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2. APRESENTAÇÃO 
 

Este é o Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 416 Sul mantida pela Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, registrada no CNPJ: 00.394.676/0001-07, 

localizada em: SQS 416 Área Especial. Este Projeto reflete uma construção coletiva e de 

acompanhamento contínuo; ele descreve a identidade desta Unidade Escolar. 

A partir da situação de pandemia, em razão da propagação da COVID-19,  vivida 

desde o primeiro semestre do ano de 2020,  novas  configurações  e  organizações  foram  

exigidas  do  cenário escolar. Grande parte dos anos letivos de 2020 e 2021 foram mediados 

por tecnologias, conforme normatizações legais (federais e distritais). As principais 

mudanças alcançaram a organização dos espaços e dos tempos escolares,  as diferentes 

maneiras para provocar a aprendizagem dos estudantes, a criação de novas estratégias de 

interação e o novo olhar sobre o percurso avaliativo. 

Meados de agosto do ano de 2021, a Escola Classe 416 Sul retornou com o ensino 

presencial, alternando as estratégias didáticas com meios tecnólogicos (aulas síncronas e 

assíncronas por meio da plataforma Google Sala de Aula), entrega de materiais impressos 

e aulas presenciais com a atenção as especificidades do público-alvo, tendo a preservação 

da saúde de todos como protagonista desse processo. 

Em 2022, o retorno (presencial) da equipe pedagógica aconteceu em 07 de fevereiro 

com a realização da Semana Pedagógica até o dia 11 de fevereiro, com o tema: “Um novo 

tempo, (re)construindo sonhos e avivando esperanças”. As aulas começaram no dia 14 de 

fevereiro de 2022 de maneira presencial em sua totalidade, sem o uso de meios 

tecnológicos, de acordo com as normatizações da SEEDF. 

Considerando esse respaldo normativo estabelecido por resoluções nacionais e 

distritais, esse Projeto Político-Pedagógico apresenta a Escola Classe 416 Sul em 

identidade, abrangendo seus condicionantes históricos, culturais, sociais, econômicos que 

são e serão preponderantes para a construção e vivência do trabalho pedagógico.  

A construção deste Projeto deu início na Semana Pedagógica, que representou o 

ponto de partida para a organização do Ano Letivo de 2022. As Professoras, a Equipe 

Gestora, a Coordenação Pedagógica, a Orientação Educacional, a Equipe da Sala de 

Recursos, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, as Monitoras Educacionais, 

as Famílias e os Estudantes estiverem envolvidos nesse trabalho a partir de diferentes 

estratégias; representantes desses segmentos constituíram a Comissão Organizadora para 
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elaboração do PPP.  

A participação das pessoas envolvidas nessa construção aconteceu por meio de: 

encontros presenciais na própria Unidade Escolar, reuniões virtuais através do Google 

Meet, preenchimento de questionários e enquetes por meio do Google Forms, momentos 

de diálogo nas aulas. Essas ações e esses encontros foram permeados pelos resultados 

da Avaliação Institucional e da Avaliação Diagnóstica.  

Estiveram envolvidos na construção deste Projeto: Diretora, Vice-diretora, Secretária 

Escolar, Coordenadores Pedagógicos, Orientadora Educacional, Professores Regentes, 

Professores Readaptados, Pedagoga e Psicólogo da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Professora da Sala de Recursos, Monitores Educacionais, Estudantes e 

seus familiares. 

A elaboração desse Projeto Político-Pedagógico considerou os seguintes elementos: 

- O histórico constitutivo e formativo da Escola Classe 416 Sul; 

- O diagnóstico da realidade a partir dos resultados alcançados na Avaliação 

Institucional do fim do ano letivo de 2021 e da Avaliação Diagnóstica do início do ano letivo 

de 2022, com a participação da equipe pedagógica, dos estudantes e da família; 

- A função social da escola como compreensão de propósito a ser trilhado; 

- A definição dos princípios norteadores de uma educação pública de qualidade; 

- A descrição da missão e dos objetivos a serem alcançados nessa jornada 

pedagógica. 

- A fundamentação teórico-metodológica que sustenta a prática pedagógica 

cotidiana. 

- As premissas que caracterizam a organização do trabalho 

pedagógico. 

 - As principais estratégias de avaliação que integram o princípio da avaliação 

formativa. 

- A organização do currículo consoante ao Currículo em Movimento da SEEDF; 

- O Plano de ação que descreve a articulação e a concretização desse Projeto 

Político Pedagógico. 

- As estratégias para o acompanhamento e avaliação desse Projeto. 

- E por fim, a referências teóricas e documentais que nortearam a elaboração 

desse Projeto e as descrições pertinentes que configuram a identidade da Escola Classe 
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416 Sul. 

A seguir, estão os registros fotográficos que ilustram a concretização da elaboração 

dessa Proposta Pedagógica. 

 

Semana Pedagógica 2022 – Diálogo com a Equipe Pedagógica 

  

Início do ano letivo de 2022 – Momento de escuta com os estudantes no pátio da 

Escola. 
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Início do ano letivo de 2022 – Momento de escuta com as famílias, estudantes e 

equipe pedagógica. Reunião no Google Meet. 

 

3. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

No dia 07 de março de 1977, sob a direção da Professora Elza Bites Montezuma 

iniciaram-se as atividades na Escola que teve o seu reconhecimento legal, através da 

Portaria nº 17, de 07/07/1980. 

A inauguração ocorreu em 28 de abril de 1977. A Escola Classe 416 Sul completou 

quarenta e quatro anos de existência. Data em que simbolicamente, renovamos os votos e 

desejos de se fazer diferença sempre. Atualmente, estuda a terceira  geração  desde  a  sua  

fundação.  É  possível  encontrar  alunos,  cujos  pais, avós foram alunos desta Instituição 

de Ensino. 

A Escola está localizada em um espaço que favorece a comunidade próxima, bem 

como locais mais distantes e entorno. Temos a maior quantidade de alunos oriundos da 

Vila Telebrasília, logo em seguida, são os estudantes moradores do Paranoá. Os demais 

alunos residem próximos à Escola, em outras Regiões Administrativas, e Cidades do 

Entorno, como Valparaíso e Águas Lindas de Goiás. 
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Arquivo digitalizado com o histórico da Escola Classe 416 Sul 

 

A Escola encontra-se bem cuidada, recentemente foi pintada na parte interna e na 

parte externa. A copa e os banheiros da Sala dos Professores foram reformados. É 

composta por dez salas de aula, uma sala dos professores, uma secretaria, uma sala para 

os servidores, uma sala do SOE, uma sala de recursos, uma sala da EEAA, uma cantina, 

um depósito para merendas, uma sala de leitura, um pequeno parque com uma área de 

lazer, dois banheiros de alunos, um banheiro para os alunos das Classes Especiais, um 

banheiro na sala dos professores e dois banheiros para a utilização do público em geral, da 

secretaria e dos vigias e agora um depósito. 
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Arquivo digitalizado com a planta baixa da Escola Classe 416 Sul 

 

A maioria da Equipe da Escola faz parte do quadro de servidores há muitos anos, o 

que permite maior vínculo, mas em especial, neste ano recebemos muitas professoras 

Contrato Temporário para vagas iniciais. 

Quanto às instituições escolares, a Associação de Pais e Mestres – APM, formada em 

1979, com a finalidade de integrar a comunidade, o poder público, a escola e a família, e 

buscar desempenho mais eficiente do processo educativo, ainda permanece ativa. E 

conforme Lei Orgânica do Distrito Federal aprovada pelo Decreto nº 20551, de 03 de 

setembro de 1999 e Lei Complementar nº 247/99 foi instituído o Conselho Escolar que 

garante a participação efetiva da comunidade na gestão democrática da Escola. 

Passaram inúmeras direções por essa Unidade Escolar que contribuíram para que ela 

se tornasse o que é hoje, deixando marcas na vida de muitos estudantes, famílias, 

professores e agentes. Desde o dia 24 de junho de 2004, a Diretora é a Professora Romina 

Dias Firmo Vieira e há 16 anos, a professora Simone Barros de Lima é a Vice-Diretora. São 

45 anos de existência, fazendo diferença na vida de quem estuda ou trabalha nessa 

Unidade Escolar. 
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Dados desta Unidade Escolar 

Mantenedora Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Escola Escola Classe 416 Sul 

CNPJ 00.394.676/0001-07 

Endereço completo SQS 416 Área Especial 

E-mail ec416sul@gmail.com 

Telefone 3901-2505 

Data de fundação 31/07/2000, Decreto nº 21.396 

Utilidade Pública Educacional 

Localização Urbana 

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto/Cruzeiro 

Data de criação 28/04/1977 

Autorização Portaria 17 

Reconhecimento 07/07/1980 

Turnos de funcionamento Matutino e vespertino 

Nível de Ensino Ofertado Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Classes Especiais 

Tabela nº 01 – Dados desta Unidade Escolar 

 
Dados da Equipe Gestora 

Diretora Romina Dias Firmo Vieira 

Vice-Diretora Simone Barros Martins de Lima 

Chefe de Secretaria Lenita Maria Melo do Lago 

Tabela nº 02 – Dados da Equipe Gestora 

 
Dados das Professoras Regentes 

Turma Turno Professora 

1º ano A Matutino Maria Paula Linhares Mendes de Queiroz 

1º ano B Vespertino Tânia Maria de Oliveira Alves 

2º ano A Matutino Regina Roppa Evilasio 

2º ano B Vespertino Sueili Araújo dos Santos 

3º ano A Matutino Jane Nogueira  Casado 

3º ano B Matutino Camila Cezar Pires 

3º ano C Vespertino Valdetina Marques dos Santos  

4º ano A Matutino Patrícia Chaves Vilela de Lima  

4º ano B Vespertino Cristiane Soares Del Menezzi 

4º ano C Vespertino Isabela do Nascimento Silva 

5º ano A Matutino Lisa Fernanda Gomes de Sousa 

5º ano B Matutino Mariana Cortez de Lima Azevedo 

5º ano C Vespertino Glauciene Isidoro Gonçalves 

Classe Especial A Matutino Carolina Silva Vaz Gontijo 

Classe Especial B Matutino Adriana Ferreira da Silva Trindade 

Classe Especial C Matutino Natália dos Santos Silva 

Classe Especial D Matutino Clara Lúcia Pereira Rocha 

Classe Especial E Matutino Tatiane Resende Silva 

Classe Especial F Matutino Deene Divina Cardoso de Oliveira 
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Classe Especial G Vespertino Aline Honório Matos 

Classe Especial H Vespertino Flávia Silva de Oliveira 

Classe Especial I Vespertino Cristiane Berger 

Classe Especial J Vespertino Fabiana de Sousa Costa 

Classe Especial K Vespertino Elen Alves Machado da Silva 

Classe Especial L Vespertino Andréia de Cássia Silva 

Tabela nº 03 – Dados das Professoras Regentes 

 
Dados das Equipes 

Função Nome 

Coordenação Pedagógica 
Angélica do Rosário de Freitas Rodrigues Almeida 
Pedro Cavalcante de Miranda 

Orientadora Educacional Roberta Alves Carolino 

Professora da Sala de Recursos - SR Thaís Rodrigues Freire Silva 

Equipe Especializada de Apoio à 
Aprendizagem - EEAA 

Daniella Karine Moura Moraes – Pedagoga  
Artur Mamed Cândido - Psicólogo 

Professoras Readaptadas 

Adélia Peres da Silva Oliveira (Sala de Leitura) 
Daniela Sousa Dias Aguiar (Sala de Leitura) 
Iracilda Araújo de Oliveira Santos (Apoio à Equipe 
Gestora) 
Magna Monteiro Sabino  (Apoio à Coordenação 
Pedagógica) 
Patrícia Dias (Apoio à Coordenação Pedagógica) 
Stela de Azeredo Arneitz (Projeto Origami e Kirigami) 

Professora em Restrição 
Márcia Rodrigues Silva de Oliveira (Apoio à 
Coordenação Pedagógica) 

Monitoras 
Evilânia Cordeiro de Sousa  
Karla Karine Dias de Moura 

Agentes de Portaria 
Artur Camilo Nascimento  
Conceição de Maria Freire 

Funcionários da Empresa Juiz de Fora 

Adriana Dias dos Santos 
Everton Luiz da Silva  
Ione Ribeiro da Silva 
Marcel de Sousa Viana  
Rosinalda da Silva Santos 
Patrícia Pereira Ramos 

Merendeiras da Empresa 
G&E 

Maria Alves da Mata 
Maria das Graças Dias Martins 

Agentes de Vigilância 

Ildeu Borges Pereira  
Lúcio de Souza França 
José Nilson de Sousa 
Ricardo Cunha de Oliveira 

Educadores Sociais Voluntários 

Ednamarlene Almeida Ponce 
Joilma Silva Santana 
Larissa Nicole Ventura Serra 
Louise de Andrade Loiseleur des Longchamps 

Tabela nº 04 – Dados das Equipes 
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Membros do Conselho Escolar 

Função Nome 

Equipe Gestora – Membro Nato Romina Dias Firmo Vieira 

Carreira Magistério Eliete Ferreira dos Santos (presidente) 

Carreira Magistério Fabiana de Sousa Costa  

Carreira Assistência à Educação Conceição de Maria Freire 

Carreira Assistência à Educação Neuza Maria Ferreira da Silva 

Representante das famílias Valdirene Maria Silva Capuzzo 

Representante das famílias Gustavo da Silva Vieira 

Representante das famílias Átila Pimentel Rocha Melo 

Tabela nº 05 – Membros do Conselho Escolar 

Membros da Comissão Organizadora do Projeto Político-Pedagógico 

Cargo Nome 

Equipe Gestora Romina Dias Firmo Vieira 

Equipe Gestora Simone Barros Martins de Lima 

Coordenação Pedagógica  Pedro Cavalcante de Miranda 

Carreira Magistério Regina Roppa Evilásio 

Carreira Assistência Lenita Maria Melo do Lago 

Representante das famílias Ana Cristina Oliveira 

Tabela nº 06 – Membros da Comissão Organizadora do Projeto Político-Pedagógico 

Dados das Turmas 

  

Conforme dados do IEDUCAR, em 08 de junho de 2022, a Escola Classe 416 Sul 

possui 91 alunos matriculados no turno matutino e 77 no turno vespertino. O espaço físico 

é composto por: 10 Salas de Aula, 01 Sala de Leitura, 01 Sala de Orientação Educacional, 

01 Sala de Recursos, 01 Sala da EEAA, 01 Sala de Coordenação Pedagógica, 01 Sala da 

Equipe Gestora, 01 Sala dos Professores, 01 Sala da Secretaria, 01 Cozinha, 02 Depósito 

para armazenamento de materiais gerais e 01 Sala de apoio para os servidores da 

conservação. 

Atende aos alunos das Classes Especiais, organizados em 06 turmas no turno 

matutino e 06 turmas no turno vespertino. As 12 Classes Especiais/TGD são compostas por 

dois alunos (Transtorno do Espectro Autista e comorbidades) cada. Quanto ao Ensino 

Regular, a Escola atende o 1º Ciclo (1º, 2º e 3º Ano) e o 2º Ciclo (4º e 5º Anos) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental como apresenta o quadro a seguir: 
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Turma Turno Tipo de turma / Tipo de atendimento 

1º ano A Matutino Integração Inversa 

1º ano B Vespertino Integração Inversa 

2º ano A Matutino Classe Comum 

2º ano B Vespertino Integração Inversa 

3º ano A Matutino Integração Inversa 

3º ano B Matutino Integração Inversa 

3º ano C Vespertino Integração Inversa 

4º ano A Matutino Integração Inversa 

4º ano B Vespertino Integração Inversa 

4º ano C Vespertino Integração Inversa 

5º ano A Matutino Integração Inversa 

5º ano B Matutino Integração Inversa 

5º ano C Vespertino Classe Comum Inclusiva 

Tabela nº 07 – Descrição e tipo de atendimento das Turmas do Ensino Regular 

 

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Situada no centro da capital do Brasil, a Escola Classe 416 Sul atende pouquíssimos 

estudantes da comunidade local. Os estudantes matriculados nesta Unidade Escolar são 

oriundos, em sua maioria, da Vila Telebrasília, do Itapoã e do Paranoá Parque. A partir de 

escuta sensível e de dados das fichas de matrícula, identificou-se que os estudantes fazem 

parte de famílias em que os provedores dos lares trabalham durante todo o dia e só 

conseguem acompanhar as demandas escolares quando chegam do trabalho (em parte da 

noite); além de administrarem as tarefas domésticas paralelo a este acompanhamento. É 

válido destacar que por atender um público significativo de estudantes com Transtorno do 

Espectro Autista-TEA, essa Unidade Escolar recebe estudantes (TEA) de diferentes 

localidades do Distrito Federal, conforme encaminhamento da Coordenação Reginal de 

Ensino do Plano Piloto.  

Por essência, a Escola Classe 416 Sul desenvolve um trabalho pedagógico com olhar 

sensível às diferenças pautado no público-alvo que atende. A composição diferenciada das 

turmas, conforme a Estratégia de Matrícula, compreende estudantes em diferentes níveis 

de desenvolvimento e aprendizagem. Nesse sentido, é oportuno apresentar o quadro dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais que integram a Escola Classe 416 

Sul no ano letivo de 2022. 
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NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL SIGLA 
QUANTIDADE 
DE ALUNOS 

Baixa visão BV 01 

Transtorno Global /Autismo do 
Desenvolvimento 

TGD/AUT 37 

Transtorno Global /Síndrome de Asperger do 
Desenvolvimento 

S. ASPERGER 01 

Deficiência Física com Educacional Especial 
Alta Necessidade 

DF/ANE 01 

Síndrome de Down/Deficiência Intelectual S.DOWN/DI 03 

Deficiência Múltipla DMU 02 

Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade 

TDAH 04 

Deficiência Física com Baixa Necessidade 
Educacional Especial 

DF/BNE 02 

Deficiência Física com Média Necessidade 
Educacional Especial 

DF/MNE 01 

Dislexia Dislexia 01 

Distúrbio do Processamento Auditivo Central DPA(C) 01 

Transtorno Global  do Desenvolvimento/Sem 
outra especificação 

TGD/SOE 01 

Tabela nº 08 – Quantitativo de estudantes com necessidades educaionais especiais. 

 
Mapeamento do público-alvo  

  

A essência de um trabalho pedagógico significativo é caminhar de maneira consoante 

e coerente ao público-alvo envolvido em todo o processo. Nesse sentido, é primordial 

sistematizar um mapeamento de dados que evidenciem características desse público. Esse 

levantamento de dados foi aplicado de maneira virtual, por meio do Google Forms, dividido 

em três segmentos: 

- Segmento - Equipe Pedagógica (constituída por: Equipe Gestora, Coordenação 

Pedagógica, Orientação Educacional, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, 

Equipe da Sala de Recursos, Professoras Regentes, Professoras Readaptadas e 

Professoras em Restrição Médica); 

- Segmento - Famílias (pais e/ou responsáveis pelos estudantes). 

- Segmento - Estudantes matriculados na Escola Classe 416 Sul. 

Assim, serão apresentados gráficos, a seguir, que revelam a realidade da Escola 

Classe 416 Sul. É válido destacar que os dados gerados foram primordiais para a 

elaboração deste Projeto Político-Pedagógico e guia da contextualização do trabalho 

pedagógico para o ano letivo de 2022. 
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Segmento - Equipe Pedagógica 

 

A Equipe Pedagógica da Escola Classe 416 Sul, constituído por: Equipe Gestora, 

Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Equipe da Sala de Recursos, Professoras Regentes, Professoras 

Readaptadas e Professoras em Restrição Médica, respondeu a um questionário com 10 

itens que propõem o levantamento de dados sobre a realidade escolar a partir do olhar 

desses profissionais. Esse questionário foi respondido por 40 servidores. Os dados serão 

apresentados, a seguir, em formato de gráficos circulares, em percentual e conforme as 

legendas propostas. 
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A partir das respostas representadas por meio dos gráficos, percebe-se  que a 

Equipe Pedagógica é constituída predominantemente por pessoas do sexo feminino entre 40 

e 49 anos de idade. Mais da metade dessa equipe possui graduação em Pedagogia com Pós-

Graduação (Lato Sensu) em diferentes áreas. A maioria da equipe possui mais de 10 anos de 
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experiência como professora regente.  O grupo mostrou-se satisfeito com os serviços 

pedagógicos e administrativos oferecidos pela escola neste período não presencial 

(considerando o ano letivo de 2021). O impacto da aprendizagem, durante o Ensino Remoto, 

foi avaliado positivamente pelo grupo, considerando as novas estratégias didáticas adotadas 

neste momento. 

 

Segmento - Famílias 

 

As famílias dos estudantes (pais e/ou responsáveis) responderam a um questionário 

com 10 itens que propõem o levantamento de dados sobre a realidade escolar e de 

situações domésticas a fim de conhecermos o público-alvo na qual a Escola Classe 416 Sul 

dedica o seu trabalho diariamente. Esse questionário foi respondido por aproximadamente 

86 famílias. Os dados serão apresentados, a seguir, em formato de gráficos circulares e de 

barras, em percentual e conforme as legendas propostas. 
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Sabendo que na época de aplicação dos questionários estavam matriculados cerca 

de 170 estudantes na Escola Classe 416 Sul e que muitos alunos são irmãos, a quantidade 

de 86 familiares respondentes é oportuna para essa amostragem contextual. Mais da 

metade dos respondentes informam que a atuação junto à escola é realizada pelo pai e 

pela mãe na faixa etária de 31 a 50 anos de idade. O grau de escolaridade é variável, 

contemplando diferentes níveis de formação. 

