino e 

aprendizagem, tendo em 

vista as especificidades dos 

estudantes com Deficiência, 

TEA e TFE assim como, 

dos estudantes que 

apresentam dificuldades 

mais acentuadas no 

processo de escolarização. 

• Realização de processos 

avaliativos e interventivos 

na perspectiva da avaliação 

formativa com vistas à 

enturmação adequada e/ou 

atendimentos 

barreiras que dificultam o acesso ao ensino 

naquele determinado momento do 

indivíduo em análise avaliativa de forma 

coletiva ou individual. 

• Acompanhar os estudantes no âmbito 

escolar, médico, terapêutico e familiar, se 

necessário. 

• Desmistificar a cultura de medicalização, 

diagnóstico e rotulação. 

• Elaborar os Relatórios de Avaliação e 

Intervenção Educacional - RAIE dos 

estudantes com necessidades educacionais 

especiais e/ou pareceres e outros 

documentos pertinentes ao contexto atual. 

• Estabelecer parceria mais estreita com os 

Serviços de Apoio (SR, SAA, SOE) na 

intervenção com os estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais - 

ANEEs. 

• Estreitar parceria/laços com todos os 

profissionais das UE (EC 413 Sul e Escola 

Parque 313/314 Sul) envolvidos no 

processo de desenvolvimento do estudante 

•  

(s) em análise e posterior. 

• Orientações aos docentes, 

em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica 

e o SOE, com a 

finalidade de 

esgotamento de 

estratégias pedagógicas 

e/ou adoção de 

alternativas antes de 

qualquer 

encaminhamento para o 

SEAA – PAIQUE. 

• Parceria mais estreita 

com o SOE e a 

Coordenação Pedagógica 

para encaminhamentos 

preventivos visando às 

áreas: terapêuticas, 

médicas e indicação de 

atividades físico-

esportivas.  
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Eixo 3: Acompanhamento sistemático e mediação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.  

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

complementares   

PAIQUE. 

• Elaboração do RAIE, 

Pareceres e outros 

documentos pertinentes ao 

contexto do momento. 

• Articulação com a Rede 

de Apoio (Saúde, 

Psicologia, Psicopedagogos, 

CT, outros) para melhor 

compreensão da realidade 

dos estudantes. 

• Participação nos 

encontros da Equipe 

Gestora. 
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Eixo 4: SEAA - Diretrizes, planejamento, orientações 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos 
Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

• Encontro de articulação 

pedagógica com a 

CIEEAA e/ou GESEAA. 

• Planejamento das ações e 

produção de materiais 

para oficinas, 

aulas/técnicas 

demonstrativas, grupos 

interventivos e/ou 

intervenções individuais. 

• Encontro de articulação 

com os Serviços de 

Apoio da escola (EEAA; 

SAA; SOE; SR) com a 

Equipe Gestora. 

• Reavaliação das ações 

para ajustes e 

redirecionamento 

• Estudos de Casos 

• Participar dos espaços de 

aperfeiçoamento/formação continuada 

propostos tanto pela CIEEAA quanto pela 

GESEAA. 

• Planejar as ações semanais da EEAA, 

conforme os Eixos e suas demandas. 

• Produzir materiais para formação de 

professores e grupos interventivos. 

• Criar espaço de articulação entre os Serviços 

de Apoio (EEAA; SAA; SOE; SR) da UE. 

• Realizar Estudos de Casos quando houver 

previsão de mudanças no tipo de enturmação 

e/ou para casos omissos.  

•  Criar planilhas para o controle e 

acompanhamento das ações/demandas 

desenvolvidas pela EEAA. 

• Criar espaço junto à Equipe Gestora para 

reavaliação das ações e ajustes frente as 

demandas e questões pontuais. 

• Elaborar relatórios (RAIE) dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

• Momentos de trocas 

com os profissionais 

das EEAAs dentre 

outros. 

• Confecção de 

materiais, planilhas 

de dados, relatórios 

e outros. 