 

Segmento – Estudantes 

  

Os estudantes foram orientados a responderem, individualmente, no computador de 

cada sala de aula um questionário do Google Formulário a fim de realizarmos um 

levantamento de situações que favoreçam e promovam a aprendizagem cotidiana. Esse 

questionário é composto por 05 questões que foram devidamente respondidas por 147 

estudantes matriculados na Escola Classe 416 Sul. Os dados serão apresentados, a seguir, 

em formato de gráficos circulares e de barras, em percentual e conforme as legendas 

propostas. 
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A idade dos estudantes é equilibrada, considerando o nível de matrícula de cada 

criança. A maioria dos estudantes reside com o pai e/ou a mãe. Grande parte dos 

estudantes evidenciam a necessidade da intervenção de um adulto na realização das 

tarefas escolares. 

 

Resultados do IDEB 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb divulgou o resultado de 2019 do 

sistema de ensino do DF. Nesta edição, na Rede Pública, participou de forma censitária os 
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estudantes dos 5º ano do Ensino Fundamental, seguindo critérios descritos na Portaria 

n°366, de 29 de abril de 2019. A seguir estão os resultados dessa Unidade Escolar que 

subsidiaram a elaboração deste Projeto Político-Pedagógico, junto ao corpo docente e 

comunidade escolar, para melhoria da qualidade na educação. 

Desempenho – Escola Classe 416 Sul 

IDEB 2017 IDEB 2019 
Variação de 

IDEB 
Meta IDEB 

2019 
Meta IDEB 

2021 

6,2 6,2 2019-2017 5,8 6,1 

Desempenho geral – Ano: 2019 

 Nota Menor Maior 

CRE Plano Piloto - 4,7 7,7 

Distrito Federal 6,5 4,3 7,9 

Obs.: Nota zero significa que a UE não atende a etapa ou não teve resultados divulgados pelos critérios do 

INEP/MEC. O Inep não calcula nota de IDEB para as Coordenações Regionais de Ensino. 

Tabela nº 09 – Desempenho da Escola Classe 416 Sul e geral do DF no IDEB. 

Fonte: Boletim de desempenho por Unidade Escolar fornecido pela DIAV (Diretoria de Avaliação) da 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. 

Tabelas nº 10 – Nível de desempenho (Matemática e Língua Portuguesa) da Escola Classe 416 Sul no IDEB. 
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Em 17/6/2022, esta Unidade Escolar recebeu os resultados preliminares do 

desempenho dos estudantes do 5º ano na participação do processo avaliativo do SAEB. A 

partir de comparativos com os anos anteriores, foi possível identificar um progresso no 

componente curricular de Língua Portuguesa, contudo, há a necessidade de continuar 

realizando investimentos didáticos nos conhecimentos matemáticos. Até a data de entrega 

deste Projeto Político Pedagógico, esta Unidade Escolar não recebeu os resultados finais 

do SAEB para o devido registro neste PPP, assim como, a coerente comparação com as 

escalas de notas dos anos anteriores. A seguir estão os resultados preliminares dessa 

Unidade Escolar na participação no SAEB 2021.  

 

Desempenho média da Unidade Escolar – Escola Classe 416 Sul em 2021 

Língua Portuguesa – 5º ano EF 246,86 

Matemática – 5º ano EF 234,67 

Quantidade de estudantes matriculados na época da 

avaliação 

47 estudantes no 5º 

ano 

Quantidade de estudantes que participaram da avaliação 
39 estudantes do 5º 

ano 

Taxa percentual de participação na avaliação (5º ano) 82,98% 

Tabela nº 11 – Desempenho geral do DF no IDEB. 

 

Em diálogo com a equipe docente, identificou-se a necessidade da realização de 

ações didáticas que empenham o processo de aprendizagem na compreensão de noções 

matemáticas a partir de construções abstracionais e na aplicação de situações problema. 

Essas ações objetivam a consolidação de conceitos matemáticos que evidenciaram faltas 

no desempenho (SAEB) 2021. Além disso, esta Unidade Escolar comprou livros literários 

(em 2022) com a temática da Educação Financeira para a realização de um trabalho 

pedagógico engajado, curioso e significativo para a aprendizagem dos estudantes.  

 



29 
 

Avaliação – Diagnóstico Inicial 2022 

  

Com o intuito de apresentar a realidade da Escola Classe 416 Sul descrevemos os 

dados referente a participação dos estudantes no Diagnóstico Inicial (em larga escola) 

realizado em contexto de Sistema de Ensino.  

A avaliação de Diagnóstico Inicial foi realizada nos dias 15 e 16 de março de 2022 na 

Escola Classe 416 Sul promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF). Ela ocorreu no início do ano letivo, pois a SEEDF entende “que o início 

de ano letivo é o momento propício para a realização de um diagnóstico das aprendizagens 

consolidadas e considera esse período de suma importância, sobretudo para superar os 

efeitos negativos causados pela pandemia.”  

Essa avaliação teve como objetivo: “servir como instrumento para aferir as fragilidades 

e as potencialidades apresentadas pelos estudantes e, dialogando com a perspectiva 

formativa, dar subsídios aos docentes e demais envolvidos na ação educativa, fornecendo 

informações prévias sobre as aprendizagens dos estudantes para fins de início da 

organização do trabalho pedagógico.” 

Este instrumento foi aplicado de forma presencial e impresssa para todos os 

estudantes dos 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. “Os itens de Língua Portuguesa 

e Matemática dos cadernos de questões foram cedidos pelo Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação (CAEd), lembrando que as habilidades requisitadas estão de 

acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal e referem-se às aprendizagens 

esperadas para os anos/séries/etapa anteriores.” 

A seguir são apresentadas as habilidades cobradas em cada questão transcritas do 

Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

Em seguida estão relacionados os relatórios com o desenvolvimento geral de cada ano (2º, 

3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental). Estes relatórios apresentam a quantidade de 

estudantes que acertaram cada questão, indicando a porcentagem do índice de acertos e 

a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 

É válido destacar que todos as informações e os relatórios referentes a Avaliação de 

Diagnóstico Inicial foram transcritas da plataforma: 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/ e do Currículo em Movimento da SEEDF. 
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2º ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa 
 
 

Item Habilidade Descrição da habilidade 

01 Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 
DH1- Identificar letras entre desenhos, 
números e outros símbolos gráficos. 

02 Identificar fonemas e sua representação por letras. 
DH2- Identificar variações de sons de 
grafemas. 

03 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto 
e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

DH3- Identificar a finalidade do gênero lista. 

04 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. DH4- Inferir informações em  textos. 

05 Nomear as letras do alfabeto e recitá-las na ordem das letras. DH5- Reconhecer as letras do alfabeto. 

06 
Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

DH6- Ler palavras formadas por sílabas não 
canônicas. 

07 
Identificar os elementos de uma narrativa lida ou escutada, 
incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. 

DH7- Reconhecer a personagem principal 
de uma narrativa. 

08 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. DH8- Inferir informação em textos. 

09 Nomear as letras do alfabeto e recitá-la na ordem das letras. DH5- Reconhecer as letras do alfabeto. 

10 
Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças 
entre sons de sílabas mediais e finais. 

DH9- Identificar sílabas de uma palavra. 

11 
Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

DH6- Ler palavras formadas por sílabas 
canônicas. 

12 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 

DH11- Reconhecer o assunto de um texto 
lido. 

13 Identificar fonemas e sua representação por letras. 
DH2- Identificar variações de sons de 
grafemas. 

14 Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 
DH1- Identificar letras entre desenhos, 
números e outros símbolos gráficos. 

15 
Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

DH6- Ler palavras formadas por sílabas não 
canônicas. 

16 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto 
e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

DH10- Identificar a finalidade do gênero 
receita. 

17 
palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

DH6- Ler palavras formadas por sílabas 
canônicas. 

18 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto 
e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

DH12- Reconhecer o gênero bilhete. 

19 
Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças 
entre sons de sílabas iniciais. 

DH9- Identificar sílabas em uma palavra. 

20 
Identificar os elementos de uma narrativa lida ou escutada, 
incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. 

DH13- Identificar o local onde acontece a 
narrativa. 

Tabela nº 12 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Língua Portuguesa – 2º ano. 
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2º ano do Ensino Fundamental - Matemática 

 
Ite
m 

Habilidade Descrição da habilidade 

01 

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, 
para a utilização de termos que se referem à posição, como 
direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se 
o referencial. 

DH1- Identificar a localização ou a 
movimentação de pessoas ou objetos em 
uma representação do espaço. 

02 

Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de 
diferentes adições, com o suporte de material manipulável, 
contribuindo para a compreensão de características do sistema 
de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de 
cálculo. 

 
DH2- Identificar ou decomposições de 
números naturais. 

03 
Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas 
simples. 

DH3-Identificar dados e informações 
apresentados por meio de gráficos. 

04 
Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e 
meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. 

DH4- Utilizar conversão entre 
unidades de medidas de tempo 
na resolução de problemas. 

05 
Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo 
e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes 
disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. 

 
DH5- Identificar representações de figuras 
bidimensionais. 

06 

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, 
para a utilização de termos que se referem à posição, como 
direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se 
o referencial. 

DH1- Identificar a localização ou a 
movimentação de pessoas ou objetos em 
uma representação do espaço. 

07 

Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de 
diferentes adições, com o suporte de material manipulável, 
contribuindo para a compreensão de características do sistema 
de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de 
cálculo. 

DH6- Identificar composições ou 
decomposições de números naturais. 

08 Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do DH7- Corresponder cédulas e/ou moedas 



32 
 

sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do 
cotidiano do estudante. 

do Sistema Monetário Brasileiro. 

09 

Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando 
termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, 
mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe 
mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso 
cotidiano. 

DH8-Comparar ou ordenar o 
objeto/pessoa/animal por meio dos 
atributos de comprimento, altura, 
espessura e tamanho. 

10 
Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, 
esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo 
físico. 

DH9- Identificar representações de figuras 
tridimensionais. 

11 

Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e 
apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em 
situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais 
da sala de aula, entre outros. 

DH10-Executar a contagem de um grupo 
de objetos/pessoas/animais. 

12 

Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até dois algarismos, com os significados 
de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de 
imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais. 

DH11- Utilizar números naturais, 
envolvendo diferentes significados da 
adição ou da subtração, na resolução de 
problemas. 

13 
Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas 
simples. 

DH12- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de tabelas. 

14 
Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de 
acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, 
os horários dos eventos. 

DH13- Comparar e ordenar eventos do 
cotidiano. 

15 
Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, 
esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo 
físico. 

DH14- Identificar representações de 
figuras tridimensionais. 

16 

Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos 
(em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, 
“tem menos” ou “tem a mesma quantidade”. 

DH-15- Comparar ou ordenar quantidades 
pela contagem. 

17 
Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos 
de cálculo para resolver problemas. 

DH16- Executar adição ou subtração com 
números naturais. 

18 
Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas 
simples. 

DH12- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de tabelas. 

19 

Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando 
termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, 
mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe 
mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso 
cotidiano. 

DH8- Comparar ou ordenar o 
objeto/pessoa/animal por meio dos 
atributos de comprimento, altura, 
espessura e tamanho. 

20 
Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo 
e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes 
disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. 

DH5- Identificar representações de figuras 
bidimensionais. 

Tabela nº 13 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Matemática – 2º ano. 
 



33 
 

 

 
3º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa 

 
Ite
m 

Habilidade Descrição da habilidade 

01 
Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 
iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 

DH1- Identificar o número de sílabas de 
uma palavra. 

02 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses 
realizadas. 

DH2- Inferir uma informação em um 
texto verbal 

03 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH3- Reconhecer a finalidade de um 
convite. 

04 
Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em todas as sílabas. 

DH4- Ler uma palavra não canônica. 

05 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH5- Reconhecer o assunto de um 
texto. 

06 
Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

DH6- Ler palavras formadas por sílabas 
canônicas. 

07 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH7- Reconhecer o gênero poema. 
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08 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH8- Localizar uma informação explícita 
em um texto. 

09 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. DH14- Inferir informações em textos. 

10 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto 
lido. 

11 
Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

DH6- Ler palavras formadas por sílabas 
canônicas. 

12 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH9- Reconhecer o gênero fábula. 

13 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. DH10- Inferir informação em textos. 

14 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH11- Identificar a finalidade de uma 
lista. 

15 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH5- Reconhecer o assunto de um 
texto. 

16 
Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

DH6- Ler palavras formadas por sílabas 
não canônicas. 

17 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

 
DH8- Localizar uma informação explícita 
em um texto. 

18 
Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 
iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 

DH1- Identificar o número de sílabas de 
uma palavra. 

19 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 
DH12- Inferir informação em texto que 
articula linguagem verbal e não verbal. 

20 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

DH13- Reconhecer a finalidade de uma 
receita. 

Tabela nº 14 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Língua Portuguesa – 3º ano. 
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3º ano do Ensino Fundamental - Matemática 

 

Item Habilidade Descrição da habilidade 

01 
Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 
esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico. 

DH1- Identificar representações de 
figuras tridimensionais. 

02 
Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de 
centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

DH2- Reconhecer características do 
sistema de numeração decimal. 

03 

Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio 
de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade 
próxima. 

DH3- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de gráficos. 

04 
Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, 
como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, 
para planejamentos e organização de agenda. 

DH4- Utilizar conversão entre 
unidades de medidas de tempo 
na resolução de problemas. 

05 
Construir sequências de números naturais em ordem 
crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, 
utilizando uma regularidade estabelecida. 

DH5- Identificar números naturais 
segundo critérios de ordem. 

06 
Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas 
e em sequências recursivas de números naturais, objetos ou 
figuras. 

DH6- Corresponder números naturais a 
pontos da reta numérica. 

07 

Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas 
(incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro 
e milímetro) e instrumentos adequados. 

DH7- Identificar instrumentos utilizados 
para medir determinadas grandezas 
(massa, comprimento, capacidade, 
tempo e temperatura). 

08 
Compor e decompor números naturais de até três ordens, com 
suporte de material manipulável, por meio de diferentes 
adições. 

DH8- Identificar decomposições de 
números naturais. 

09 
Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de 
centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

DH5- Identificar números naturais 
segundo critérios de ordem. 

10 
Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio 
de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade 

DH9- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de tabelas. 
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próxima. 

11 
Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas 
do sistema monetário brasileiro para resolver situações 
cotidianas. 

DH10- Corresponder cédulas e/ou 
moedas do Sistema Monetário 
Brasileiro. 

12 

Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens, com os significados 
de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 
pessoais ou convencionais. 

DH11- Utilizar números naturais, 
envolvendo diferentes significados da 
adição ou da subtração, na resolução 
de problemas. 

13 

Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características 
comuns, em desenhos apresentados em diferentes 
disposições ou em sólidos geométricos. 

DH12- Identificar representações de 
figuras bidimensionais. 

14 

Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio 
de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade 
próxima. 

DH3- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de gráficos. 

15 
Compor e decompor números naturais de até três ordens, com 
suporte de material manipulável, por meio de diferentes 
adições. 

DH13- Identificar composições ou 
decomposições de números naturais. 

16 
Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando 
estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas 
ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). 

DH7- Identificar instrumentos utilizados 
para medir determinadas grandezas 
(massa, comprimento, capacidade, 
tempo e temperatura). 

17 

Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a 
localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no 
espaço, considerando mais de um ponto de referência, e 
indicar as mudanças de direção e de sentido. 

DH14- Identificar a localização ou a 
movimentação de pessoas ou objetos 
em uma representação plana do 
espaço. 

18 
Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no 
cálculo mental ou escrito. 

DH15- Executar adição ou subtração 
com números naturais. 

19 

Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio 
de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade 
próxima. 

DH9- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de tabelas. 

20 
Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de 
centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

DH5- Identificar números naturais 
segundo critérios de ordem. 

Tabela nº 15 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Matemática – 3º ano. 
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4º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa 
 

Ite
m 

Habilidade Descrição da habilidade 

01 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

DH1- Identificar marcas 
linguísticas que evidenciam o 
interlocutor de um texto. 

02 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de 
canções, dentre outros. 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à 
sua finalidade 

DH2- Localizar uma informação 
explícita em um texto. 

03 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de 
canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

DH3- Reconhecer o gênero histórias 
em quadrinhos. 

04 Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. DH4 Inferir informações em textos. 

05 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de 
canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

DH5- Reconhecer o assunto de um 
texto. 

06 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

DH1- Identificar marcas 
linguísticas que evidenciam o 
interlocutor de um texto. 

07 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de 
canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

DH6- Reconhecer o gênero poema. 
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08 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de 
canções, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à 
sua finalidade. 

DH2- Localizar uma informação 
explícita em um texto. 

09 

Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador 
e a construção do discurso indireto e direto. 

DH7 Identificar o local onde acontece 
a narrativa. 

10 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 
DH4- Inferir informações em 
textos verbais e não verbais. 

11 

Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, 
revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de 
acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

DH2- Localizar informação explícita. 

12 

Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, 
revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de 
acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

DH5- Reconhecer o assunto de um 
texto lido. 

13 
Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão. 

DH8- Reconhecer efeitos de sentido 
decorrentes do uso do ponto de 
exclamação 

14 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

DH1- Identificar marcas 
linguísticas que evidenciam o 
interlocutor de um texto. 

15 
Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. 

DH4- Inferir informações em textos. 

16 
Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão. 

DH8- Reconhecer efeitos de sentido 
decorrentes do uso do ponto de 
exclamação. 

17 
Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. 

DH4- Inferir informações em textos 
verbais. 

18 

Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, 
revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de 
acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

DH9- Reconhecer a finalidade de um 
texto. 

19 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de 
canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

DH5- Reconhecer o assunto de um 
texto. 

20 

Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem 
cenários e personagens, observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, 
tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso 
indireto e direto. 

DH10- Reconhecer a personagem 
principal de uma narrativa. 

Tabela nº 16 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Língua Portuguesa – 4º ano. 
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4º ano do Ensino Fundamental - Matemática 

 

Item Habilidade Descrição da habilidade 

01 
Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado 
para medições de comprimento, tempo e capacidade. 

DH1-Identificar instrumentos utilizados 
para medir massa. 

02 
Identificar características do sistema de numeração decimal, 
utilizando a composição e a decomposição de número natural 
de até quatro ordens. 

DH2- Identificar composições ou 
decomposições de números naturais. 

03 
Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito 
para resolver problemas significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 

DH3- Executar adição ou subtração 
com números naturais. 

04 
Descrever características de algumas figuras geométricas 
espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), 
relacionando-as com suas planificações. 

DH4- Identificar representações de 
figuras tridimensionais. 

05 

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla 
entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em 
informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir 
texto com a síntese de sua análise. 

DH5- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de tabelas. 

06 
Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado 
para medições de comprimento, tempo e capacidade. 

DH6- Identificar instrumentos utilizados 
para medir determinadas grandezas 
(massa, comprimento, capacidade, 
tempo e temperatura). 

07 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 
10) com os significados de adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e registros. 

DH7- Utilizar números naturais 
envolvendo diferentes significados da 
multiplicação na resolução de 
problemas. 

08 
Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado 
para medições de comprimento, tempo e capacidade. 

DH8- Reconhecer a unidade adequada 
para realizar uma determinada 
medição. 
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09 
Identificar características do sistema de numeração decimal, 
utilizando a composição e a decomposição de número natural 
de até quatro ordens. 

DH9- Reconhecer características do 
sistema de numeração decimal. 

10 
Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e 
reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e 
segundos. 

DH10- Reconhecer horas em relógios 
digitais e/ou analógicos. 

11 
Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado 
para medições de comprimento, tempo e capacidade. 

DH6- Identificar instrumentos utilizados 
para medir determinadas grandezas 
(massa, comprimento, capacidade, 
tempo e temperatura). 

12 
Identificar características do sistema de numeração decimal, 
utilizando a composição e a decomposição de número natural 
de até quatro ordens. 

DH2- Identificar composições ou 
decomposições de números naturais. 

13 

Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. 

DH11- Utilizar números naturais, 
envolvendo diferentes significados da 
adição ou da subtração, na resolução 
de problemas. 

14 

Identificar regularidades em sequências ordenadas de números 
naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de 
formação da sequência e determinar elementos faltantes ou 
seguintes. 

DH12- Identificar números naturais 
segundo critérios de ordem. 

15 

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla 
entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em 
informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir 
texto com a síntese de sua análise. 

DH13- Identificar dados e informações 
apresentados por meio de gráficos. 

16 

Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou 
utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou 
de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, 
com base em diferentes pontos de referência. 

DH14- Identificar a localização ou a 
movimentação de pessoas ou objetos 
em uma representação plana. 

17 
Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de 
unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 

DH12- Identificar números naturais 
segundo critérios de ordem. 

18 

Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural 
por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, 
com os significados de repartição equitativa e de medida, por 
meio de estratégias e registros pessoais. 

DH15- Utilizar números naturais, 
envolvendo diferentes significados da 
multiplicação ou da divisão, na 
resolução de problemas. 

19 
Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de 
unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 

DH16- Corresponder números naturais 
à sua escrita por extenso. 

20 
Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e 
a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em 
situações de compra, venda e troca. 

DH17- Corresponder cédulas e/ou 
moedas do Sistema Monetário 
Brasileiro. 

Tabela nº 17 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Matemática – 4º ano. 
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5º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa 
 

Item Habilidade Descrição da habilidade 

01 
Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global. 

DH1- Identificar o tema/assunto de um 
texto. 

02 
Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários etc.). 

DH2- Identificar opiniões em textos 
(informativos, 
jornalísticos, publicitários). 

03 

Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais 
que apresentem cenários e personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 
direto. 

DH3- Identificar o local onde acontece a 
narrativa. 

04 

Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instruções de montagem etc.), com a 
estrutura própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

DH4- Reconhecer o gênero história em 
quadrinhos. 

05 Localizar informações explícitas em textos. 
DH18- Localizar informações explícitas 
em biografia. 

06 
Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto 
de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso 
direto), dois-pontos e travessão. 

DH6- Reconhecer efeitos de sentido 
decorrentes do uso do ponto de 
exclamação. 

07 

Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 
ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e 
autores. 

DH7- Inferir informações em textos 
verbais. 

08 
Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais 
(instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação própria 
desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 

DH8- Identificar o propósito 
comunicativo de instruções de 
montagem de jogos e de brincadeiras. 
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seguidos) e formato específico dos textos orais ou 
escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e 
instruções/passos de jogo). 

09 
Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico- visuais em textos multissemióticos. 

DH9- Inferir informação em um texto que 
conjuga linguagem verbal e não verbal. 

10 Localizar informações explícitas em textos. 
DH5- Localizar informações explícitas 
em textos. 

11 

Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais 
que apresentem cenários e personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 
direto. 

DH10- Reconhecer a personagem 
principal de uma narrativa. 

12 
Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico- visuais em textos multissemióticos. 

DH9- Inferir informação em um texto que 
conjuga linguagem verbal e não verbal. 

13 
Identificar em textos e usar na produção textual a concordância 
entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância 
verbal). 

D11- Identificar relação de concordância 
verbal em um texto. 

14 
Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários etc.). 

DH2- Identificar opiniões em textos 
(informativos, 
jornalísticos, publicitários). 

15 Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
DH12- Inferir uma informação implícita 
em um texto de 
linguagem verbal. 

16 
Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica 
para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. 

DH13- Identificar o tema/assunto de 
textos expositivos de divulgação 
científica. 

17 

Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação 
(revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive 
em suas versões orais. 

DH14- Identificar o gênero notícia. 

18 Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
DH15- Inferir informações 
implícitas em um texto verbal. 

19 

Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais 
(instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação própria 
desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e formato específico dos textos orais ou 
escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e 
instruções/ passos de jogo). 

DH16- Identificar a função do uso de 
formas verbais no 
imperativo. 

20 
Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica 
para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. 

DH17- Identificar o propósito 
comunicativo de textos expositivos de 
divulgação científica. 

Tabela nº 18 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Língua Portuguesa – 5º ano. 
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5º ano do Ensino Fundamental - Matemática 
 

Ite
m 

Habilidade Descrição da habilidade 

01 

Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos 
ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de 
pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de 
direção e sentido, com base em diferentes pontos de 
referência. 

DH1- Identificar a localização ou a 
movimentação de pessoas ou objetos em uma 
representação plana. 

02 

Resolver e elaborar problemas com números naturais 
envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além 
de fazer estimativas do resultado. 

DH2- Utilizar números naturais, envolvendo o 
significado de juntar da operação adição na 
resolução de problema. 

03 

Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), 
massas e capacidades, utilizando unidades de medida 
padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 

DH3- Utilizar o perímetro de figura 
bidimensional, desenhada sobre uma malha 
quadriculada, na resolução de problema. 

04 

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de 
dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com 
base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 

DH4- Ler informações e dados explícitos em 
gráficos de colunas. 

05 

Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha 
no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de 
repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 

DH5- Utilizar números naturais envolvendo o 
significado de repartição equitativa da 
operação divisão na resolução de problemas. 
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algoritmos. 

06 

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de 
dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com 
base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 

DH6- Identificar informações e dados 
apresentados em quadros ou tabelas de dupla 
entrada. 

07 

Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com 
os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo 
cálculo mental. 

DH7- Utilizar números naturais, envolvendo 
diferentes significados da adição ou da 
subtração, na resolução de problemas. 

08 

Medir, comparar e estimar área de figuras planas 
desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos 
quadradinhos ou de metades de quadradinho, 
reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes 
podem ter a mesma medida de área. 

DH8- Utilizar área de uma figura bidimensional, 
desenhada sobre malha quadriculada, na 
resolução de problemas. 

09 
Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida menores do 
que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. 

DH9- Reconhecer a representação fracionária 
de um número racional, associado à ideia de 
parte-todo, com o apoio de figura. 

10 

Identificar regularidades em sequências ordenadas de 
números naturais, resultantes da realização de adições ou 
subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever 
uma regra de formação da sequência e determinar 
elementos faltantes ou seguintes. 

DH10- Identificar números naturais segundo 
critérios de ordem. 

11 
Associar prismas e pirâmides às suas planificações e 
analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo 
relações entre as representações planas e espaciais. 

DH11- Corresponder um paralelepípedo a uma 
de suas planificações. 

12 
Identificar características do sistema de numeração 
decimal, utilizando a composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 

DH12- Identificar composições ou 
decomposições de números naturais. 

13 

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, 
minutos e segundos em situações relacionadas ao seu 
cotidiano, como informar os horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua duração. 

DH13- Reconhecer o horário de término de um 
evento ou acontecimento dado seu intervalo de 
duração e horário de início. 

14 
Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de 
dezenas de milhar. 

DH14- Corresponder números naturais à sua 
escrita por extenso. 

15 

Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de 
compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos 
como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 

DH15- Resolver situações- problema utilizando 
valores do sistema monetário brasileiro. 

16 
Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais 
com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de 
geometria. 

DH16- Identificar ângulos retos. 

17 

Reconhecer que as regras do sistema de numeração 
decimal podem ser estendidas para a representação 
decimal de um número racional e relacionar décimos e 
centésimos com a representação do sistema monetário 
brasileiro. 

DH17- Relacionar décimos e centésimos de um 
número racional com a representação de 
valores do sistema monetário brasileiro. 

18 

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de 
dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com 
base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 

DH18- Identificar gráfico de colunas em que os 
dados obtidos em uma pesquisa estão 
representados. 

19 
Escolher a unidade de medida e o instrumento mais 
apropriado para medições de comprimento, tempo e 
capacidade. 

DH19- Reconhecer a unidade adequada para 
realizar uma determinada medição. 

20 Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes DH20- Utilizar números naturais envolvendo o 
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significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, 
organização retangular e proporcionalidade), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

significado de proporcionalidade na resolução 
de problemas. 

Tabela nº 19 – Descrição de habilidades do Diagnóstico Inicial – Matemática – 5º ano. 

 

 

Fontes: http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/ e Currículo em Movimento da SEEDF. 

 

5. FUNÇÃO SOCIAL 
  

Cabe a Escola Classe 416 Sul promover a aprendizagem de todos, ser espaço em 

que todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir aprendizagens 

significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para todos, 

democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça social. Disseminar a 

sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos indivíduos. É por meio 

das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar o seu povo que tem direito à 

educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos educacionais 
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e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o 

estudante deve construir aprendizagens significativas, tendo o professor como orientador e 

mediador do processo educativo. Caberá a nossa instituição de ensino organizar o trabalho 

pedagógico amparado por intencionalidades educativas que perpassem os diversos 

contextos e especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, 

observando o diagnóstico da realidade escolar. 

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, considerando  

as múltiplas  dimensões  que  os  constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, 

emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, conforme apresentado 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96), os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas 

aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da 

cidadania, mas para a vida. A função social caminha na perspectiva de oferecer educação 

de qualidade aos estudantes, desenvolvendo as competências e habilidades previstas no 

Currículo em Movimento da Educação Básica, contribuindo para o exercício da cidadania, 

garantindo os direitos de aprendizagem dos estudantes. 

A Equipe Escolar tem se apropriado cada vez mais da versão atualizada do Currículo 

em Movimento do Distrito Federal consoante às premissas sistematizadas na BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular) estabelecida pelo Ministério da Educação. 

O compromisso pedagógico e institucional está firmado em promover a formação do 

educando sob os parâmetros estabelecidos pelo Sistema de Ensino, desenvolvendo as 

habilidades para a construção do conhecimento e da emancipação do sujeito. Nesse 

sentido, compartilhar saberes, trocar experiências, discernir emoções, desenvolver 

opiniões, promover a observação e reconhecer o outro são ações que atravessam o fazer 

pedagógico diariamente. 

A  Escola  baseia-se  nos  princípios  de  Educação  Integral  das  Escolas Públicas do 

Distrito Federal, desde o planejamento, passando pela organização e na execução de suas 

ações, garantindo a aprendizagem para todos. 
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6. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, 

os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, 

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir 

construtivamente na transformaçãosocial do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a 

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação 

entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: 

oficinas; participação nos   projetos   desenvolvidos   na   unidade   escolar;   realização   de   

trabalhos voluntários– conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o 

desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, 

festas, construção de painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação 

pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa 

atuar como agente de transformação social e de construção científica, cultural e política da 

sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito 

no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida. 

 

7. PRINCÍPIOS 
  

Princípios da Educação Integral 

 

Seguimos os princípios que são base da Educação integral, constantes no Currículo 

em Movimento: 

• Integralidade humana: princípio que fala não apenas de um aumento da carga 

horária, mas da formação integral de cada aluno em todas as suas dimensões humanas, 

nos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. O que se deseja é a formação 

plena, crítica e cidadã dos alunos. (Completude, pleno desenvolvimento de nossos alunos) 

• Transversalidade: a ampliação do tempo na escola deve necessariamente estar 

associado à uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculada aos saberes atuais 

do aluno e ciente dos problemas dos alunos e da comunidade escolar. (Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, OrientaçãoSexual, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural) 

 • Intersetorialização: a busca pela oferta de serviços públicos que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação que podem ser projetos sociais, 
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econômicos, culturais e esportivos, tais como parcerias com ONGs, Esporte na Quadra, 

apresentações musicais e teatrais. 

• Territorialidade; 

• Diálogo escola/comunidade; o sucesso escolar é maior nas escolas e que 

acontece esse diálogo. E, na Escola Integral a Escola precisa estar aberta à comunidade 

escolar em todos os sentidos. Ser escola integral é aproveitar, incorporar, resgatar os 

saberes, a cultura, a história da comunidade. 

• Trabalho em rede: Criação de uma Rede de Apoio. 

 

Princípios Epistemológicos do Currículo Integrado 

 

Os princípios epistemológicos, orientadores do currículo integrado, que sustentam as 

práticas educativas, emanam do Currículo em Movimento: 

• Unicidade teoria x prática-garantida através de estratégias que possibilitem 

”reflexão crítica, síntese, análise e aplicação dos conceitos voltados para a construção do 

conhecimento”, incentivando constantemente o “raciocínio, questionamento, 

problematização e a dúvida;” 

• Interdisciplinaridade  e  contextualização-possibilita  a  integração de diferentes 

áreas de conhecimento com sentido social e político; 

• Flexibilização-oportuniza às escolas complementar o currículo de base comum 

com conteúdos e estratégias capazes de complementar a formação intelectual do 

educando; 

 

Princípios da Educação Inclusiva 

 

A  nossa  escola  vive  a  Inclusão  com  propriedade.  É  referência  para famílias e 

professores. Segue todos os documentos vigentes à Educação Inclusiva e baseia-se nos 

princípios abaixo: 

- Princípio do respeito à dignidade humana: o direito de igualdade é respeitado. É 

a base fundamental para a realização do nosso trabalho. Não importa qual necessidade se 

apresente. É a aceitação da condição humana. 
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Todos precisam se perceber que são dignos e iguais na vida escolar, bem como social; 

- Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar: direito constitucional que é vivido na prática, a 

cada adequação curricular que é feita, a cada atendimento da Sala de Recursos. É a Escola 

exercendo seu papel socializador e pedagógico. Respeito às condições diferenciadas de 

cada estudante 

- Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais trata-se da 

abertura para o mundo, para o outro. Abertura solidária e sem preconceitos; 

- Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se. É o exercício de 

uma Escola democrática e plural; 

- Princípio do direito a ser diferente: expressão das diferenças, da pluralidade. É 

fazer valer a liberdade, a tolerância com o diferente. 

 

Princípios Éticos, Estéticos e Políticos 

 

- Reconhecimento sobre os diferentes tipos de grupos que constituem a realidade 

escolar, pelo viés da inclusão, como espaço de respeito ao outro, promovendo a execução 

de estratégias pedagógicas de repúdio às atitudes preconceituosas e discriminatórias; 

- Respeito à pluralidade e à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos 

direitos humanos, pelo reconhecimento das diferenças e pela valorização das múltiplas 

culturas, identidades e singularidades, por meio de práticas voltadas para a preservação da 

vida e para o desenvolvimento da autoestima, considerando-se o aprimoramento do ser 

humano; 

- Valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

através da construção/reconstrução de saberes e da apropriação/construção de distintos 

valores, dentro de uma realidade social pluricultural; 

- Adoção da escuta e do olhar sensível no manejo das ações pedagógicas, 

considerando-se positivo o exercício da sensibilidade, da criatividade e da ludicidade dentro 

do universo de aprendizagens e trocas sociais no interior da escola. 
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Princípios Pedagógicos 

 

Um ensino de qualidade que conduz os alunos a: 

- Desenvolver o conhecimento de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de interrelação pessoal e de inserção 

social para agir com perseverança na busca de conhecimento no exercício da cidadania; 

- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para 

melhoria do meio ambiente; 

- Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia   a   dia   atitudes   

de   solidariedade,   cooperação   e   repúdio   às   injustiças, respeitando o outro e exigindo 

para si o mesmo respeito; 

- Conhecer e cuidar do próprio corpo valorizando e adotando hábitos saudáveis, 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos. 

- Respeitar a diversidade social e cultural que permeia a comunidade escolar. 

- Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação, baseado em diferenças culturais, de classes sociais, de crenças, de sexo, 

de etnia ou outras características individuais e sociais; (Projeto Lei 10.693/2003). 

  

Princípios Administrativos 

 

- Gestão Democrática; 

- Planejamento; 

- Organização; 

- Divulgação das informações, com vistas às diversidades de informações; 

- Liderar e discernir se o resultado foi o almejado; 

- Gestão de Recursos. 
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Assim, contribuiremos na constituição de cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de reconhecer a realidade em que vivem, 

preparados para participar da vida econômica e política do país e aptos a contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa.  

 

8. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 

Objetivo Geral 

 

- Garantir o acesso e a permanência dos alunos na Escola, formando cidadãos 

críticos, capazes de agir na transformação da sociedade, proporcionando as condições 

necessárias para o desenvolvimento de competências e habilidades, nos processos de 

alfabetização e do letramento na perspectiva do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal, visando a formação de cidadãos participativos e críticos em aulas presenciais ou 

não presenciais. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Promover o aprendizado dos estudantes de forma efetiva. 

2. Promover projetos que tratem da Diversidade Cultural, Cidadania, Direitos 

Humanos e Educação Ambiental. 

3. Promover a aprendizagem continuada segundo o processo de ciclos. 

4. Buscar junto a SEEDF, os recursos necessários para garantir o acesso às novas 

tecnologias como instrumentos de mediação da construção da aprendizagem. 

5. Garantir aos alunos o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar de 

maneira igual e respeitando as diferenças. 

6. Incentivar  e  propiciar  o  contato  com  a  literatura,  por  meio  de  projetos  e 

oficinas de leitura, bem como atividades habituais da Sala de Leitura, como o Projeto de 

Empréstimo de Livros. 

7. Realizar as intervenções pertinentes, visando ajudar os alunos que apresentarem 

dificuldades de aprendizagem, através do Projeto Interventivo e do Reagrupamento. 

8. Ofertar Atendimento Especializado e orientar as famílias para o seu envolvimento 
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e sua participação no processo educacional do estudante com deficiência. 

9. Promover o uso pedagógico da tecnologia na educação básica, integrando-a de 

forma educativa com a proposta de ensino pedagógica da escola, contemplando as diversas 

áreas do conhecimento de forma interdisciplinar. 

10. Promover a Gestão Democrática. 

11. Garantir a qualidade do ensino visando a melhoria dos resultados educacionais. 

12. Buscar instrumentos pedagógicos diversificados que auxiliem no diagnóstico 

visando a melhoria do ensino e aprendizagem. 

13. Utilizar o processo de avaliação como ferramenta de discursão, para que os 

nossos alunos e professores tenham a oportunidade de atuar como agentes de sua própria 

transformação. 

14. Garantir a excelência da gestão de acordo com a Gestão democrática de forma 

participativa. 

15. Articular parcerias para implantação de projetos de interesse da comunidade 

escolar. 

16. Organizar os eventos escolares conforme calendário escolar com momentos de 

integração família e escola, melhorando o relacionamento com alunos, pais e comunidade. 

17. Promover avaliação Institucional, de acordo com o calendário da Secretaria de 

Educação. 

18. Envolver todos os segmentos da comunidade escolar nas ações de valorização 

e reconhecimento do trabalho dos profissionais da escola. 

19. Garantir a substituição de professores ausentes. 

20. Garantir o bom funcionamento da gestão administrativo financeiro, com base nos 

princípios de economicidade, impessoalidade e eficiência. 

21. Gerenciar os recursos financeiros do PDAF e PDDE em parceria com o Conselho 

Escolar e APM (Associação de Pais e Mestres). 

22. Democratizar a gestão financeira dos recursos. 

23. Garantir a gestão administrativa de forma democrática e transparente. 

24. Divulgar os cursos oferecidos pela EAPE, UnB, Escola de Governo, MEC e 

outros. 

 25. Promover o diálogo e agregar informações que proporcionem uma compreensão 

da globalidade institucional, PDAF e PDDE, nos prazos definidos pela Secretaria de 
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Educação. 

26. Garantir a gestão dos serviços administrativos englobando todos os setores da 

escola. 

27. Realizar todas as ações necessárias, sejam elas presenciais ou por meio de 

trabalho remoto, para manutenção das atividades funcionais da escola, bem como atender 

a todas as demandas que surgirem devido à nova realidade social relacionada à pandemia 

da Covid 19. 

 

9. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 
 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições 

de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais 

como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para 

acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais 

do ensino e a garantia de padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar seu 

Projeto Político Pedagógico, assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão 

o plano de trabalho, segundo o PPP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos 

educandos. 

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas 

da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. Também respeitarão a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e 

habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação Básica, 

conforme define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos 

sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como os PPPs de todaS as 
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unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação do 

Projeto Político-Pedagógico, mas também às vivências desenvolvidas nos 

estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez 

competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições de 

ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e 

criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e 

socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e 

cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração do PPP das escolas, precisamos considerar as 

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade 

escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive 

na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais 

que compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que implemente uma 

escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas 

pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do 

desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para 

exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como 

agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de 

Educação (PNE), no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos norteadores que 

embasarão a fundamentação teórico-metodológica do PPP das unidades escolares do 

Distrito Federal. 

Dessa forma, o Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos 
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inerentes a essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e 

os princípios de educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-

crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para as 

aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 

Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à 

formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir 

uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da 

educação básica da rede pública de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito 

de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às 

especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive 

quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e 

abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar. 

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural. 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

 

O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente, 

objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização 

e exercício consciente da cidadania plena. Obrigatório a todos, a segunda etapa da 

Educação Básica supõe o art. 3º da LDB,no qual estão garantidos os princípios de 

igualdade, da liberdade, do reconhecimento do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, além da valorização de professores e da gestão democrática do ensino 

público como garantia do padrão de qualidade. O exercício do direito atende o fim maior da 

educação, personalizado no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a 

cidadania e para a qualificação para o trabalho (art. 22, LDB). 

O Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal propõe um ensino 

voltado para competências e habilidades, privilegia a aquisição de aprendizagens 
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significativas, relaciona teoria e prática, planejamento e ação. Não se pode deixar de 

considerar que é durante os primeiros anos de escolarização que o aluno tem oportunidade 

de vivenciar experiências significativas de aprendizagem. 

Tendo em vista que o currículo é o elemento norteador das práticas escolares, uma 

vez que orienta diversos níveis de ensino e as ações docentes, esta proposta prima pelo 

desenvolvimento integral do aluno, a sua aprendizagem e a capacidade de conviver de 

forma produtiva e construtiva na sociedade. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais colocam a Escola como agente principal na 

definição do Currículo: um  dos desafios que movimenta a Escola de Educação Básica na 

construção do seu PPP, pois considera-se que a aprendizagem é construída nas relações 

e não apenas com conteúdos e conceitos. 

Não se pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. 

Deste modo, o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal está 

fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico- Cultural uma vez 

que ambas assumem a educação como um processo de formação humana para a 

promoção da autonomia e autorrealização. 