• Momentos de trocas 

com a Equipe 

Gestora 

• Realização de 

Estudos de Casos 

para nortear 

encaminhamentos e 

possibilidades 

futuras. 

 

• A 

assessoria 

ocorrerá 

ao longo 

de todo o 

ano letivo 

 

• GESEAA 

• CIEEAA 

• Profissionais da 

EEAA (Pedagoga 

e Psicóloga) 

• SOE 

• Equipe Gestora 

• AP 

 

 

• Acompanhar as ações e 

intervenções adotadas 

pela EEAA, em âmbito 

escolar, por meio do 

feedback da Equipe 

Gestora e demais atores 

envolvidos no processo. 

• Reestruturar orientações 

e/ou intervenções para 

novos procedimentos 

assessorado pela 

CIEEAA e a Equipe 

Gestora. 

 

 

Referências: Orientações ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 
  Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal  
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ORGANOGRAMA DA OPERACIONALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DA EEAA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 

PREVENTIVAS INSTITUCIONAIS INTERVENTIVAS 

MAPEAMENTO 

INSTITUCIONAL 

• Compreensão do 

cenário atual das 

atividades 

pedagógicas e sua 

diversidade 

institucional 

ampliando o foco ao 

longo do ano letivo 

conforme a 

necessidade da UE. 

DIMENSÕES 

   ASSESSORIA AO 

TRABALHO COLETIVO 

• Espaço de escuta e 

compartilhamento de ideias 

e/ou intervenções à 

comunidade escolar nos 

seus espaços institucionais 

(coordenações 

pedagógicas, reuniões, 

projetos, eventos, 

conselhos de classe, 

formação continuada, roda 

de conversa, estudos de 

casos etc.) frente aos 

processos educativos, tanto 

nos avanços (ações 

pedagógicas bem-

sucedidas) quanto nos 

desafios que podem ser 

superados por meio da ação 

coletiva. 

 

ACOMPANHAMENTO 

SISTEMÁTICO E 

MEDIAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

• Acolhimento e 

acompanhamento aos 

estudantes 

• Escuta pedagógica 

• Observação interventiva 

• Intervenção didática 

• Rodas de Conversa 

• Projeto de Intervenção 

Educacional (Grupos 

Interventivos, 

intervenção individual) 

• Processos avaliativos e 

interventivos - PAIQUE 

• Articulação com a Rede 

de Apoio (Saúde, 

Psicologia, CT, 

Psicopedagogos, outros) 

• Participação nos 

encontros da Equipe 

Gestora 

E.C. 413 SUL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRALIDADE 

DA ESCOLA CLASSE 

COM A ESCOLA 

PARQUE 

• Desenvolvimento 

compartilhado das 

ações em rede 

escolar. 

• Intervenção 

educacional em 

todas as Dimensões. 

• Estabelecimento de 

momentos de 

interlocução entre os 

profissionais das UE 

( coordenação 

coletiva, oficinas, 

reuniões, encontros, 

rodas  de conversa e 

outros). 

 

 

2º Semestre/2022 – FOCO: Estratégia de Matrícula / 2023 



PROJETO 

INTERVENÇÃO 

EDUCACIONAL

EEAA

EC 413 SUL



I – IDENTIFICAÇÃO:

a) Assunto: Atendimento em Grupo Interventivo - GI, aos estudantes que necessitam da intervenção educacional (estratégias

pedagógicas, autoestima, autoconhecimento e auto adequação).

b) Público-alvo: Estudantes encaminhados para o SEAA e/ou aqueles indicados após a observação do SEAA em sala de aula.

c) Responsáveis pela execução: As profissionais do SEAA

d) Horizonte Temporal: O atendimento de cada GI se dará em cinco (05) sessões, com duração de 50 minutos, uma vez por

semana, em grupos de 03 a 06 estudantes, com avaliações contínuas do grupo envolvido.

e) Horário: das 10h30’ às 11h30’ e das 16h00 às 17h00.

f) Conhecimento Prévio (Desafios):

➢ Atendimento em grupo interventivo aos estudantes no espaço físico do SEAA ou da Unidade de Ensino de acordo com a

indicação.

➢ Desenvolvimento das atividades propostas para o GI atreladas ao Projeto de 2022: Borboleteando pelo Mundo das Sensações

e Sabores e a Teoria das Múltiplas Inteligências – Howard Gardner.

➢ Promoção da independência escolar e de situações positivas de valorização do estudante levando em consideração suas

potencialidades, capacidades e habilidades visando o desenvolvimento socioemocional e cognitivo.

➢ Favorecimento de atividades diversificadas que proporcionem o aprendizado e a vivência social e autônoma do estudante.

➢ Experimentação de situações reflexivas no coletivo que possibilite ao estudante descobrir, identificar e diferenciar as emoções

e os sentimentos.

➢ Promoção de situações que promovam o autoconhecimento e a auto adequação.

➢ Realização de atividades lúdicas e jogos interativos que ajudem o estudante a perceber como estão seus níveis de

concentração, atenção, estresse, ansiedade, tristeza, irritabilidade dentre outras e como poderá atuar frente às suas

percepções.



1.º ENCONTRO

PROGRAMAÇÃO

- ACOLHIDA – 05’

- TAPETE EMOCIONÁRIO -10’

- ONDE VOCÊ SENTE? – 15’

- PENSAMENTOS NAS NUVENS –

Mindfulness - 10’

- AUTOAVALIAÇÃO – Termômetro das

Emoções – Como eu estou me sentindo – 05’

2.º ENCONTRO

PROGRAMAÇÃO

- ACOLHIDA – 5’

- TABULEIRO DAS EMOÇÕES -30’

- MOMENTO de Mindfulness – Exercício

de respiração com as vogais - 05’

- AUTOAVALIAÇÃO – Termômetro das

Emoções – 05’

3.º ENCONTRO

PROGRAMAÇÃO

- ACOLHIDA – 5’

- JOGO: Emoções Ocultas -15’

- JOGO: Term.ooo – 10’

- MOMENTO – Mindfulness – Equilíbrio e

controle da respiração - 10’

- AUTOAVALIAÇÃO – Termômetro das

Emoções – 05’

4.º ENCONTRO

PROGRAMAÇÃO

- ACOLHIDA – MOMENTO – Mindfulness – Trabalhar a

concentração ouvindo um sinal sonoro até sumir - 05’

- JOGO DE MEMÓRIA DAS EMOÇÕES -10’

- JOGO: SUDOKU - CONHECENDO AS SENSAÇÕES

DAS CORES QUE AS FRUTAS NOS TRAZEM – 10’

- DESAFIO: RODA DAS LETRAS - 20’

- AUTOAVALIAÇÃO – Termômetro das Emoções – 05’

II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO INTERVENTIVO

5.º ENCONTRO

PROGRAMAÇÃO

- ACOLHIDA - 05’

- DINÂMICA: BRINCANDO COM OS BALÕES -10’

- MEU PROPÓSITO – TAG – 10’

- JOGO: KAKURO - 10’

- FESTA DOS SENTIDOS – 10’

- AUTOAVALIAÇÃO – Termômetro das Emoções – 05’





1.º ENCONTRO



































































































5.º ENCONTRO

PROGRAMAÇÃO

- ACOLHIDA - 05’

- DINÂMICA: BRINCANDO COM OS BALÕES -

10’

- MEU PROPÓSITO – TAG – 10’

- JOGO: KAKURO - 10’

- FESTA DOS SENTIDOS – 10’

- AUTOAVALIAÇÃO – Termômetro das Emoções

– 05’
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COORDENAÇÃO 

COLETIVA

ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO COM A 

VIVÊNCIA DE 

ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

LÚDICAS







ALGUMAS 

ATIVIDADES 

LÚDICAS 

DESENVOLVIDAS

❑ Exercícios de Plena Atenção

❑ Jogo Term.ooo – Descubra a 

palavra

❑ Jogo Tire palavras de dentro de 

palavras

❑ Jogo de Memória e Coordenadas

❑ Desafio Matemático

❑ Exercício de coordenação motora

















EDUCAR PARA 

APRENDER A VIVER 

E A CONVIVER

CONHECENDO AS 

NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS DA 

NOSSA ESCOLA



“Incluir não é dar a todos o 

mesmo. Incluir é dar a cada 

pessoa o que ela precisa 

para se desenvolver...”