Segundo Saviani (1994), o trabalho educativo deve ser uma prática intencional, 

metódica, sistemática, científica e planejada para a transmissão do saber historicamente 

acumulado pela humanidade, uma vez que o homem não nasce sabendo ser homem. É 

preciso aprender para ser. 

O sujeito é formado nas suas relações sociais e na interação com a natureza para a 

produção e reprodução de sua vida. Assim sendo, a prática social é o ponto de partida para 

a construção do conhecimento. 

Na Pedagogia Histórico-Crítica, o professor é o responsável pela organização de todo 

trabalho pedagógico e também pela escolha de como ministrar suas aulas para garantir a 

apropriação do saber escolar. 

Do mesmo modo, a Psicologia Histórico-Cultural, ancorada pela teoria de Vygotsky, 

defende a importância do trabalho do professor na mediação para a aprendizagem, pois 

cabe ao professor se antecipar ao desenvolvimento, ensinando aquilo que a criança ainda 

não é capaz de fazer sozinha, considerando a Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Portanto, na Pedagogia Histórico-Crítica, bem como na Psicologia Histórico-Cultural, 

o professor atua como mediador social que organiza o ensino de forma a promover o 
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desenvolvimento do estudante através dos mediadores culturais que se apresentam na 

forma de conteúdos escolares. 

 

 

 

Assim, a avaliação é realizada durante o processo de aprendizagem, quando o 

estudante ressignifica a prática social inicial, que é transformada a partir da 

problematização, da instrumentalização e da catarse. É preciso observar também o 

comprometimento do sujeito com a educação em que as aprendizagens estão a serviço das 

transformações e aspectos sociais. 

A avaliação revela as intencionalidades e concepções. Assim avaliar a se autoavaliar 

cumpre a função social da escola quando alicerçada em uma concepção formativa de 

avaliação e pressupõe reflexão sistemática sobre as aprendizagens e objetivos traçados 

para depois se corrigir o curso e caminhar com maior segurança. 

A avaliação formativa é também informativa, apontando caminhos para as 

intervenções necessárias e concorre para o crescimento de todos os envolvidos no 

processo educativo. 

O Currículo deve permitir ao aluno criar, inovar e não somente reproduzir ou 

desempenhar atividades. Deve privilegiar o processo de ensino e aprendizagem centrado 

no contexto.  

As concepções teóricas da Proposta Pedagógica estão embasadas segundo Lei de 

Diretrizes e Base da Educação – LDB nº 9394 ∕ 1996, em pressupostos de uma teoria com 

um viés crítico e reflexivo no qual o sujeito social e ser integral consiga construir um 

raciocínio questionador, para o desenvolvimento de uma sociedade que ressignifique 

antigos paradigmas. 

É importante ressaltar que ter desafios, problemas a resolver é uma característica que 

deve estar presente em todo o processo educativo, garantindo- lhe a flexibilidade. As 

respostas obtidas para esses desafios e questionamentos têm de servir de base para novas 
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indagações e novos desafios a serem pesquisados em próximos momentos. 

Conforme o Princípio da Flexibilização do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, 2014, a organização dos currículos possui: 

 

Uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas 

considerando seus projetos políticos-pedagógicos e as especificidades locais 

e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente 

relevantes para a formação intelectual dos estudantes (P. 69- 70). 

 

A Escola Classe 416 Sul apresenta um perfil singular: é uma escola comprometida com 

a inclusão, atendendo a estudantes com necessidades especiais que em sua maioria 

apresentam transtornos globais do desenvolvimento, atendendo ao previsto na Constituição 

Federal – CF ∕ 88 Art. 6º c ∕ c LDB Art. 54; 58; 59 e 60 e Lei Orgânica do Distrito Federal – 

LODF.  

Considerando o Princípio da Unicidade entre teoria e prática, no qual a relação entre 

elas é de dependência entre si e que uma não anula a outra, a práxis toma forma de 

conhecimento integrado, com áreas de conhecimento articuladas somadas às metodologias 

dinâmicas e mutáveis, proporcionando avaliações emancipatórias, uma vez que o 

conhecimento passa a ser considerado como algo em permanente construção.  

 

“O reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da 

garantia de igualdade de oportunidades orientam para uma política permeada 

pela ética de inclusão (...)” (Currículo em Movimento da Educação Básica. 

Educação Especial, 2014, p. 15), essa é a perspectiva conceitual e filosófica 

que fundamenta o trabalho pedagógico de nossa escola, atendendo ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 8069∕ 93, Art. 53. 

 

Uma escola que apresenta um movimento constante de ressignificação de temas e 

valores presentes na sociedade como: 

 

Desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação a 

outras forma de conhecimento, neutralidade do currículo e dos 

conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da 

racionalidade instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores 

universais a processos de transformação social. (PUCCI, 1995; SILVA, 2003, 
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apud Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos, 

p. 21). 

 

O propósito da construção do Projeto Político Pedagógico – PPP 2022 é de converter 

conhecimentos em possibilidades de emancipação do ser integral, considerando que um dos 

principais desafios de educar é saber como se aprende e quais os recursos devem ser usados 

para se atingir satisfatoriamente os objetivos educacionais, LDB Art. 3º, IX. Assim é necessário 

que se considere os diversos estilos de aprendizagem, apontados por Felder (2006): há os ativos, 

intuitivos, os visuais, verbais, os dedutivos, indutivos e outros. 

Deste modo ao se planejar as atividades deve-se atentar para atender os estilos do sujeito 

e estimular o desenvolvimento de outros estilos. O ideal é que haja o desafio a aprender, porém 

essa aprendizagem não deve ser reforço de incapacidade, mas sim estímulo ao desenvolvimento 

de habilidades e competências. 

A concepção de Educação Integral aponta que todas as atividades são entendidas como 

educativas e curriculares, inclusive aquelas realizadas além dos muros da escola, LDB Art. 3º, I ao 

XII. Nessa linha de raciocínio é desconstruído mais um paradigma: essas diferentes atividades não 

são consideradas extracurriculares ou extraclasse, pois contemplam uma aprendizagem além do 

tempo chronos, privilegiando o tempo kairós. 

Considerando que cultura é uma espécie de moeda na concepção de Bourdieu, diferencial 

que distancia as classes dominantes das classes dominadas, a escola busca oferecer ao público-

alvo as oportunidades de participar de momentos culturais diversificados, para proporcionar a 

ampliação do capitalcultural que cada um possua respeitando o art. 1º, I e II da CF ∕ 88. 

Destaca-se ainda, a inclusão dos conteúdos referentes à História e à Cultura Afro e 

Indígena, Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que serão ministradas no contexto de todo o 

currículo escolar. 

O povo brasileiro é a mistura do indígena, do negro e do branco. Sua construção de 

identidade diz respeito à interpretação da realidade, uma vez que é um processo de representação 

simbólica, uma tentativa de compreensão de posições no mundo. 

Entender as diversidades de nosso povo é fazer com que sejam respeitadas sem que 

qualquer uma de suas vertentes sintam-se desprovidas ou ofendidas, LDB Art. 32 § 3º é uma árdua 

tarefa a ser cumprida; sabemos que a escola é o lugar onde esses conceitos e preconceitos são 

passados, mas também é ela que proporciona o espaço de reflexão e discussão aberta. É nesse 
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espaço que podemos mudar nosso modo de ver o outro e o mundo. É nela que podemos nos 

reconhecer e ser. 

Para o cumprimento dessa função da escola, os eixos transversais possibilitam ao estudante 

o acesso à essa leitura de mundo, vivências, construção, desconstrução e reconstrução de 

saberes.  

À escola cabe a responsabilidade de diminuir a discriminação e 

preconceitos contra aqueles que não atendem aos padrões estipulados CF ∕ 88 Art. 

205; 206 I ao VII; 210. Deve abandonar a postura de detentora da verdade e de 

padronização e acompanhar a evolução da sociedade, abrindo-se, de modo 

consciente, para as diversidades que a vida apresenta. “Os eixos transversais 

favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas ou 

conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à 

margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1988).” 

 

Diante dos embasamentos teóricos nos empenhamos para uma educação de qualidade que 

confia no aluno como ser pleno e capaz de desenvolver- se mesmo apresentando limitações. 

Acreditamos nos seres humanos com patamares de competência e de responsabilidade que são 

claramente influenciados pela educação. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Organização Curricular para 2022 

 

O  advento  da  pandemia  devido  a  COVID  19 inscreveu  sequelas  de 

aprendizagem nos estudantes no transcorrer do ano letivo de 2020, dessa forma, a Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal propôs a organização do Replanejamento 

Curricular 2021 e em 2022: a Organização Curricular pautada nos objetivos de aprendizagem 

do Currículo em Movimento. O documento com a descrição completa dos conteúdos escolares 

e dos objetivos de aprendizagem está disponível no site da SEEDF  

(http://www.educacao.df.gov.br/). 

 

Em relação aos objetivos de aprendizagem e/ou conteúdos da Organização 

Curricular 2022, orienta-se a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao 

ano letivo vigente considerados fundamentais para a consolidação das 

aprendizagens do estudante no ano em curso, porém declara-se que a 
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dinâmica de trabalho desses objetivos ficarão sob responsabilidade da UE, 

que possui autonomia para buscar estratégias que alinhem os resultados 

apresentados no diagnóstico inicial e sua realidade escolar, adequando 

intervenções que melhor se ajustem à progressão das aprendizagens. 

As temáticas atuais que não estejam contempladas nos objetivos de 

aprendizagem podem e devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, por 

meio de projetos, sequências didáticas dentre outras metodologias, levando-

se em consideração o contexto do ensino (presencial, presencial alternado ou 

ensino remoto), pois em seus pressupostos teóricos, os Eixos Transversais do 

Currículo tem a finalidadede concretizar o movimento que o mesmo propõe, 

em sua constância de ser permanentemente avaliado e significado a partir de 

concepções e práticas empreendidas por cada um e cada uma no contexto 

concreto das escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino. 

(DISTRITO FEDERAL, 2014). 

  

Eixos integradores do Ensino Fundamental 

 

A Alfabetização, o Letramento e a Ludicidade são os eixos integradores que atravessam  

o  Currículo  Escolar.  Independente  do  conteúdo  escolar  trabalhado, esses eixos mostram-

se presentes no trabalho pedagógico. Eles revelam um trabalho pedagógico firmado em 

habilidades que deverão ser consolidadas a cada dia na vida do estudante. 

 

Trazendo as especificidades das fases do Ensino Fundamental, importante  

salientar  que,  nos  Anos  Iniciais,  os  Eixos  Integradores  (a Alfabetização, 

os Letramentos e a Ludicidade) são elementos que possibilitam a articulação 

dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino e de 

aprendizagem. Segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1988) em seus 

estudos sobre a teoria da psicogênese da língua escrita, a Alfabetização é um 

processo complexo que implica a compreensão do estudante passar por 

etapas sucessivas e pela elaboração de hipóteses para se apropriar do 

sistema de escrita alfabética. Portanto, cabe ressaltar que a diversidade de 

hipóteses está presente em sala de aula e deve ser vista como um aspecto 

importante na organização do trabalho pedagógico, contemplando a lógica do 

processo de aprendizagem, em contextos significativos e com a variedade de 

gêneros textuais que circulam no meio social (FERREIRO; TEBEROSKY,  

1988;  FERREIRO,  2001).  (SEEDF,  Currículo  em  Movimento  – Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, p. 20, 2018) 
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Eixos Transversais 

 

Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, 

concebemos três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim, incluímos temas e 

conteúdos atuais e de relevância social articulados aos trabalhos desenvolvidos pela Escola 

Classe 416 Sul. 

• Eixo da Educação para a diversidade: a essência inclusiva e heterogênea da 

Escola Classe 416 Sul revela um trabalho pedagógico voltado, cotidianamente, para a 

diversidade e o respeito às diferenças humanas. Contemplado desde o início do ano letivo, 

esse eixo mostra-se evidente na temática de março, integrado ao Projeto Coletivo: “Viagem 

com C”. Na oportunidade, foi iniciado um trabalho sensível de olhar para as diferenças com 

uma postura empática e respeitosa. Além disso, os trabalhos de Reagrupamento Interclasse, 

em que há uma reorganização diferente das turmas, os estudantes tem contato com diferentes 

colegas, o que proporciona um comportamento respeitoso e empático às diferenças. 

• Eixo da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: o trabalho 

que considera a realidade que está inserida a escola, com enfoque ao desenvolvimento da 

cidadania com temas atuais e pertinentes é o que caracteriza a trilha de aprendizagem seguida 

pela Escola Classe 416 Sul. Este eixo será contemplado no Projeto Coletivo de 2022, a fim de 

proporcionar uma maior visibilidade, autonomia e protagonismo dos estudantes para que se 

reconheçam como parte integrante da escola, da sua família, da sua cidade, seu país, enfim 

no mundo. Essa ação corrobora com o desenvolvimento da cidadania e para a compreensão 

das premissas dos Direitos Humanos. Além disso, as ações cotidianas das professoras 

caminharão estreitamente para a articulação desse eixo transversal. 

• Eixo da Educação para a Sustentabilidade: a perspectiva de trabalho da 

Escola Classe 416 está voltada ao pensamento da Ecologia Integral que não minimiza a 

concepção da sustentabilidade à questão ambiental, mas enxerga e concretiza um trabalho 

pedagógico consolidado em valores humanos. As ações propostas no Projeto Coletivo 2022 

vislumbram o principio da Ecologia Integral, que não restringe o olhar do estudante, mas amplia 

a sua vivência em entender a sustentabilidade como ação urgente e cotidiana. Para além de 

um conteúdo curricular, nossa escola compreende a sustentabilidade como uma travessia 
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temática a ser trilhado cotidianamente em sala de aula. 

  

Princípios Epistemológicos – Currículo Integrado – Alinhamento ao Currículo 

 

Os princípios norteadores do trabalho pedagógico são: Princípio de unicidade entre 

teoria e prática; Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização;   Princípio   da   

flexibilização.   Eles   fundamentam   o   trabalho pedagógico diário e concretizam uma 

articulação possível entre os objetivos de aprendizagem propostos. 

A interdisciplinaridade acontece na Escola com a intenção de tornar o ambiente escolar 

dinâmico e vivo e os conteúdos e/ou temas geradores vislumbrados juntamente com as outras 

disciplinas, dentro do planejamento semanal de cada professor. É o elo entre o corpo docente, 

forma de reciprocidade, de reflexão mútua e exige uma atitude de abertura e responsabilidade 

que precisa acontecer sempre, unindo a Equipe. 

Nossa ação na perspectiva da interdisciplinaridade é não ser um mero repassador de 

conhecimentos, mas reconstrutor juntamente com seus alunos. A implementação do Currículo 

nas Classes Especiais baseia-se no Currículo em Movimento do Distrito Federal; os 

professores elaboram o PIBI (Plano Interventivo Individual Bimestral) desses estudantes sendo 

feitas as adaptações necessárias. Estudos têm sido feitos. A Equipe tem amadurecido muito 

ao aprofundar-se no Currículo. 

A Escola está organizada em Ciclos, em cumprimento das Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens – Documento da SEE/DF. Na 

organização escolar em ciclo desenvolvemos os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo. 

Partimos da concepção de aprendizagem e de avaliação que trazem desdobramentos 

significativos a reorganização dos tempos e espaços escolares. A organização das atividades 

ou experiências de aprendizagem, bem como a definição de competências e habilidades a 

serem alcançadas e os respectivos conteúdos significativos serão contemplados no 

planejamento do professor, que se apoiarão na elaboração dos Planos Anuais (descrição dos 

conteúdos e dos objetivos de aprendizagem de todo o ano letivo, considerando as temáticas 

do Projeto Coletivo) e dos Planejamentos Mensais (com a descrição das atividades diárias das 

aulas). 

O trabalho pedagógico contempla a realização de ações temáticas vinculadas ao 

Calendário Oficial da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, além de serem pautadas nas 
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premissas do Currículo em Movimento. As principais temáticas trabalhadas são: Educação 

Ambiental, Formação Continuada dos Profissionais da Educação, Patrimônio Cultural, Luta das 

Pessoas com Deficiência, Consciência Negra, Valorização da Mulher, Saúde na Escola, 

Cultura de Paz, dentre outras.   

 
11. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Coordenação Pedagógica e papel do Coordenador Pedagógico na Unidade 

Escolar 

 

O espaço da Coordenação Pedagógica e a atuação dos coordenadores pedagógicos 

são pautadas em normatizações sistematizadas em contexto de Rede, conforme constam nas 

páginas 56 e 57 do Regimento da Rede Pública do Distrito Federal. 

 

 

Incumbências do Coordenador Pedagógico 

 

Art. 119. A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre os 

processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade planejar, 

orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao Projeto Político 

Pedagógico - PPP.  

§ 1º As ações devem contemplar a implementação do Currículo da Educação Básica e das 

Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor.  

§ 2º Cabe ao Coordenador Pedagógico articular ações que garantam a realização da Coordenação 

Pedagógica.  

Art. 120. São atribuições do Coordenador Pedagógico:  

I - elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica na unidade 

escolar;  

II - participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do Projeto 

Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

III - orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, de 

implementação e de avaliação da Organização Curricular; 

IV - articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a Coordenação 

Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício da gestão democrática; 

V - divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas promovidas 

pela SEEDF; 

VI - estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da Educação 
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Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio de pesquisas, de estudos individuais e em 

equipe, e de oficinas pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de 

formação continuada; 

VII - divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da unidade escolar; 

VIII - colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis de avaliação, 

com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ desempenho 

escolar. 

(SEEDF, Regimento da Rede Pública do Distrito Federal. Páginas 56 e 57) 

 

Tabela nº 20 - Incumbências do Coordenador Pedagógico. 

 
 
 
Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais da 

Educação 

 

A Valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são fundamentais 

para a construção de uma educação de qualidade e não poderia ficar de fora do Projeto 

Político-Pedagógico. A valorização começou desde a Semana Pedagógica (no início de 

fevereiro de 2022) com o acolhimento e a apresentação das orientações iniciais de trabalho e 

se estende pelos 200 dias letivos. No dia a dia, mantemos um diálogo aberto e fazemos do 

espaço escolar, um espaço democrático. Todos têm voz e são protagonistas. 

Há incentivo para os professores participarem da formação da EAPE. 

No contexto atual, o Corpo Docente tem sido acolhido de forma presencial, pelo 

WhatsApp, por e-mail, tirando dúvidas, compartilhando momentos vividos. Criamos um Grupo 

no WhatsApp para as devidas saudações nos dias dos aniversários. Sempre parabenizamos 

a participação das Professoras na sala de aula, na qualidade do planejamento, nas atividades 

extraclasse, na preparação e execução dos trabalhos coletivos, horas cívicas, festas, 

homenagens. Podendo ser oralmente, com um cartão, coletivamente ou individualmente. 

Disponibilizamos ao longo do ano, várias mensagens motivacionais, recados e/ou 

bilhetes semanais, mas tem se intensificado ainda mais com o distanciamento, pois, tornou-se 

diário. 

Há uma preocupação com a organização, a higienização e a preparação dos espaços 

educativos de forma adequada às necessidades e às demandas apresentadas pelos 

educadores para a implementação do planejamento. 



66 
 

Sempre que há verba, adquirimos recursos materiais e didáticos solicitados e 

necessários, adequados para a atuação do corpo docente. 

 
Metodologias de Ensino adotadas 

 

A abordagem metodológica utilizada na escola coloca em prática a missão, a visão, os 

princípios e os valores implementados na aprendizagem dos alunos. Passa pela metodologia 

tradicional, pela proposta sociointeracionista que desenvolve habilidades socioemocionais, 

como proatividade, pensamento crítico, colaboração com colegas, criatividade e perseverança. 

Vislumbrandoa metodologia ativa que permite que o aluno seja o protagonista. 

A cada ano, uma nova Equipe é formada com a chegada de novas colegas que trazem 

em sua bagagem, sua história. A cada Coordenação Coletiva tentamos alinhar as estratégias 

que são escolhidas pensando principalmente na realidade escolar. A intencionalidade é 

contribuir para o crescimento e desenvolvimento de cada estudante. 

Os educandos possuem espaço para participar das escolhas metodológicas que são 

aplicadas no contexto escolar ao serem ouvidos, ao serem informados dos objetivos do que 

estão aprendendo, ao se respeitar a rotina diária combinada por todos. 

Todo planejamento realizado é participativo e considera a realidade dos educandos. 

Acontece principalmente entre os pares do mesmo Ano de Escolaridade. A equipe docente 

tem autonomia para desenvolver metodologias, conforme as demandas e as especificidades 

apresentadas pela turma. Por serem todas as turmas inclusivas, isso é decisivo na metodologia 

escolhida. 

A Escola busca o desenvolvimento de metodologias ativas, mas muitas vezes se depara 

com professores que não percebem a sua importância e não sabem como fazê-lo. 

Metodologias utilizadas dentro do método tradicional são as aulas expositivas, leituras, 

cópias do quadro, mas na prática do mesmo professor é possível, dentro das metodologias 

ativas, entrar em uma sala de aula invertida, mas ainda podemos avançar mais na resolução 

de problemas, na gameficação. O advento do Ensino Remoto provocou uma rápida imersão 

ao uso de metodologias inovadoras que despertam o interesse dos estudantes e tornam o 

processo de ensino e de aprendizagem desafiador e desejoso de mudanças e reflexões 

constantes. 