CUIDAR 

DE QUEM 

CUIDA























EEAA

Pedagoga Nívia

Psicóloga Beatriz



176 
 

PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Projetos Temáticos e Transversais 

 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Borboleteando pelo 

Mundo 

Ampliação de 

capital cultural 

através de 

vivências 

significativas e 

interdisciplinares. 

Atividades 

pedagógicas 

orientadas 

semestralmente por 

temas comuns à toda 

escola. 

Professor regente e 

Coordenadores 

Pedagógicos, Gestão. 

Participação e 

desempenho do 

estudante no 

projeto. 

Programa de Saúde Desenvolver a 

formação de 

hábitos e atitudes 

necessários a uma 

vida saudável, 

incluindo o 

respeito ao corpo, 

higiene, educação 

alimentar etc. 

Realização de 

palestras e pesquisas 

sobre alimentação 

saudável. Atividades 

de estímulo ao 

consumo da 

alimentação escolar. 

Orientação quanto à 

importância da boa 

higiene. Palestras 

com especialistas 

sobre o cuidado com 

o corpo e 

desenvolvimento 

infantil. 

Professor regente, 

Coordenadores 

Pedagógicos e 

Orientador 

Educacional. 

Participação e 

desempenho do 

estudante. 

PAE: Plena Atenção 

a Vida 

Estimular o treino 

mental de levar a 

atenção a 

respiração e ao 

corpo, 

desenvolvendo a 

concentração e o 

foco e construindo 

um ambiente mais 

colaborativo. 

Exercícios de 

respiração e 

reflexões diárias e 

aulas semanais de 

vinte minutos 

abordando o 

desenvolvimento do 

ser. 

Professor regente, 

coordenação e equipe 

gestora, em parceria 

com a Sociedade 

Vipassana de 

meditação 

Participação e 

desempenho dos 

profissionais e 

estudantesb 
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Cultura de Paz Redução de 

ocorrência de 

situações 

desrespeitosas e 

violentas na escola. 

Atendimento em 

grupo pelo SOE, 

Atividades sobre a 

temática da paz 

Professor Regente, 

SOE. 

Participação e 

desempenho do 

estudante. 

 

 

Projetos por Componente Curricular ou 

Interdisciplinares 

 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Educomunicação/ 

Laboratório de 

Informática 

(Língua portuguesa) 

Comunicativas e 

uso responsável de 

diferentes 

tecnologias por 

meio de diferentes 

linguagens e 

recursos 

multimídia. 

Atividades 

pedagógicas 

realizadas com 

suporte de recursos 

tecnológicos como: 

computadores, 

celulares, tablets, 

jornal impresso, 

radio, blog, 

fotografia, redes 

sociais, entre outros. 

Professor regente e 

Coordenadores 

Pedagógicos. 

Participação e 

desempenho do 

estudante no 

projeto. 

Acompanhamento 

Pedagógico 

(Interdisciplinar) 

Desenvolver 

competências e 

habilidades nas 

áreas de Língua 

Portuguesa e 

Matemática 

Atividades 

pedagógica 

utilizando as quatro 

práticas de 

alfabetização, através 

da orientação de 

estudo e leitura e 

através da 

problematização e 

situações 

desafiadoras. 

Professores, 

Coordenadores 

Pedagógicos. 