 

Organização de Tempos e Espaços 
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A organização dos tempos e espaços de aprendizagem é decidida coletivamente, 

seguindo premissas coletivas e de orientações institucionais. Tem caráter flexível, mas, sempre 

que possível, deve ser seguido para o sucesso do andamento escolar. As estratégias estão 

alinhadas com as Diretrizes e as Orientações Pedagógicas da SEEDF, com o intuito de 

aprimorar os processos de ensinar, aprender e avaliar, a fim de garantir aprendizagens para 

todos os estudantes. Preocupamos-nos com o letramento de nossos estudantes. Todo trabalho 

organizado e planejado é visando às aprendizagens. 

“A única coisa que sabemos sobre o futuro é que ele será diferente.” – Peter Drucker. 

Com esse desejo de viver o “novo” de “novo”, mas de um jeito “novo”, apresentamos a 

organização dos horários das aulas e a proposta curricular do trabalho pedagógico para o ano 

letivo de 2022.  

 

Professores com regência no turno MATUTINO 

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Matutino 

Regência 
07:30 às 12:30 

 
Lanche – 4º e 5º: 

09:20  
Lanche – 1º ao 3º 

ano e Classes 
Especiais: 09:50. 

 
 

Recreio – 4º e 5º 
anos: 09:45 às 

10:00 
 

Recreio – 1º ao 3º 
ano e Classes 

Especiais: 10:10 às 
10:25 

 
*Passeio externo 

da Classe Especial: 
08:50 – 09:20. 

 
 

Regência 
07:30 às 12:30 

 
Lanche – 4º e 

5º: 09:20  
Lanche – 1º ao 

3º ano e 
Classes 

Especiais: 
09:50. 

 
 

Recreio – 4º e 
5º anos: 09:45 

às 10:00 
 

Recreio – 1º ao 
3º ano e 
Classes 

Especiais: 
10:10 às 10:25 

 
*Passeio 

externo da 
Classe 

Especial: 08:50 
– 09:20. 

 

Regência 
07:30 às 12:30 

 
Lanche – 4º e 5º: 

09:20  
Lanche – 1º ao 

3º ano e Classes 
Especiais: 09:50. 

 
 

Recreio – 4º e 5º 
anos: 09:45 às 

10:00 
 

Recreio – 1º ao 
3º ano e Classes 
Especiais: 10:10 

às 10:25 
 

*Passeio externo 
da Classe 

Especial: 08:50 – 
09:20. 

 

Regência 
07:30 às 12:30 

 
Lanche – 4º e 5º: 

09:20  
Lanche – 1º ao 

3º ano e Classes 
Especiais: 09:50. 

 
 

Recreio – 4º e 5º 
anos: 09:45 às 

10:00 
 

Recreio – 1º ao 
3º ano e Classes 
Especiais: 10:10 

às 10:25 
 

*Passeio externo 
da Classe 

Especial: 08:50 – 
09:20. 

 

Regência 
07:30 às 12:30 

 
Lanche – 4º e 5º: 

09:20  
Lanche – 1º ao 3º 

ano e Classes 
Especiais: 09:50. 

 
 

Recreio – 4º e 5º 
anos: 09:45 às 

10:00 
 

Recreio – 1º ao 3º 
ano e Classes 

Especiais: 10:10 às 
10:25 

 
*Passeio externo da 

Classe Especial: 
08:50 – 09:20. 

 



68 
 

Vesperti
no 

Coordenação 
externa 

 
 
 

Coordenação 
individual 

(presencial) – 
cumprir 2 horas 
e 30 minutos de 

trabalho ou 
Curso da 
EAPE. 

13:30 às 16:00. 
 

Ensino Regular: 
Interventivo - 

14:00 às 15:00. 
 

 
 

Coordenação 
Coletiva 

13:30 às 16:00 

Coordenação 
individual 

(presencial) – 
cumprir 2 horas 
e 30 minutos de 

trabalho ou 
Curso da EAPE. 
13:30 às 16:00. 

 
Ensino Regular: 

Interventivo - 
14:00 às 15:00. 

Coordenação 
externa 

 
 

Professores com regência no turno VESPERTINO 

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Matutino 
Coordenação 

externa 

Coordenação 
individual 

(presencial) – 
cumprir 2 horas 
e 30 minutos de 

trabalho ou 
Curso da EAPE. 
09:30 às 12:00. 

 
Ensino Regular: 

Interventivo - 
09:00 às 10:00. 

Coordenação 
Coletiva 

09:00 às 12:00 

Coordenação 
individual 

(presencial) – 
cumprir 2 horas 
e 30 minutos de 

trabalho ou 
Curso da EAPE. 
09:30 às 12:00. 

 
Ensino Regular: 

Interventivo - 
09:00 às 10:00. 

Coordenação 
externa 

Vespertin
o 

Regência 
13:00 às 18:00 

 
Lanche – 4º e 5º: 

15:20  
Lanche – 1º ao 3º 

ano e Classes 
Especiais: 15:40. 

 
Recreio – 4º e 5º 
anos: 15:40 às 

15:55 
 

Recreio – 1º ao 
3º ano e Classes 
Especiais: 16:05 

às 16:20 
 

- Passeio das 
Classes 
Especiais: 17:00 
– 17:30. 

Regência 
13:00 às 18:00 

 
Lanche – 4º e 

5º: 15:20  
Lanche – 1º ao 

3º ano e 
Classes 

Especiais: 
15:40. 

 
Recreio – 4º e 
5º anos: 15:40 

às 15:55 
 

Recreio – 1º ao 
3º ano e 
Classes 

Especiais: 16:05 
às 16:20 

 
- Passeio das 

Regência 
13:00 às 18:00 

 
Lanche – 4º e 5º: 

15:20  
Lanche – 1º ao 3º 

ano e Classes 
Especiais: 15:40. 

 
Recreio – 4º e 5º 
anos: 15:40 às 

15:55 
 

Recreio – 1º ao 
3º ano e Classes 
Especiais: 16:05 

às 16:20 
 

- Passeio das 
Classes 
Especiais: 17:00 
– 17:30. 

Regência 
13:00 às 18:00 

 
Lanche – 4º e 

5º: 15:20  
Lanche – 1º ao 

3º ano e 
Classes 

Especiais: 
15:40. 

 
Recreio – 4º e 
5º anos: 15:40 

às 15:55 
 

Recreio – 1º ao 
3º ano e 
Classes 

Especiais: 16:05 
às 16:20 

 
- Passeio das 

Regência 
13:00 às 18:00 

 
Lanche – 4º e 5º: 

15:20  
Lanche – 1º ao 3º 

ano e Classes 
Especiais: 15:40. 

 
Recreio – 4º e 5º 

anos: 15:40 às 15:55 
 

Recreio – 1º ao 3º 
ano e Classes 

Especiais: 16:05 às 
16:20 

 
- Passeio das 
Classes Especiais: 
17:00 – 17:30. 
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 Classes 
Especiais: 17:00 
– 17:30. 

 

 Classes 
Especiais: 17:00 
– 17:30. 

 

Tabela nº 21 – Organização de horários da escola. 

 
- Observações: *Os horários de Coordenação Individual serão de 2 horas e 30 minutos a fim de 

assegurarmos 05 minutos de chegada dos professores antes do horário de início do turno de 

regência. É importante que às 07:30 e às 13:00 cada professor regente esteja na porta da sua sala 

de aula para a acolhida dos estudantes. 

*Os horários dos sábados letivos serão definidos em conjunto com a Equipe Gestora durante as 

Coordenações Coletivas no decorrer do ano letivo. 

* Os horários dos alunos das Classes Especiais poderão ser adaptados em conformidade aos 

estudos coletivos e deliberações conjuntas pela professora regente, EEAA, Equipe Gestora, SOE, 

Coordenação Pedagógica e família com os devidos registros em ata. 

 

- Tarefas de casa: ao encaminhar as tarefas para casa é importante, o cuidado de orientar os 

estudantes quanto ao que precisa ser realizado. Tenha preferência em passar tarefas que 

despertem a autonomia dos estudantes. Peça aos estudantes que registrem na AGENDA a tarefa 

que precisa ser realizada. 

 

- Procedimento de encerramento diário das aulas: orientar os estudantes a verificarem os 

espaços da sala de aula a fim de guardarem e organizarem os materiais utilizados. Fechar os 

armários e as janelas da sua sala de aula. 

 

- Ida ao banheiro/encher a garrafinha com água (alunos): guiados em fila pela professora. 

Sugerimos: 

 *Ao chegar à escola; 

 *Antes do lanche; 

 *Após o recreio. 

 

- Rotina BÁSICA das Classes Especiais/TGD: em razão das especificidades dos estudantes que 

são atendidos nas Classes Especiais/TGD, a equipe pedagógica compreende como basilar para 

um trabalho bem estruturado a definição de uma rotina a ser desenvolvida diariamente. A seguir, 
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apresentamos os elementos básicos que compõem a Rotina Estruturada do trabalho das Classes 

Especiais. 

 

Rotina das turmas do MATUTINO Rotina das turmas do VESPERTINO 

- 07:30 – acolhimento dos estudantes em sala de aula. 

- Ida ao banheiro para a higienização das mãos. 

- Montagem da rotina (fichas individuais ou coletivas). 

- Momento da história de contextualização (Quantos 

somos? Como chegamos? Calendário. Como está o 

clima?). 

- 1º Momento de realização das atividades individuais 

(materiais concretos e tarefas de folha/caderno). 

- Momento do passeio externo (em volta da escola), 

mediante a autorização dos responsáveis. Atenção aos 

comportamentos dos estudantes a fim de verificar as 

condições para a realização deste passeio externo. Não 

soltar a mão dos estudantes. 

- Higienização para o lanche. 

- Momento do lanche. 

- Recreio. 

- Higienização e banheiro. Diante do contexto pandêmico 

não haverá a escovação de dentes neste momento na 

escola. 

- Momento do relaxamento (até 15 minutos) ou atividade 

coletiva. 

- 2º Momento de realização das atividades individuais ou 

coletivas (materiais concretos e tarefas de folha/caderno). 

- 12:00 – Preparação para a saída. 

- 13:00 – acolhimento dos estudantes em sala de aula. 

- Ida ao banheiro para a higienização das mãos. 

- Montagem da rotina (fichas individuais ou coletivas). 

- Momento da história de contextualização (Quantos 

somos? Como chegamos? Calendário. Como está o 

clima?). 

- Momento da música ou contação de uma história 

literária. 

- Momento de realização das atividades individuais 

(materiais concretos e tarefas de folha/caderno). 

- Higienização para o lanche. 

- Momento do lanche. 

- Recreio. 

- Higienização e banheiro. Diante do contexto pandêmico 

não haverá a escovação de dentes neste momento na 

escola. 

- Momento do passeio externo (em volta da escola), 

mediante a autorização dos responsáveis. Atenção aos 

comportamentos dos estudantes a fim de verificar as 

condições para a realização deste passeio externo. Não 

soltar a mão dos estudantes. 

- Momento do relaxamento (até 15 minutos) ou atividade 

coletiva. 

- 17:30 – Preparação para a saída.  

Tabela nº 22 – Rotina Estruturada das Classes Especiais. 

 

Organização Escolar em Ciclos 

 

Optamos por trabalhar em Ciclos, desde o seu lançamento na SEEDF, porque 

acreditamos que esse é o caminho para tornar a escola mais justa e eficaz. Os objetivos de 

aprendizagem são traçados, de acordo com o Currículo em Movimento e os Planejamentos, 

na Semana Pedagógica, por bimestre, com expectativas de serem atingidos ao longo do ano 

letivo. 
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A partir do primeiro momento com o estudante, inicia-se a Avaliação Diagnóstica, em 

especial nas Linguagens de Matemática e Língua Portuguesa. Consideramos um instrumento 

valioso para mapear as fragilidades e potencialidades dos estudantes. 

O Projeto Interventivo acontece na sala de aula, em formatos individualizados, no turno 

contrário ou no próprio horário da aula, ministrado pela própria professora regente. O 

reagrupamento acontece por conjuntos de alunos de maneira diferenciada em sintonia entre 

as turmas e diferentes professoras. 

As principais ações da Coordenação Pedagógica que fortalecem a organização 

escolar em ciclos são: 

- Trabalho coletivo trabalho coletivo, com o foco no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes; 

- O tempo da Coordenação Coletiva; 

- Formação continuada; 

- Realização no dia a dia da Proposta Pedagógica; 

- Trabalho colaborativo fortalecido pelas equipes gestoras; 

- Diálogo entre os profissionais da educação; 

- Compartilhamento de experiências e conhecimentos; 

- Planejamento, execução e avaliação de estratégias pedagógicas. 

 

Os estudantes  estão divididos  no 1º Ciclo (1º, 2º e 3º anos) e  no  2º Ciclo (4º e 5º 

anos). A partir dessa formação adotamos os princípios de Enturmação, Formação Continuada, 

Reagrupamento, Projeto Interventivo. 

Distorção Idade/Série – o sucesso nessa correção está na prática pedagógica do 

professor, na maneira de olhar o aluno como um sujeito capaz de construir seu conhecimento 

sob a sua mediação de quem, verdadeiramente, zela por seu sucesso escolar, assegurando a 

promoção da aprendizagem efetiva. Como não temos alunos suficientes para formar turmas 

de Correção, quando necessário, os professores intensificam os Reagrupamentos e o Projeto 

Interventivo para favorecer a aprendizagem desses estudantes. 

 

Relação Escola-Comunidade 

 

A parceria entre escola e comunidade é indispensável para uma Educação de Qualidade 
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e por isso nos preocupamos em estabelecer uma boa relação entre familiares, gestores, 

professores, servidores e estudantes. Construir um vínculo duradouro e produtivo entre a 

comunidade e a escola. 

 Acreditamos que à medida que a escola abrir espaços e criar mecanismos para atrair 

a família para o ambiente escolar, novas oportunidades com certeza irão surgir para que seja 

desenvolvida uma educação de qualidade, sustentada justamente por esta relação família e 

escola. 

O princípio da Gestão Democrática é a base propulsora de todo o trabalho escolar. 

Nesse sentido, há de se valorizar o protagonismo dos pais/responsáveis para a construção do 

Projeto Político Pedagógico, a parceria na resolução de conflitos que envolvem situações 

estudantis, a participação ativa na tomada de decisões que englobam a realização de um 

trabalho escolar conjunto. A participação da Família na Escola acontece principalmente nas 

reuniões bimestrais, nas festas, apresentações dos alunos, bem como quando a família é 

convidada a ir à Escola. O Conselho Escolar é importantíssimo nesse elo da participação, da 

Família na Escola. 

A escola mantém abertas suas portas, intensificando e garantindo sua permanência 

através de reuniões significativas e motivadoras. Procuramos manter uma comunicação quase 

que semanal, através de comunicados escritos (via agenda do estudante), bilhetes bem 

detalhados da programação, do planejamento, do WhatsApp, E-mail e/ou ligações telefônicas. 

 

Inclusão 

 

Estão  incluídos  em  turmas  de  Integração  Inversa  e  Classes  Especiais  os 

estudantes com necessidades educacionais especiais conforme especificações da tabela nº 

08 deste Projeto Político-Pedagógico. Para oferecer condições necessárias ao 

desenvolvimento de sua aprendizagem, a Escola prima por contemplar, a operacionalização 

do Currículo por meio de adaptações curriculares, pois constituem as 

possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Realiza as adaptações curriculares, necessárias para tornar o Currículo apropriado às suas 

peculiaridades, tornando-o dinâmico, passível de ampliação e alterações, a fim de que 

atendam realmente a todos os educandos. Cumprindo assim, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação), sob o enfoque inclusivo de possibilitar o desenvolvimento de suas 
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competências, ultrapassando os limites de sua situação. Os estudantes com necessidades 

educacionais especiais contam também com o apoio das Monitoras e/ou dos Educadores 

Sociais Voluntários (ESV). 

 

Sala de Recursos 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), definido pelo Decreto nº 7.611, de 17 

de novembro de 2011, é gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e deve ser oferecido de forma transversal 

a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Assim, de acordo com o decreto, o Atendimento Educacional Especializado compreende 

um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucional 

e continuamente, prestados de forma complementar à formação de estudantes com deficiência 

e transtornos globais do desenvolvimento; e suplementar à formação de estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

Para que a inclusão aconteça de forma eficiente é necessário um trabalho integrado e 

articulado entre todos os profissionais de educação, especialmente entre gestores, 

professores, Atendimento Educacional Especializado, Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional. 

As Salas de Recursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em sua 

organização funcional, obedece a dois modelos básicos: salas de recursos generalistas e salas 

de recursos específicas. Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, 

estudantes com deficiência intelectual/ mental, deficiência física, deficiência múltipla e 

transtorno global do desenvolvimento. Os tipos de salas de recursos específicas são três: sala 

de recursos para deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para 

estudantes com altas habilidades/ superdotação. 

A Sala de Recursos da Escola Classe 416 Sul é uma Sala de Recursos do modelo 

generalista. 

 

Adequação Curricular 

 

É o desenvolvimento das medidas adaptativas que se destinam a atuar frente às 
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dificuldades de aprendizagem do estudante com necessidades educacionais especiais com o 

apoio da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Professora da Sala de Recursos. 

Uma estratégia de individualização de ensino para dos Estudantes com Necessidades 

Especiais. Fundamenta-se em critérios: O que o aluno deve aprender? Como e quando 

aprender? Que formas de organização de ensino são maiseficientes para o processo de 

aprendizagem? Como e quando avaliar o aluno? Tem como pressuposto atender as 

necessidades dos alunos, objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas 

necessidades e a programação curricular. 

 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 

A Orientadora Educacional atende diversos alunos, durante o ano letivo, indicados pelas 

professoras, a qualquer momento ou a partir de novas solicitações nos Conselhos de Classe. 

Também realiza um trabalho de diálogo com as famílias, quando solicitado pela EEAA, Equipe 

Gestora e Professoras. 

O desafio é oferecer aos alunos as condições necessárias para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, nos processos de alfabetização e do letramento, na perspectiva 

do Currículo em Movimento da Educação Básica visando a formação de cidadãos participativos 

e críticos, promovendo a organização, mobilização e articulação da organização escolar, para 

garantir uma Educação de Qualidade e um aprendizado dos estudantes de forma efetiva. Ter 

como objetivos pedagógicos um ensino de qualidade levando nossos alunos a compreender a 

cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio 

às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

Destacam-se as principais ações do SOE: 

 - Abordar temas relevantes à ecologia humana precípua ao desenvolvimento 

biopsicossocial; 

- Enaltecer as relações humanas; 

- Estabelecer critérios em atendimentos coletivos; 

- Ajustar e avaliar aspectos saudáveis; 

- Encaminhar estudantes a parceiros; 

- Encontrar meios e trabalhar integrado com as Equipes de Apoio à Aprendizagem 
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e Sala de Recursos. 

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) 

 

A Pedagoga e o Psicólogo atendem os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, encaminhados pelas professoras, suas respectivas famílias, os que têm 

diagnósticos e os casos omissos. Atuam na promoção da melhoria da qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem por meio de ações institucionais preventivas e interventivas, visando 

a diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar. 

Destacam-se as principais ações da EEAA: 

- Realizar  Mapeamento  Institucional  através  da  análise  da  estrutura  física  e 

funcional da escola com o intuito de evidenciar as convergências, incoerências, conflitos e 

avanços existentes na IE a partir de levantamento histórico e documental e da observação dos 

espaços e das práticas escolares. 

- Assessorar o trabalho pedagógico da escola criando e revitalizando espaços de 

reflexão com e entre os professores, coordenadores pedagógicos e direção da escola, 

promovendo discussões, conscientizações e possíveis transformações das concepções 

orientadoras das práticas pedagógicas. 

- Construir um espaço de escuta do discurso dos professores para conhecer suas 

concepções e expectativas a respeito do desempenho escolar de seus alunos. 

- Acolher alunos encaminhados às equipes para avaliação, encaminhamento a 

avaliações complementares e providências relacionadas aos relatórios e devolutivas para a 

escola, família e professores. 

 - Acompanhar as práticas pedagógicas desenvolvidas nas classes especiais da 

Unidade Escolar, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do potencial pedagógico dos 

ANEEs, com vista a atividades conjuntas e momentos de vivência,para proporcionar a futura 

inclusão do aluno em classes regulares. 

- Assessorar no âmbito psicológico e pedagógico os professores e os alunos da 

Unidade Escolar. 

- Ofertar subsídios para que as ações pedagógicas da IE sejam voltadas para 

o melhor rendimento escolar dos alunos ocorrendo tanto na dimensão coletiva quanto 

individual. 
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- Realizar oficinas sobre as práticas pedagógicas com os professores e 

coordenação pedagógica da escola voltadas para as dificuldades aprendizagem, deficiências, 

transtornos funcionais específicos, etc. 

- Realizar discussões/estudos de temas relevantes sobre a inclusão escolar dos 

alunos ANEEs. 

- Participar nas Coordenações Pedagógicas da Unidade Escolar. 

- Orientar à escola, ao professor e aos demais membros da comunidade escolar 

sobre a sua responsabilidade diante das intervenções que se fizerem necessárias ao êxito 

escolar dos alunos. 

- Sensibilizar os pais dos alunos acompanhados pelas EEAA para participarem 

das ações da escola bem como a construção do Projeto Pedagógico. 

- Buscar parcerias com as famílias tornando-as co-responsáveis pelo 

desenvolvimento acadêmico do aluno, orientando-as e subsidiando-as no acompanhamento 

deste frente às suas dificuldades de aprendizagem. 

- Buscar apoio em sistema de rede , junto a Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Justiça (Ministério Público do Distrito Federal, Conselho Tutelar e Vara da  Infância)  e dentre 

outros órgãos públicos , para garantia de atendimento adequado ao aluno. 

- Atender de forma institucional direto ao aluno quando não houver superação da 

queixa inicial depois de feitas as intervenções junto à escola, ao professor e à família. 

 

Monitoras Educacionais 

 

As monitoras desenvolvem um trabalho essencial e indispensável no sucesso da 

Inclusão Escolar. Principais funções: 

• Acompanhar  os  alunos  do  Ensino  Regular  (Integração  Inversa),  nas Classes 

Especiais, nas atividades propostas no planejamento do professor e seguem suas orientações. 

• Conhecer e acompanhar o planejamento individual dos alunos. 

• Cuidar da higienização dos alunos, levá-los ao banheiro ou trocar sua roupa, 

fralda. 

• Estar sempre atenta a situações de risco ou qualquer acontecimento que fuja da 

rotina diária do ANEE quer seja na entrada, na sala de aula, no recreio, na saída, pois em todos 

esses momentos elas estão acompanhando os estudantes. 
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• Estar sempre atenta aos alunos que acompanham, demonstrando capacidade 

para serem parceiras das professoras, contribuindo muito para o crescimento individual de 

cada ANEE e demais alunos. 

• Formar um elo com a família, estabelecendo uma relação de confiança. 

• Estar atenta às necessidades pedagógicas ou comportamentos dos estudantes. 

• Acompanhar os alunos no parque, no pátio, em atividades de psicomotricidade, 

passeios pela quadra da Escola e principalmente quando realizam passeios, excursões fora 

da Escola, em locais públicos. 

• Realizar os procedimentos necessários à higiene dos estudantes e que são 

muitos, como a utilização do vaso sanitário, escovação dos dentes, banho quase que diário 

(mais de uma vez em vários alunos), troca de fraldas, de roupas, auxiliando ou fazendo pelo 

aluno atividades como calçar sapatos, pentear os cabelos. 

• Organizar a mochila do aluno, muitas vezes necessitam retirar fezes, vômitos das 

roupas dos alunos. 

• Realizar acompanhamento sistemático na hora do lanche, a fim de evitar que os 

alunos se engasguem, comam compulsivamente ou que não consigam realizar essa atividade 

por apresentarem total dependência. 

• Acompanhar os estudantes nos momentos de contação de histórias, na 

realização do passeio diário ao redor da Escola, nas quadras próximas, em que alguns 

estudantes (alunos de atendimento exclusivo) precisam estar de mãos dadas com a professora 

e a monitora. E certamente são indispensáveis na realização de passeios em Shoppings, 

Órgãos Públicos, feiras culturais, utilizando meios de transporte coletivos como metrô, ônibus. 

• Apoiar os ANEEs na realização das atividades pedagógicas, sendo mediadoras 

intermediárias na realização das atividades motoras, lúdicas, de vida diária, sob orientação da 

professora regente. 

 

Educadores Sociais Voluntários (ESV) 

 

A atuação dos Educadores Sociais Voluntários objetiva auxiliar os estudantes com 

deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em atividades cotidianas, como 

alimentação, locomoção e higienização. É válido destacar que as atividades dos ESV são 

supervisionadas constantemente pela professora regente e/ou pela equipe pedagógica da 
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Unidade Escolar. 

Art. 7º O ESV selecionado, pela sua formação, para auxiliar os estudantes 

com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) desempenha suas atribuições, sob a orientação da 

Equipe Gestora e Pedagógica da Unidade Escolar, em articulação com o 

professor do Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recurso 

(quando houver), quais sejam: 

I - auxiliar os estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou 

deficiência e Transtorno Espectro Autista (TEA) nas atividades diárias, 

autônomas e sociais que seguem: 

a) refeições; 

b) uso do banheiro, escovação dentária, banho e troca de fraldas; 

c) locomoção nas atividades realizadas na Unidade Escolar e atividade 

extraclasse; 

d) para se vestirem e se calçarem; 

e) atividades recreativas no parque e no pátio escolar. 

II - realizar, sob a presença e a supervisão do professor, o controle da 

sialorreia (baba) e de postura dos estudantes, bem como ajudá-los a se 

sentarem/levantarem em/de cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, 

vaso sanitário e brinquedos no parque; 

III - acompanhar e auxiliar os estudantes cadeirantes, que fazem uso de órtese 

e/ou prótese, tanto nos espaços escolares a que eles necessitem ir, como em 

outros fora do ambiente escolar; 

IV - auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos 

materiais escolares; 

V - informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas aos 

estudantes, para fins de registros e/ou encaminhamentos necessários; 

VI - acompanhar e auxiliar os estudantes durante as atividades em sala de 

aula e extraclasse que necessitem de habilidades relativas à atenção, à 

participação e à interação; 

VII - auxiliar o professor no apoio aos estudantes que apresentam episódios 

de alterações no comportamento, quando necessário, conforme orientação da 

Equipe Gestora; 

VIII - favorecer a comunicação e a interação social dos estudantes com seus 

pares e demais membros da comunidade escolar. 

(Diário Oficial do DF. Nº 20, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022, p. 58.) 
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Parceiros da Escola 

 

Estamos sempre abertos a receber Parceiros da Escola. Contamos com duas 

professoras aposentadas que sempre nos dão apoio junto aos Professores e uma delas junta 

alunos com dificuldade. 

 

Laboratório de Informática 

 

A Escola recebeu o Laboratório do MEC (Ministério da Educação) e o manteve, em 

funcionamento, desde 2007. Mas, os computadores estão precários, desatualizados, com 

problemas contínuos, além de um sistema operacional desatualizado. Dessa forma, foram 

armazenadas no depósito. A Escola recebeu 12 computadores, que foram instalados nas 10 

salas de apoio, na Sala de Recursos e na sala de apoio a fim de aprimorar os processos 

didáticos e pedagógicos. 

 

Sala de Leitura 

 

Aberta aos alunos, na companhia de suas professoras. Realiza empréstimo dos livros; 

além de propor atividades temáticas em conformidade ao Projeto Coletivo vigente em cada 

ano. Local em que estão armazenados, os Livros Didáticos 2019/2022, bem como a Reserva, 

composta de livros do Triênio 2016/2018. No anexo deste Projeto, está descrito o Plano de 

Ação da Sala de Leitura. 

 

Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

 

Para a permanência dos estudantes na escola temos procurado, do ponto de vista 

pedagógico: 

- Estar atentos às necessidades de cada aluno; 

- Proporcionar um ambiente afetivo, investindo em relacionar-se com os 

estudantes; 

- Analisar os motivos que podem levar o aluno a deixar a escola; 

- Acompanhar o desempenho dos estudantes. 
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Até 2019, a evasão na escola era inexistente, mas temos alunos com muita dificuldade 

de aprendizagem o que faz dos projetos interventivos ou reagrupamentos, uma estratégia 

eficiente. 

Procuramos nos basear na integralidade do nosso estudante, considerando-o nas suas 

mais variadas dimensões. Lutamos por um processo educativo que o prepare para os vários 

aspectos que integram a sua vida, ou seja, o consideramos como um ser integral e nos 

empenhamos numa formação para a integralidade e complexidade da existência humana, não 

só apenas visando a formação do estudante para o mercado de trabalho. 

Estamos atentos a Projetos que possam melhorar as relações humanas. Na escola, 

estamos sempre trabalhando diferentes temáticas relacionadas à convivência e o respeito 

mútuo, assim como o combate à violência, de maneira transversal ao Currículo. 

O Projeto Coletivo 2022 da Escola Classe 416 Sul: “Viagem com C” proporciona a 

consolidação de vivências sociais e cognitivas para o desenvolvimento da autonomia e 

destaque do protagonismo dos estudantes para que se reconheçam como parte integrante da 

escola, da sua família, da sua cidade, seu país, enfim no mundo. 

 

O trabalho parceiro entre: a Escola Classe 416 Sul & a Escola da Natureza 

 

Em 2022, teremos a grande oportunidade de sermos parceiros da Escola da Natureza, 

novamente, mas agora: de maneira presencial. Para o bom florir dessa relação faremos a 

“Viagem com Cultivo”... 

Um cultivo de boas alianças, de ricos aprendizados, de vivências incríveis, de ações 

inovadoras, de vida simples e agradável. O objetivo central dessa parceria será: desenvolver 

ações pedagógicas que consolidem os aprendizados a partir de experiências naturais e 

criativas. Uma preocupação que norteará esse trabalho será: como realizar um trabalho com 

a Escola da Natureza, considerando uma Escola (416 Sul) coberta de cimento na entrada à 

sala de aula?  

Nessa relação entre Escolas, buscaremos a construção de um trabalho que consolide 

objetivos de aprendizagem de maneira articulada, experimentada, natural e criativa. Que “sem 

perceber” possamos (toda a comunidade escolar) ser levados a um trabalho inesquecível com 

frutos para uma vida inteira. Juntos cantaremos: 
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Sem Perceber 

(Música Em Família) 

 

Sem perceber 

A semente se transforma em árvore 

A lagarta vira borboleta 

E o vento vai contando a história 

 

Sem perceber 

A gota se transforma em nuvem 

O amarelo vai ficando verde 

E o tempo vai contando a história 

 

Sem perceber 

Os olhares vão virando flores 

As estrelas vão virando nomes 

E a gente muda de dentro pra fora 

 

Sem perceber 

A certeza se transforma em dúvida 

Os abraços vão ficando livres 

E as ondas vão contando a história 

 

Sem perceber 

O barulho vira pensamento 

A janela se transforma em sonho 

E as folhas vão contando a história 

 

Sem perceber 

As pessoas vão ficando próximas 

Os chinelos vão ficando gastos 
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E as pedras vão contando a história 

 

Sem perceber 

Os amigos vão ficando velhos 

O sorriso vai ficando largo 

E a gente muda de dentro pra fora 

 

Sem perceber 

Os olhares vão virando flores 

Sem perceber 

As estrelas vão virando nomes 

Sem perceber 

As pessoas vão ficando próximas 

Sem perceber 

Os chinelos vão ficando gastos 

Sem perceber 

Os amigos vão ficando velhos 

Sem perceber 

O sorriso vai ficando largo 

 

Sem perceber 

A semente se transforma em árvore 

Sem perceber 

A lagarta vira borboleta 

Sem perceber 

E a gente muda de dentro pra fora 

Sem perceber 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/musica-em-familia/sem-perceber/. Acesso em 5 fev. 2022. 

 

Em conformidade ao cronograma proposto, os estudantes, acompanhados de suas 

professoras regentes e dos Educadores Sociais Voluntários, terão aulas na Escola da Natureza 

na segunda semana de cada mês. As aulas serão ministradas pelas professoras da Escola da 



83 
 

Natureza em consonância às necessidades advindas das ações educativas cotidianas 

pautadas no Currículo em Movimento. Os estudantes cumprirão os horários regulares em 

conformidade ao turno de matrícula. Nos dias combinados, serão direcionados pelos ônibus 

da Secretaria de Estado de Educação do DF rumo à Escola da Natureza. 

 

A ida à Escola da Natureza será organizada da seguinte maneira: 

- Terça-feira: estudantes dos 1º, 2º e 3º anos. 

- Quarta-feira: estudantes das Classes Especiais. 

- Quinta-feira: estudantes dos 4º e 5º anos. 

 

Projeto Coletivo 2022 da Escola Classe 416 Sul - Nosso ponto de partida 

 

A coerência e a consistência de um trabalho pedagógico baseia-se nas concepções em 

que estão fundamentadas. Nesse sentido, o norteamento das elaborações didáticas para o ano 

letivo de 2022 tem como ponto de partida o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. A seguir, estão recortes transcritos do Currículo, vigente em 

nosso espaço educativo, que estão articulados às premissas do Projeto Coletivo que integra o 

Projeto Político Pedagógico de 2022 da Escola Classe 416 Sul.  

A etimologia da palavra “cenário” tem sua origem no latim: scaenarius ou scenarius que 

está associada ao termo grego “skené” que evidencia como significado: barraca ou alguma 

construção pequena que serve como abrigo, assim como espaço para a representação de atores 

e para a expressão humana. Articulando essa concepção ao trabalho educacional, convidamos 

você a pensar em “cenários”, espaços, ambientes e/ou lugares como estratégias temáticas que 

podem despertar e otimizar os processos didáticos a fim de provocar aprendizagem. Além de 

aproximar os estudantes à realidade, pode ser um meio para consolidar objetivos de 

aprendizagem com vínculo significativo à realidade. É preciso propiciar a interação entre 

sociedade e escola (Pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, SEEDF, p. 24). 

      Destaca-se a necessidade complexa de compreender e fazer uso do Currículo em 

Movimento na dimensão que extrapola conteúdos segmentados, mas que relaciona práticas 

criativas aos objetivos de aprendizagem propostos.  
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A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, um 

modo de ser, conforme Freire (1993). Assim, a Educação considera a 

existência de uma complexa rede de atores, ambientes, situações e 

aprendizagens que não podem ser reduzidas a mera escolarização, pois 

correspondem às diversas possibilidades, requisições sociais e expressões 

culturais presentes no cotidiano da vida.  

[...]  

Ao entender que a educação extrapola os muros da sala de aula, sendo 

realizada na vida vivida, em diversos momentos e múltiplos lugares, é 

necessária a ressignificação do próprio ambiente escolar: a escola deixa de 

ser o único espaço educativo para se tornar uma articuladora e organizadora 

de muitas outras oportunidades educacionais no território da comunidade. 

Segundo Torres (2005), em uma comunidade de aprendizagem todos os 

espaços são educadores - museus, igrejas, monumentos, ruas e praças, lojas 

e diferentes locações, cabendo à escola articular projetos comuns para utilizá-

los, considerando espaços, tempos, sujeitos e objetos do conhecimento. 

Desse modo, na Educação é necessária a emergência de outra referência de 

escola, isto é, de uma ambiência escolar voltada para os saberes comunitários 

e para uma escuta sensível da complexidade existente entre o que ocorre 

dentro e fora dos muros escolares. (Pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento, SEEDF, p. 26). 

 

Conforme a rotina escolar e as demandas cotidianas, não é com frequência que o trabalho 

pedagógico pode ser desenvolvido fora dos muros da escola, por questões de organização, 

segurança e ausência de recursos. Nesse caminho, destaca-se a sensibilidade de reconhecer 

as limitações que, em alguns momentos, são encontradas no fazer cotidiano da Escola Pública. 

Assim, pode-se utilizar uma ferramenta de valor inestimável no ato educativo: a imaginação. 

Recurso esse que as crianças demonstram domínio valoroso. Contudo, é preciso lançar um 

olhar reflexivo sobre a tendência da reprodução contínua, ou seja, estamos diante de uma 

sociedade em que os recursos tecnológicos (e outros) estimulam mais a reprodução à criação 

de ideias; é preciso problematizar essa realidade. 

Para esse resgate da imaginação a favor da aprendizagem, pode-se reconhecer a escola 

como rico laboratório de aprendizagem. Vinculada a esta percepção está a compreensão de 

“prática social”. A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é 

transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. (Pressupostos teóricos do Currículo em 
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Movimento, SEEDF, p. 32). Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida 

da problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor 

com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. (Pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento, SEEDF, p. 34). 

 

Na busca pela superação da organização do currículo coleção, o desafio desta 

Secretaria de Educação é sistematizar e implementar uma proposta de 

Currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre 

si, podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1977). Esses 

conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados 

pelas escolas e em permanente mudança em torno dos eixos transversais: 

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

Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; além dos eixos integradores 

indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para cada 

etapa/modalidade/ciclo. (Pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, 

SEEDF, p. 65). 

 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua 

e sistemática contribui 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. A organização 

do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na 

qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as 

aprendizagens dos estudantes. (Pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento, SEEDF, p. 68). 

 

No tocante à educação, é preciso e possível inovar, construindo propostas 

educativas e curriculares organizadas para formar não só para as exigências 

do novo padrão tecnológico, mas que também possibilitem uma educação 

para a vida e para a construção de uma sociedade de novo tipo, isto é, uma 

sociedade mais de acordo com os rumos e as demandas postas pelas 

transformações contemporâneas das formas de produção do trabalho e de 

reprodução da vida e para a vida. (Pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento, SEEDF, p. 76). 

 

A partir dessa compreensão teórica, em conformidade ao Currículo em Movimento da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é válido seguir para a estratégia lúdica 
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que orientará os passos didáticos cotidianos do trabalho pedagógico com os estudantes da 

Escola Classe 416 Sul.  

 

Especificações do Projeto Coletivo 2022 

 

Já parou para imaginar em fazer uma viagem que pode durar um ano letivo inteiro? Você 

e seus estudantes estão convidados não apenas para participar, mas para fazer, realizar, 

construir e constituir uma viagem provocativa em aprendizagem.  

O propósito dessa viagem é conhecer cenários, lugares, ambientes e espaços como 

vivências de aprendizagem; como estratégias didáticas que deixarão o trabalho com as áreas 

do conhecimento e com os componentes curriculares instigantes, interessantes, motivadores, 

inovadores e que provoquem encantamento.  

Viajar nos faz desejar ir para outro lugar. Requer sair da zona de conforto; deixar o 

previsível, aquilo que é conhecido e aventurar-se naquilo que pode ser novo. Nessa viagem, 

precisaremos buscar o resgate do imaginário. Nesse tempo, a criatividade tem dado lugar à 

reprodução, precisamos resgatar a capacidade imaginativa das crianças para a fluidez da 

criatividade. A literatura pode ser um meio eficiente. Lugares são estratégias temáticas que 

despertam e otimizam os processos didáticos a fim de provocar aprendizagem. Além de 

aproximar os estudantes à realidade, pode ser um meio para consolidar objetivos de 

aprendizagem com vínculo significativo à realidade. 

Nessa viagem, além de uma equipe de trabalho inteira, os estudantes e suas famílias, 

contaremos com a ilustre presença do “C”. O “C” precisará caminhar com todos em todas as 

programações dessa viagem. Será que o “C” é um personagem? Um super heroi? Um lugar? 

Uma condição? Quem é ele? O “C” será construído coletivamente... Portanto, calcem os 

sapatos... Subam nas bicicletas... Peguem os patinetes... Apertem os cintos... Coloquem os 

capacetes...  

De uma maneira aberta para aprender, você está convidado(a) para a...  

 

VIAGEM COM “C”... 

 

Viagem com Competência... 

Viagem com Colaboração... 
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Viagem com Conhecimento... 

Viagem com Compreensão... 

Viagem com Constância... 

Viagem com Coerência... 

Viagem com Consistência... 

Viagem com Consciência... 

Viagem com Comprometimento... 

Viagem com Cooperação... 

Viagem com Coragem... 

Viagem com Comunicação... 

Viagem com Compromisso... 

Viagem com Contação de histórias... 

Viagem com Calma... 

Viagem com Criatividade... 

Viagem com Crítica Construtiva... 

Viagem com Cientificidade... 

Viagem com Cuidado... 

Viagem com Curiosidade… 

Viagem com contemplção… 

Viagem com Coração... 

No início do ano letivo, os estudantes foram convidados a participar de um Concurso de 

Desenho para ilustração e escolha do mascote da Escola pautado na temática do Projeto Coletivo: 

“Viagem com C”. Aprecie, a seguir, o mascote vencedor. Criado pela estudante Catarina do 4º ano 

A. 
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 Para essa viagem, não basta querer mudar apenas. Mudar provoca a ideia de transpor de 

um lugar para outro. Pretende-se além disso: a transformação. A transformação no contexto 

educativo pode consolidar objetivos de aprendizagem de maneira significativa. Assim, para uma 

eficiente organização do trabalho pedagógico,  propomos uma rota de viagem a ser seguida. Além 

dessa proposta, indicamos alguns livros literários, disponíveis em grande quantidade em nossa 

escola, para que o despertamento literário possa ser realizado em várias turmas ao mesmo tempo. 

 

FEVEREIRO: Arrumando a casa para uma viagem inesquecível. 

 

Ponto de partida: Escola Classe 416 Sul 

  

Objetivo central: conhecer os espaços, as pessoas, as rotinas e as regras da nossa escola. 

 

Intencionalidades:  

- Elaboração de acordo coletivos em sala de aula. 

- Apresentação dos espaços, das regras e dos profissionais da escola. 

- Fixação da rotina com as crianças, a fim de compreenderem a importância de cumprir os horários 

e os prazos propostos pela escola. 

- Zelo e cuidado com o patrimônio público (a Escola é de todos). 
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Estratégia para culminância do trabalho: murais (em sala de aula) ou elaborações nos cadernos 

dos estudantes em que constarão incentivos ou as descrições das regras/acordos coletivos a 

serem seguidos. Avaliações/ exercícios para sondagem diagnósticas.  

 

Produção artística com Daniel Toys.  

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- O tratado da aranha e da rã. Arlene Holanda. 

- Hoje é amanhã? Ana Claudia Ramos. 

 

MARÇO: Viagem ao fantástico mundo do meu “EU”. 