Participação e 

desempenho do 

estudante 
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Conecte-se com a 

Natureza 

(Ciências Naturais) 

Valorizar o uso 

adequado dos 

recursos 

disponíveis, 

contribuir para o 

desenvolvimento 

de atitudes de 

preservação do 

meio ambiente em 

ações cotidianas 

(cuidado com o 

ambiente escolar, 

atitudes de não 

consumismo, de 

não desperdício e 

de reciclagem de 

material, cultivo da 

horta) e estimular a 

reflexão e a busca 

por soluções 

sustentáveis. 

Conhecer e 

reconhecer o espaço 

escolar. Plantio e 

cultivo de legumes e 

hortaliças. 

Realização de 

atividades escolares 

integradas à essa 

ação. 

Professor regente, 

Coordenadores 

Pedagógicos e 

Orientador 

Educacional. 

Participação e 

desempenho do 

estudante. 

Sala de Leitura 

(Língua Portuguesa) 

Promover o 

estímulo à leitura, 

sua apreciação e 

deleite e orientar o 

uso adequado do 

espaço e dos 

recursos existentes 

na escola para a 

leitura. 

Destinação de um 

horário específico 

para que cada turma 

desenvolva 

atividades na Sala de 

Leitura. 

  Participação e 

desempenho do 

estudante. 

Educação com 

Movimento 

(Educação Física) 

Estabelecer 

relações 

equilibradas e 

construtivas com 

os outros, 

participando de 

atividades 

corporais. 

•Atividades ao ar 

livre. •Brincadeiras 

cantadas. 

•Coordenação de 

movi- mentos 

motores. 

•Psicomotricidade. 

Professor Regente Participação e 

desempenho do 

estudante. 

Economia para a 

Vida 

(Matemática) 

Proporcionar  aos 

alunos leituras e 

vivências que 

despertem a 

necessidade de 

uma organização 

financeira 

Atividades 

pedagógicas 

interdisciplinares e 

projetos de educação 

financeira 

Professores, 

Coordenadores 

Pedagógicos. 

Participação e 

desempenho do 

estudante 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PPP 

 
A avaliação como parte de um amplo processo de acompanhamento do 

desenvolvimento da Proposta Político Pedagógica será desenvolvida de forma processual e 

numa concepção formativa onde professores, coordenadores, ESV, funcionários, Conselho 

Escolar, pais, alunos e direção farão suas observações sobre o processo de 

desenvolvimento das atividades. Serão realizadas nos momentos de coordenação coletiva de 

professores, da coordenação dos educadores sociais voluntários, nos conselhos de classe, 

reuniões de pais e mestres, rodas de conversa com os estudantes e reuniões com servidores. 

Desse modo, além das atividades realizadas, também serão avaliados os sujeitos nelas 

envolvidos considerando os recursos e estrutura disponíveis para o trabalho. 

 

Cada segmento terá seu registro próprio, todos os envolvidos no processo preencherão 

formulários de acompanhamento, sendo que os mesmos serão elaborados pela equipe gestora 

da escola que fará as adequações de acordo com cada segmento. 

 

Também, durante e ao término do ano letivo propostas complementares serão feitas, 

observações orais dos envolvidos e das crianças sobre o desenvolvimento do projeto, 

chamando a atenção de todos para a responsabilidade de cada um e do grupo como um todo 

para um bom trabalho desenvolvido buscando aprimorar cada vez mais a interação entre a 

comunidade. 

 

O acompanhamento do projeto será feito continuamente pela equipe gestora , supervisão 

pedagógica, coordenação da escola, em parceria com os coordenadores intermediários que 

acompanham a escola, através de relatos orais e escritos, reuniões, momentos de 

planejamento e observação da participação de todos. 
 

A avaliação será composta por elementos quantitativos e qualitativos, pesquisas, 

questionários, entrevistas e reuniões com a Comunidade Escolar. 

 

Durante o ano letivo serão feitas pesquisas e reuniões periódicas com o Conselho Escolar 

e com a comunidade para avaliação da proposta desenvolvida e implantação de novas ações 

que se fizerem necessárias. 
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