 

Destino: Meu EU. 

  

Objetivo central: resgatar e valorizar o processo de identidade para situar o(a) estudante na busca 

da aprendizagem e a sua construção como ser social. 

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Reconhecimento da identidade (percepções de mundo). 

- Valorização do sujeito como ser sociável. A importância e o reconhecimento do outro na 

constituição pessoal. 
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- Eu e o meu corpo (minha vida). 

- Eu e a minha família. 

- Eu e a minha escola. 

- Eu e o mundo. 

 

Estratégia para culminância do trabalho: construção de uma cápsula do tempo. Cada estudante 

fará a elaboração de um texto (conforme o gênero textual indicado por sua professora). A sugestão 

é que o estudante escreva proposições, intencionalidades e desejos para o seu crescimento em 

2022. A ideia é que esses textos sejam devidamente armazenados na escola e abertos para os 

estudantes no fim do ano letivo de 2022 a fim de analisarem as expectativas criadas anteriormente.  

 

 

Diálogo com os estudantes sobre a temática da Identidade. Realizado em 12/3/2022. 

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Verdade segundo Arthur. Tim Hopgood. 

- APSOP. Bia Bedran. 

- O livro dos sentidos. Ricardo Azevedo. 

  

ABRIL: Viagem ao DF vivido, mas não conhecido. 
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Destino: O Quadradinho inteiro 

  

Objetivo central: mostrar às crianças o “Quadradinho” inteiro que está além dos olhares 

conhecidos. Oportunizar aos estudantes o conhecimento de espaços, situações e realidades do 

Distrito Federal pouco conhecidas. 

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Pesquisa e estudo de espaços do “Quadradinho” que estimulam a cultura e provocam os saberes. 

- Proporcionar um olhar criativo sobre os espaços/monumentos de Brasília.  

- Pesquisa e estudo sobre a biografia e vida de autores, artistas, profissionais do Distrito Federal 

que revelam uma ação de valor dentro do nosso “quadradinho”. 

- Apresentação das técnicas artísticas características de Brasília (Athos Bulcão, vitrais de  

Marianne Peretti, curvas de Oscar Niemeyer). 

 

Estratégia para culminância do trabalho: cada turma elaborará algum trabalho artístico em 

homenagem ao “Quadradinho” para ser exposto no pátio coberto da nossa escola. Não serão 

necessárias apresentações, apenas exposição dos trabalhos. Cada professora poderá definir o 

que pretende expor. Escolha um espaço no pátio coberto e pendure as produções ou a produção 

da sua turma. Essa ação acontecerá entre os dias 18/4 à 20/4). 
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Exposição sobre Brasília realizada em Abril de 2022 no pátio da Escola. 

 

 

Exposição sobre Brasília realizada em Abril de 2022 no pátio da Escola. 
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Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Livros da Alessandra Roscoe; João Bosco Bezerra Bonfim; Lucília Garcez; entre outros autores 

que escrevem sobre o Distrito Federal. 

 

MAIO: Rumo ao mundo (imaginário / real) dos livros. 

 

Destino: Mundo da literatura 

  

Objetivo central: trabalhar para o resgate do imaginário a partir da literatura articulado à realidade. 

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Momentos de contação de histórias em sala de aula. 

- Estabelecimentos de momentos fixos de leitura durante a aula. 

- Releitura das capas dos livros e das histórias. 

- Reconto das histórias originais. 

- Estudo da biografia dos(a) autores(as) dos livros. 

- Análise dos personagens das histórias dos livros lidos. 

- Criação de espaços e momentos de leiturAÇÃO durante a aula. 

 

Estratégia para culminância do trabalho: organizaremos um Sarau Literário como estratégia de 

reagrupamento. Cada turma apresentará e/ou falará de algum livro literário que tenha trabalhado 

até este período. Isso poderá acontecer por meio: da fala de uma criança, declamação de um texto, 

música, dança, exposição de trabalhos. A ideia não é realizar um evento grandioso, mas uma 

partilha de saberes. 
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Sarau Literário realizado em 26/5/2022. 

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Chora não... Sylvia Orthof. 

- Chuva choveu. Maria da Graça Rios. 

- Dona Nenê e o sumiço do brinco. Rita Taraborelli. 

  

JUNHO: Um(a) caipira pelas regiões... Um(a) caipira no Brasil. 

 

Destino: Viagem às regiões aos olhos de um caipira. 

  

Objetivo central: apresentar os continentes e/ou alguma região na visão de um caipira. 

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Conceito de “interior” em diferentes regiões. 
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- Propor o diálogo “brincante” de falar de outra região com o olhar de um caipira.  

- Estudos das características culturais que divergem dos costumes regionais. 

- Apresentação das comidas típicas, danças, costumes, folclore, vestimentas de outras regiões. 

- 1º ano: (a definir); 2º ano: (a definir); 3º ano: (a definir); 4º ano: (a definir); 5º ano: (a definir); 

Classes Especiais: (a definir). 

 

Estratégia para culminância do trabalho: organização de uma “Festa Junina das regiões”. Cada 

turma fará a apresentação de uma dança típica de alguma região para apresentar durante a festa 

junina. Cada turma ou conjunto de turmas fará a decoração de alguma barraca da festa com a 

temática de alguma região. 

 

Festa Junina realizada em 04/6/2022. 

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Mateus, esse boi é seu. Marco Haurélio. 

- João Bocó e o ganso de ouro. Arievaldo Viana. 

- O rapto do galo. Fabiana Karla. 

- Revistinha – Chico Bento. 

- Filme – Mazzaropi. 

- Obras do Monteiro Lobato. 

- Literatura de cordel. 
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JULHO: Ao mundo da melodia, dos ritmos e das emoções. 

 

Destino: Mundo musical. 

  

Objetivo central: proporcionar a audição e a análise de letras de músicas como recursos de 

despertamento pedagógico e estímulo das emoções. 

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Articulação do poder da música com os estímulos emocionais que ela pode provocar. 

- Análise de letras de músicas para a apresentação de conteúdos curriculares. 

- Música como recurso de relaxamento e de concentração. 

- Higienização musical. Propiciar momentos de audição de músicas que enriquecem a mente.  

 

Estratégia para culminância do trabalho: organizaremos um Show de Talentos. As turmas/ 

estudantes terão a oportunidade de apresentar os seus talentos em uma apresentação coletiva no 

pátio coberto da escola. Um momento das crianças para as crianças.  

 

Show de Talentos promovido em 01/7/2022. 
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Exposição de Hai-Kais. Semana – Cultura de Paz. Realizada entre os dias 04 à 08/7/2022. 

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Vaca amarela pulou a janela. José de Castro. 

- O pato poliglota. Ronaldo Simões Coelho. 

- Adivinhas para brincar. Josca Baroukh & Lucila de Almeida. 

- Palavra vai, palavra vem. Paula Taitelbaum. 

 

AGOSTO: Uma cidade com ideias criativas, sustentáveis e inovadoras. 

 

Destino: Uma cidade com soluções inovadoras. 

  

Objetivo central: dialogar e construir, com as crianças, uma cidade com ideias criativas, 

sustentáveis e inovadoras que otimizam e melhoram o cotidiano das pessoas.  
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Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Elementos que constituem uma cidade. 

- Características do meio urbano. 

- Diferença entre o meio urbano e o meio rural. 

- Trabalhar as principais instituições contidas em uma cidade (hospitais, casas, farmácias, 

supermercados, restaurantes, lojas, prédios, bancos).  

- Sugestão de saída pedagógica: Transitolândia. 

 

Estratégia para culminância do trabalho: organização do Festival do Conhecimento. Faremos 

um protótipo de uma cidade no pátio coberto da nossa escola. Cada turma criará um ambiente 

dessa cidade com alguma ideia criativa, sustentável e inovadora que encante as pessoas. Por 

exemplo: 1º ano: supermercado; 2º ano: escola e casas/prédios; 3º ano: restaurantes e lanchonete; 

4º ano: hospital e farmácias; 5º ano: bancos e lojas; Classes Especiais: parques e lugares de 

entretenimento (ou integrar com as turmas do Ensino Regular). Os projetos criados, também, 

poderão ser apresentados no Circuito de Ciências promovido pela Secretaria de Educação do DF. 

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Maria Mudança. Manuel Filho. 

- O menino que aprendeu a ver. Ruth Rocha. 

- Farra no quintal. Edith Chacon. 

 

SETEMBRO: Mundo de pessoas que transformam histórias. 

 

Destino: Mundo de pessoas que transformam pessoas. 

  

Objetivo central: conhecer a história de vida e ações de pessoas que transformaram ou 

transformam a história da humanidade.  

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Trabalhar objetivos de aprendizagem do Currículo em Movimento articulados com história de vida 

e ações humanas. 
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- Conhecer pessoas que transformaram / transformam o cotidiano de maneira responsável, criativa 

e surpreendente. 

- Apresentar profissionais (diversos) que realizam o seu trabalho com maestria. 

 

Estratégia para culminância do trabalho: cada turma elaborará uma linha do tempo no mural da 

sua sala de aula contando a história de vida de alguma pessoa associando essa linha à conceitos 

relacionados aos objetivos de aprendizagem de cada ano. 

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Passarinho me contou. Ana Maria Machado. 

- A nuvem que não queria ver. Michele Iacocca. 

 

OUTUBRO: Uma viagem à encantadora escola da Fauna. 

 

Destino: Sociedade animal. 

  

Objetivo central: relacionar os princípios da vida do Reino Animal aos convívios humanos.  

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Associar os princípios da vida do Reino Animal aos conteúdos curriculares. 

- Inspirações. 

        * A união das abelhas (conhecer o caminho das abelhas no Parque da Cidade). 

* O trabalho das formigas. 

* A criatividade das aves. 

* Reinado do leão. 

* A caminhada conjunta dos pinguins. 

* A solidariedade dos elefantes. 

* A caminhada dos lobos.  

* A cantoria das cigarras. 

 

Estratégia para culminância do trabalho: cada estudante elaborará um livro com escrita e 

ilustrações com base na temática “animal” selecionada pela professora da sua turma. Os livros 



100 
 

poderão ter formatos e organizações diferenciadas. Uma sugestão é expor esses livros na Reunião 

de Pais do 3º bimestre. Além do livro, a professora poderá pensar e elaborar estratégias e trabalhos 

para apresentação e exposição no Circuito de Ciências que será promovido pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal.  

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- A festa do Macaco. Mario Vale. 

- A festa. Mary França & Eliardo França. 

- O caso do Bolinho. Tatiana Belinky. 

 

NOVEMBRO: Adentrar-se à Vegetalândia. 

 

Destino: Reino Vegetal. 

  

Objetivo central: evidenciar o contato com o ambiente natural e os processos vegetais.  

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Diferenciação de: flores ornamentais, legumes, verduras, raízes e frutas. 

- Promover o plantio inicial para que as crianças levem para casa e deem continuidade no cuidado 

do que plantaram. 

- Articulação com o trabalho realizado com a Escola da Natureza durante o ano letivo de 2022. 

- Associar conceitos curriculares aos princípios da natureza. 

- Resgatar registros fotográficos da Escola antigamente. 

- Sugestão de saída pedagógica: EMBRAPA. 

 

Estratégia para culminância do trabalho: cada estudante, direcionado por sua professora, fará 

o plantio de alguma espécie. Cuidarão dessa planta durante o mês de novembro; após isso, levarão 

a muda para casa. Durante o mês de novembro, os estudantes poderão observar o 

desenvolvimento daquilo que foi plantado. 

 

Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- Cada um no seu lugar. Denise Rochael. 
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DEZEMBRO: Uma viagem animada. 

 

Destino: Mundo da ficção (desenhos animados e filmes). 

  

Objetivo central: utilizar recursos da ficção (desenhos animados e filmes) como recursos para a 

articulação de objetivos de aprendizagem do Currículo em Movimento. 

 

Intencionalidades/sugestões de trabalho:  

- Associar ações de personagens diversos para exemplificação de conteúdos. 

- Utilizar trechos de filmes e de desenhos animados para a introdução de conteúdos curriculares. 

- O objetivo não é utilizar os vídeos como “passatempo” das aulas, mas como recursos para 

introdução, articulação e integração de objetivos de aprendizagem. 

- Quais invenções futuristas ou do passado a ficção contribui para a realidade humana? 

- Produção de vídeos e de histórias em quadrinhos. 

 

Estratégia para culminância do trabalho: faremos o dia dos personagens, em que cada turma 

poderá escolher um personagem da ficção para representar e compartilhar com o coletivo (todas 

as turmas no pátio) o que aprenderam a partir dos personagens selecionados. 

 

 Sugestões literárias disponíveis na Escola:  

- O macaco e o confeito. Edy Lima. 

- O Rei que odiava o verão. Agustín Comotto. 

- O pequeno rei. Taro Miura. 

 

 

Resumindo as culminâncias do Projeto Coletivo 2022 

 

A seguir pretende-se sistematizar as estratégias coletivas que contemplarão as 

culminâncias mensais da nossa caminhada de 2022. 
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- Fevereiro: elaboração de produções para registro nos murais (internos) das salas de aula com 

os acordos coletivos e as regras do cotidiano escolar. Aplicação das sondagens diagnósticas por 

meio de avaliações (individuais e sem consulta) e tarefas diversas. 

- Março: produção da cápsula do tempo, com elaboração de redações e/ou outros suportes 

textuais (verbais e/ou não verbais). 

- Abril: elaboração de um trabalho de expressão artística para exposição em homenagem ao 

“Quadradinho inteiro”. 

- Maio: vivência do Sarau Literário com apresentações pautadas em livros literários. 

- Junho: apresentação artística (dança) para a Festa Junina das Regiões. 

- Julho: organização de um Show de Talentos. De criança para criança. 

- Agosto: construção concreta de algum ambiente para o protótipo de uma cidade com uma ideia 

criativa, sustentável e inovadora. 

- Setembro: produção de uma linha do tempo (individual ou coletiva) sobre alguma personalidade 

da história humana. 

- Outubro: elaboração de um livro individual sobre a vida animal. 

- Novembro: plantio e cuidado de alguma planta. 

- Dezembro: dia dos personagens da ficção. 

 

Nossa concepção de avaliação pautada no Projeto Coletivo 2022 

 

Nessa “Viagem com C”, a competência da vivência da avaliação formativa evidencia uma 

marca da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A cada dia necessitaremos refletir sobre 

essa concepção e alinhar a nossa prática pedagógica para esse caminho a ser seguido. É preciso 

vivenciar a premissa da avaliação para as aprendizagens e não reduzir a ação pedagógica para a 

avaliação da aprendizagem. 

 

A SEEDF adota o termo Avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 

2012) porque nos situa no campo da educação com a intenção de avaliar para 

garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o 

processo. A avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e, 

portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”. Enquanto 

isso, a Avaliação para as aprendizagens se compromete com o processo e não 

somente com o produto da avaliação. (Pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento, SEEDF, p. 71). 
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Nesse sentido, convidamos você (Professor(a)), a refletir sobre a Semana de Avaliação e 

pensar em Períodos Permanentes de Processos Avaliativos. Em que as ações didáticas realizadas 

sempre indicarão caminhos pedagógicos a serem seguidos.  

 

Contrária a esses pressupostos, a progressão continuada das aprendizagens 

dos estudantes demanda acompanhamento sistemático de seu desempenho 

por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse processo avaliativo 

formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da escola a 

repensarem o trabalho desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua 

melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas 

pelos estudantes. 

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 classificatória, fragmentada e permeada 

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

que os estudantes avancem sem terem garantidas as suas aprendizagens. 

(Pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, SEEDF, p. 72). 

 

A partir dessa concepção, a ação docente poderá contemplar avaliações como instrumentos 

formais (individuais e sem consultas), contudo é preciso transcender no trabalho e não reduzir a 

ação didática para esses instrumentos. Podemos e vamos além disso, como competência, 

compromisso e consciência daquilo que se fez e do que se pretende alcançar.  

Além dessas ações e dos instrumentos avaliativos formais (individuais e sem consulta), a 

correção individual, o permanente uso dos cadernos e a realização de outras estratégias por parte 

do(a) professor(a) serão basilares para a consolidação da avaliação formativa. 

 

Projeto Interventivo 

 
O  Projeto  Interventivo  (PI) é  um  projeto  específico  que  parte  de  um 

diagnóstico e consiste no atendimento imediato aos estudantes que, após 

experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, 

ainda evidenciem dificuldades de aprendizagem. O PI apresenta uma dimensão 

política que recai sobre o cumprimento do direito de cada estudante à 

aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a seleção dos recursos mais 

apropriados à promoção de suas aprendizagens (Villas Boas, 2012; Diretrizes 
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Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia 

e 2º Bloco, P. 45). 

 
Projeto Interventivo é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição 

de atividades. Deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes. O trabalho do 

Projeto Interventivo é focado nos estudantes com necessidades decorrentes do processo de 

aprendizagem. 

O atendimento ao estudante acontecerá no turno contrário ou no próprio horário de 

aula, conforme a indicação da professora regente e presença do estudante. Em alguns dias, 

os horários de atendimento do Projeto Interventivo poderão ser substituídos pelo trabalho do 

Reagrupamento intra e interclasse. 

É fundamental que o atendimento aconteça individualmente, contudo, também poderá 

acontecer em duplas, com enfoque ao uso de estratégias que favoreçam a aprendizagem. É 

contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém temporário no atendimento 

aos estudantes. Apesar de contínuo, pode não atender ao mesmo grupo de estudantes 

durante todo o ano. 

Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações pertencentes à 

elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo. Assim como no Reagrupamento, o 

registro do Projeto Interventivo é estabelecido pela SEEDF no Diário de Classe.  

Os estudantes com necessidades educacionais especiais: deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, transtornos funcionais 

específicos (RESOLUÇÃO Nº 01/2012 - CEDF) deverão ser sempre incluídos em todas as 

estratégias do 2º Ciclo, ajustadas, quando necessário, às suas especificidades e de acordo 

com orientações da Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e 

Orientação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

Reagrupamento 

 

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

estudantes, permitindo o avanço contínuo das aprendizagens a partir da produção de 

conhecimentos que contemplem as possibilidades e as necessidades de cada estudante, 

durante todo o ano letivo. Possibilita a mediação entre pares, pois os próprios estudantes 

auxiliam uns aos outros, na socialização de saberes e experiências [...]. Os Reagrupamentos 
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não buscam a homogeneidade, mas a necessidade de diferenciação e individualização de 

práticas voltadas às reais necessidades dos estudantes (Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco, p. 56). 

O trabalho do Reagrupamento atende a todos os estudantes para avanço das 

aprendizagens, além de considerar as necessidades dos estudantes. A Escola Classe 416 Sul 

enxerga nisso uma oportunidade de integração entre as turmas do Ensino Regular, entre as 

turmas do Ensino Especial e, ainda, entre o Ensino Regular com o Ensino Especial. 

O Reagrupamento intraclasse, como o próprio nome indica, consiste na formação de 

grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das aulas. Em determinados 

momentos, as atividades podem ser as mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o 

mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a mesma para todos, porém 

com comandos distintos, conforme o processo de aprendizagem de cada estudante ou grupo. 

Há ainda situações em que cada grupo receberá um desafio diferente. O que determina a 

opção pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade de realização e ou pelo 

trabalho que será desenvolvido é o diagnóstico das necessidades e possibilidades de 

aprendizagem, realizado pelo professor (Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 

2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco, p. 57). 

O Reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e alarga as experiências 

estudantis e docentes por meio do diálogo entre as turmas. Nesses momentos, são formados 

grupos de estudantes de diferentes turmas, do mesmo ano ou não, do mesmo bloco ou não, 

a partir de necessidades e possibilidades diagnosticadas (Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco, p. 57). 

Uma etapa importante dos Reagrupamentos é o registro das atividades desenvolvidas 

e dos resultados alcançados, na perspectiva de um processo formativo de avaliação. Esse 

registro deve ser feito de acordo com as orientações da Secretaria de Estado de Educação do 

DF, no Diário de Classe, tanto do professor que encaminha o estudante, quanto do que o 

recebe,” (Diretrizes Pedagógica para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: 

Bia e 2º Bloco, p. 56). O Reagrupamento é uma valiosa oportunidade de trabalho pedagógico 

que  contempla a avaliação formativa. 
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12. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 

A avaliação formativa tem a função de diagnosticar os processos de ensino 

e de aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a 

melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, a avaliação deve ser ato 

de valorização e de potencialização das aprendizagens e não de 

classificação e exclusão. A concepção formativa aí implícita constitui 

prática imprescindível para o progresso das aprendizagens dos estudantes 

e dos demais sujeitos que compõem a escola. Villas Boas (2013, p.12) 

confirma esse pressuposto quando afirma que avaliação e aprendizagem 

caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia, se aprende e enquanto 

se aprende, se avalia”. Por esse motivo, a expressão avaliação para as 

aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens, é a que se 

harmoniza com a avaliação formativa. A avaliação deve assumir a 

centralidade da Organização do Trabalho Pedagógico, comprometida com 

a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. (Diretrizes Pedagógicas 

para Organização Escolar do 2º Ciclo para as aprendizagens, p. 29). 

 

O princípio da avaliação formativa é a chave que fundamenta o trabalho pedagógico da 

Escola Classe 416 Sul de acordo as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal – Triênio 2014/2016. A premissa de trabalho é pautada na garantia do 

desenvolvimento para as aprendizagens. 

Compreendendo cada estudante como um ser único e multidimensional a escola busca 

superar a visão reducionista da avaliação como medida, utilizando-a como recurso 

fundamental de intervenção pedagógica visando a aprendizagem detodos. Por isso, o 

processo avaliativo tem sido tema de estudo e de discussão recorrente da Coordenação 

Pedagógica da escola, por se entender que ele está intrinsecamente relacionado com o 

planejamento e execução de todas as etapas de construção da aprendizagem. É a avaliação 

formativa que permite a retroalimentação contínua de todo o processo educativo com vistas a 

melhoria progressiva da qualidade do ensino. 

Em concordância com o documento de Diretrizes de Avaliação da SEEDF, a avaliação 

dos estudantes nessa Escola, baseia-se na observação e no acompanhamento sistemático 

das atividades individuais e coletivas. Essencialmente processual, diagnóstica e contínua, 

permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o (re)planejamento docente 

considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções. Os resultados 
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são registrados sob a forma de relatórios individuais discursivos, repassados aos pais ao final 

de cada bimestre, considerando os documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. 

Para auxiliar a avaliação do estudante, serão utilizados alguns dos princípios 

norteadores da prática avaliativa: 

• Do sucesso: a atividade de avaliar caracteriza-se como meio de subsidiar a 

construção do resultado satisfatório. 

• Das diferenças individuais: o aluno deve ser avaliado em relação a si mesmo, de 

acordo com suas potencialidades e necessidades. 

• Das diferenças socioculturais: o professor deve observar os diferentes padrões 

culturais e sociais, não esperando respostas padronizadas dos alunos. 

• Do progresso contínuo: o trabalho educativo deve ser adequado de forma a 

permitir o desenvolvimento contínuo do aluno, numa abordagem interdisciplinar. 

• Da liberdade: o professor deve propiciar condições para que o aluno questione, 

reflita e seja capaz de se posicionar em um mundo complexo e mutável. 

• Da cooperação: o aluno desenvolve-se harmoniosamente, na medida em que 

aprende a integrar-se. A integração propicia a troca de experiências que enriquece cada um, 

de forma diferente. No grupo, o espírito crítico, a capacidade de observação e o respeito mútuo 

manifestam-se de forma muito mais completa. 

• Do diálogo: a comunicação professor e aluno deve ser de igual para igual, numa 

perspectiva de comunicação horizontal. Em um ambiente de comunicação autêntica, os alunos 

conhecem e manifestam livremente suas inovações, suas ideias, suas dúvidas e seus anseios. 

• De transformação: a avaliação educacional deve estar a serviço de uma 

pedagogia que leve em consideração o crescimento pessoal. 

O processo de avaliação dos estudantes com necessidades educacionais especiais 

considera, além das características individuais, o tipo de atendimento educacional 

especializado, respeitadas as especificidades de cada caso, em relação à necessidade de 

apoio, recursos e equipamentos para avaliação do seu desempenho escolar. 

 O processo avaliativo caminha em conformidade aos princípios do Curriculo em 

Movimento, da BNCC (considerando as devidas atualizações ) e as normatização 

estabelecidas pelo Ministério da Educação, conforme apresenta-se a seguir a Matriz Curricular 

do Ensino Fundamental. 
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Esse entendimento de avaliar para as aprendizagens acontece cotidianamente a partir 

do uso de alguns instrumentos e procedimentos avaliativos, conforme estão descrito a seguir. 

 

- Autoavaliação: É uma oportunidade que o aluno recebe para conhecer o seu processo 

de aprendizagem e lhe evidencia caminhos autônomos para a elaboração do conhecimento e 

o desenvolvimento de habilidades. É realizada bimestralmente. 

- Teste da Psicogênese: Pautado nos saberes de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, o 

Teste da Psicogênese é aplicado com intuito de identificar o nível de aquisição da escrita em 

cada estudante. É realizado em pelo menos uma vez por semestre. 

- Avaliação das/para as aprendizagens: São processos, mas podem acontecer por 

meio de instrumentos avaliativos elaborados de maneira contextualizada e coerente ao 

trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. A construção desses instrumentos 

consideram os objetivos de aprendizagem contemplados no Currículo. É realizado com 

frequência durante todo o ano letivo. 

- Produção de texto: É a primazia dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois é um 

trabalho que o estudante “escreve” e “se inscreve”. O trabalho da escrita perpassa uma 

elaboração dialógica, pessoal, autoral e de desenvolvimento individual. As produções de textos 

são trabalhadas cotidianamente, em conformidade aos gêneros textuais trabalhados nas aulas.  

- Linguagem oral: A interação promovida entre alunos e professores tem como 

fundamento o desenvolvimento crítico e coerente a linguagem. Com intuito de mostrar aos 

estudantes o lugar de fala e a importância do momento de escuta. Questões essenciais para 

o assertivo desenvolvimento das relações humanas. Essa prática é comum diariamente nas 

aulas. 

- Tarefas de casa: A partir dos conteúdos e atividades trabalhadas durante as aulas, 

os estudantes recebem tarefas a serem realizadas no contraturno, na intenção de verificar as 

aprendizagens desenvolvidas e estabelecer uma rotina de estudos em seu dia. Essas tarefas 

são passadas semanalmente. 

- Pesquisa: O ato investigativo é fundamental para a construção científica. A pesquisa 

de conceitos, exemplos e outros fatores vislumbra despertar o interesse dos alunos sobre 

determinado assunto e possibilitar uma familiaridade significativa com os conteúdos que serão 

trabalhados nas aulas. A pesquisa acontece por demanda, conforme a prática diária de cada 

professor. 
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Outra ação que contempla o princípio da avaliação formativa é a realização do Conselho 

de Classe. O Conselho de Classe tem por finalidade diagnosticar as causas dos desempenhos 

insatisfatórios e prognosticar ajudas adequadas indispensáveis à superação de tais 

deficiências. A Escola promoverá encontros bimestrais para a realização do Conselho com a 

participação do corpo diretivo, docente, orientadora educacional, coordenadoras pedagógicas 

e professoras da Sala de Recursos. A EEAA sempre participa quando é possível. 

Iniciamos sempre os Conselhos de Classe com uma autoavaliação, momento 

oportunizado ao professor para rever sua prática dentro e fora de sala de aula por meio da 

análise dos resultados obtidos por sua turma durante o bimestre. Nesse momento, a Equipe 

Escolar expõe suas sugestões, ideias para o alcance de melhores níveis de ensino e 

aprendizagem. 

Procura-se fazer o Conselho de Classe com todas as professoras do mesmo turno 

juntas, pois acreditamos que os alunos são responsabilidade de todas. Ouvimos cada 

professora; há sempre uma troca de sugestões. Tudo fica registrado em ata, tanto no Livro de 

Atas, como no modelo orientado pela SEEDF. 

A partir dessas ações e aplicações dos instrumentos avaliativos citados, as professoras 

regentes, com a colaboração e a orientação dos profissionais que compõem a equipe 

pedagógica preenchem o Registro de Avaliação (RAv), no caso das turmas do Ensino Regular, 

e o Relatório Descritivo Semestral do Estudante, no caso do Ensino Especial. É válido destacar 

que com o advento do Ensino Remoto, as Classes Especiais, contempladas no Ensino 

Especial, começaram a elaborar o PIBI (Plano Interventivo  Bimestral  Individual)  com  a  

descrição  do  planejamento pedagógico e dos resultados obtidos com o estudante durante o 

bimestre. 

No caso dos estudantes com necessidades educacionais especiais, a avaliação para as 

aprendizagens deve observar as especificidades de cada um, sempre calcada nos 

pressupostos da avaliação formativa, pela qual o professor regente, a profissional da Sala de 

Apoio, Sala de Recurso e demais membros da equipe pedagógica da escola se fundamentam 

para planejar, organizar e desenvolver procedimentos que promovam e/ou facilitem a 

aprendizagem deste estudante, tendo como referência a proposta curricular do ano escolar em 

que está matriculado. 

A escola procura informar e esclarecer os responsáveis acerca das estratégias de 

avaliação utilizadas, por acreditar que assim potencializa a parceria entre os profissionais da 
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escola e as famílias o que, por sua vez, contribui com o desenvolvimento e sucesso escolar 

dos alunos. As reuniões de pais são sempre bimestrais. Acontecem dez a quinze dias após os 

términos dos bimestres. Sempre que necessário, as famílias são chamadas na Escola pela 

Equipe Gestora, Corpo Docente ou pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

A Escola Classe 416 Sul promove a Avaliação Institucional por meio de reuniões 

bimestrais com a comunidade escolar (Reuniões de Pais) e pela análise das respostas das 

famílias aos questionários de avaliação da escola (Google Forms); com Conselho Escolar; com 

a Associação de Pais e Mestres (APM) e também pela observação de alunos, servidores, 

professores e pais/responsáveis. 

A Avaliação Institucional, por meio da reflexão coletiva, promove a análise das 

potencialidades e fragilidades da Proposta Pedagógica e, consequentemente, ajuda a 

redimensionar (ampliando, excluindo, corrigindo, modificando) as ações planejadas, por isso 

deve envolver a participação de todos os profissionais da escola, famílias e alunos. É realizada 

no início do processo por meio da Avaliação Diagnóstica, a fim de conhecer a realidade em 

que está inserida aquela comunidade para assim nortear a elaboração do trabalho pedagógico 

e aplicada durante e no fim dos processos (Avaliação Institucional) para identificar as falhas e 

realizar os ajustes necessários. 

A autoavaliação pela escola deve acontecer durante todo o ano letivo e não somente 

nos dias previstos no calendário escolar. As coordenações coletivas, os Conselhos de Classe, 

as Reuniões com as famílias são, todos, momentos propícios para reflexão coletiva. 

Paralelamente, as avaliações de Larga Escala - SAEB e Prova Diagnóstica fornecem 

resultados que, analisados com os dados trazidos pelas demais esferas avaliativas, ampliam 

a percepção do trabalho pedagógico realizado pela escola. Os resultados dessas avaliações 

são analisados e debatidos entre todos ossegmentos. A avaliação formativa, portanto, 

aproxima avaliadores e avaliados, até porque, em vários momentos do processo se revezam 

no papel avaliativo. É somente pela avaliação formativa que todos os protagonistas do trabalho 

pedagógico conseguem se comprometer e construir uma educação que realmente promova 

aprendizagens, respeitando e acolhendo a individualidade dosalunos, mas também 

possibilitando uma reinserção integral, autônoma, crítica, cidadã, respeitosa 

e solidária na realidade. 

 



 

  

13. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

Dimensão da Gestão Pedagógica 

 

OBJETIVOS  METAS 

 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1-Combate  à 
reprovação ao final 
do 3º Ano, através 
da realização de um 
trabalho coletivo do 
Reagrupamento e 
do Projeto 
Interventivo. 

- Reduzir em 40%, ao 
final de 2022  o 
percentual de 
Reprovação  no 3º 
Ano. 

 Promover avaliações diagnósticas 
bimestralmente e relatórios, para fazer as 
intervenções pertinentes, visando ajudar 
estudantes que apresentarem baixo 
rendimento acadêmico; 

 Realizar testes da psicogênese. 

 Realizar testes de análise de leitura e escrita; 

 Planejar e executar ações mediadas pelos 
resultados das avaliações; 

 Planejar e confeccionar materiais relevantes e 
necessários ao trabalho de auxílio ao 
acompanhamento individual dos estudantes 
com dificuldade de aprendizagem; 

 Utilizar o projeto interventivo, os 
reagrupamentos intraclasse e intercalasse, as 
atividades mediadas individuais, como 
ferramentas para elevar o nível de 
desempenho dos alunos em todos os anos e 
principalmente no 3º Ano; 

 Proporcionar oportunidades para que todos se 
sintam atores importantes e responsáveis no 
processo de ensino aprendizagem. 

-Avaliação será feita 
através das 
avaliações do Teste 
da Psicogênese; 
sondagens, 
participação, 
produções, 
trabalhos  de 
verificação   da 
aprendizagem, 
observações diárias 
do desempenho e 
qualidade  das 
produções orais e 
escritas dos 
estudantes. 

-Professoras regentes, 
coordenadoras locais 
SOE, Equipe Gestora e 
representante local da 
UNIEB. 

- Durante todo o 
ano letivo. 



 

 

2-Promover 
projetos que
 tratem da 
Diversidade 
Cultural, Cidadania, 
Direitos Humanos e 
Educação 
Ambiental. 

-Promover   o 
conhecimento legal de 
direitos e deveres 
relacionados   à 
educação, cidadania e 
meio ambiente, de 
forma que possam 
contribuir para 
formação do ser 
integral, proativo com 
vistas a atuação social 
crítica, pautado no 
respeito às diferenças 
e nas relações com o 
meio em que vive, 
atingindo 100% das 
crianças e a 
comunidade escolar 
envolvida  nos 
projetos. 

● Trabalhar de maneira diversificada a 
Educação e os Direitos Humanos pautado nas 
relações interpessoais e no estudo das 
legislações vigentes, como ECA, entre outros 
relevantes ao processo educacional da faixa 
etária atendida pela Escola; 

● Realizar ações de cuidados com o Meio 
Ambiente e preservação de recursos naturais 
a partir do ambiente escolar e familiar dos 
estudantes; 

● Realizar campanhas de conscientização da 
importância da reciclagem, reutilização; 

● Realizar Oficinas de sucata, 

● Planejar e executar o Projeto “Eu no Mundo. O 
Mundo em Mim”, com enfoque na Diversidade 
Cultural do Brasil e do mundo; 

● Desenvolver ações que favoreçam a estima 
positiva e a consciência crítica sobre temas 
como, respeito às diferenças; 

● Promover palestras, voltadas para a formação 
de cidadãos, críticos, reflexivos, 
conscientesnuma perspectiva humanizada 
com base no contexto social, cultural, 
econômico e politico. - Utilizar o laboratório de 
informática como ferramenta para pesquisas e 
criação de instrumentos pedagógicos que 
possam subsidiar os projetos; 

● Participar da Festa Junina (cancelada pela 
suspensão das aulas). Mostra do 
Conhecimento; 

● Estudo de campo ao Zoológico, Memorial JK e 
outros. 

-Os projetos  e 
Programa  serão 
avaliados   em  seu 
aspecto formativo 
Mediante    a 
participação  e 
atuação dos 
estudantes no 
decorrer das ações. 

- Professoras 
regentes, em restrição, 
readaptadas. 
- Coordenação, 
Equipe Gestora, SOE, 
Sala de Recursos, 
AMAGIS, Zoológico
 de Brasília, SEJUS, 
TRE, Câmara dos 
Deputados. 

- Durante todo o 
ano letivo. 



 

 

3- Elevar o índice de 
êxito dos alunos, 
buscando melhorar 
e manter a 
qualidade  do 
trabalho 
educacional 
ofertado aos 
estudantes. 

- Alcançar o índice de 
pelo menos 90% de 
aprovação com 
qualidade na 
aprendizagem. 

● Utilizar o Projeto Interventivo e os 
Reagrupamentos, como ferramentas para 
elevar o nível de desempenho dos alunos em 
todos os anos; 

● Utilizar a avaliação formativa para a 
progressão das crianças; 

● Trabalhar com metodologias diferenciadas 
com vistas a ofertar variadas ferramentas para 
desenvolvimento das praticas pedagógicas 
dos educadores; 

● Analisar resultados de avaliações de larga 
escala; 

● Planejar e replanejar ações e planejamentos; 

● Atuar em conjunto com a equipe pedagógica 
no projeto interventivo e nos reagrupamentos, 
mediante as produções das crianças; 

● Elevar o índice de êxito dos alunos, buscando 
melhorar e manter a qualidade do trabalho 
educacional ofertado aos estudantes; 

● Promover o Avanço de Estudos, em caráter 
excepcional de acordo com a potencialidade 
do estudante. Atender aos estudantes em 
suas necessidades acadêmicas. 

● Fazer uso da Resolução nº 1/2012, de 11 de 
setembro de 2012 (circular nº 154/2016 – 
SUBEB), -Proporcionar vivências aos 
estudantes com deficiência que indicam 
necessidade de avanço; 

-Através do trabalho 
coletivo da equipe 
pedagógica no 
projeto interventivo 
e nos 
reagrupamentos, 
mediante as 
produções das 
crianças, avaliações 
de larga escala, 
conselho de classe. 

- Professor regente, 
Coordenação, ESV e 
Equipe Gestora. 

- Durante todo o 
ano letivo. 

4- Promover a 
aprendizagem 
continuada 
segundo o 
processo de ciclos. 

- Elevar o nível de 
aprendizagem 
qualitativa da maioria 
dos   estudantes 
atendidos pela 
escola, de acordo
 com a proposta 
do proposta da 
 organização 
escolar em ciclos. 

● Utilizar as Diretrizes Pedagógicas do BIA, no I 
e II Bloco do 2º Ciclo e orientações para o 4º e 
5ºano, aprovadas pela SEEDF, no Currículo 
em Movimento; as Diretrizes pedagógicas 
para organização do trabalho escolar do 2º 
ciclo; -Promover avaliações diagnósticas 
durante todo o ano letivo; - Realizar atividades 
diferenciadas e planejamentos coletivos para 
promoção do trabalho em ciclo. 

-Por meio de 
reuniões semanais, 
de conselhos de 
classe e das 
observações diárias 
do desempenho 
acadêmico dos 
estudantes. 

Equipe pedagógica da 
escola, gestores, 
educadores social, 
monitores. 

- Durante todo o 
ano letivo. 



 

 

5- Buscar junto a 
SEEDF, os recursos 
necessários para 
garantir o acesso às 
novas tecnologias 
como instrumentos 
de mediação da 
construção da 
aprendizagem. 

-Capacitar pelo 
menos 70% do corpo 
docente com 
ferramentas 
diferenciadas para 
suporte ao ensino 

● Incentivar e promover a participação do corpo 
docente nos cursos oferecidos pela SEEDF; 

● Fornecer instrumentos de suporte pedagógico 
como apostilas, encartes de jornais, vídeos 
educativos, jogos, sugestões de atividades 
que possam auxiliar os professores, 
principalmente as turmas que apresentarem 
maiores dificuldades; 

● Ofertar coordenações coletivas de estudo; 

● Buscar parcerias e palestras com assuntos de 
relevância e necessidade ao trabalho 
pedagógico da escola. 

- Analise junto a 
equipe pedagógica 
da relevância de 
cursos  e temas 
abordados; 
observação e auto 
avaliação sobre a 
responsabilidade do 
docente a respeito 
do  processo de 
ensino     e 
aprendizagem. 

- Equipe Pedagógica, 
SOE, Monitoras, ESV, 
Coordenação local e 
Equipe Gestora. 

- Durante todo o 
ano letivo. 

6- Garantir  aos 
alunos o acesso, a 
permanência e o 
aproveitamento 
escolar de maneira 
igual e respeitando 
as diferenças. 

-Promover   o 
aproveitamento 
escolar na busca da 
equiparação  do 
rendimento escolar 
em pelo menos 90% 
dos alunos. 

● Garantir condições físicas de acesso para que 
todas as crianças possam locomover-se nos 
ambientes da escola; 

● Encaminhar junto ao SOE, em tempo hábil, 
alunos com problemas de compartamento, 
adequação ao ambiente escolar; 

● Encaminhar à EEAA, os estudantes com 
dificuldade de aprendizagem e os que 
apresentarem algum tipo de especificidade 
neurológica, motora, visual, comportamental e 
outros; 

● Promover o atendimento especializado na 
Sala de Recursos através das Generalistas; 

● Possibilitar o atendimento especializado na 
sala de aula através do auxílio das monitoras/ 
educadores sociais voluntários, para os alunos 
que necessitam de acompanhamento 
individual, na realização das atividades 
pedagógicas e fisiológicas; 

● Realizar adequações curriculares para os 
alunos com necessidades educativas 
especiais, propondo estratégias de acesso, 
equiparação de oportunidades e permanência 
na escola; 

-Através   de 
questionários e de 
avaliações nos dias 
letivos temático  e 
dos “Registros de 
Avaliação   e 
encaminhamentos” 
adotados pela 
SEEDF 

Responsável pela sala 
de recurso/apoio, 
professor regente, 
Equipe Gestora, EEAA, 
coordenação 
pedagógica. 

- Durante todo o 
ano letivo. 



 

 

  ● Dar apoio e suporte aos alunos com 
deficiência, através de intervenção nas 
atividades de sala de aula; 

● Elaboração de bilhetes para convocação de 
pais para reunião; 

● Promoção de reunião com pais para 
entrevista; 

● Promoção de encontros culturais que 
aproximem a família da escola. 

   

7-Promover recreio 
de paz, de forma 
assistida. 

-Envolver 100% das 
crianças nas 
atividades. 

● Realizar brincadeiras de grupos; 

● Organizar caixas de brinquedos para 
dinamizar o recreio; - Estimular os estudantes 
sobre cooperação, respeito; 

● Acompanhar o recreio dos estudantes 
(professores fora de regência, ESV, Monitoras, 
OE, SR e EEAA, sempre que possível. 

-Através de 
conversas e 
reuniões para auto 
avaliação, e da 
observação do 
comportamento do 
grupo de estudantes 
durante o recreio. 

- Professores 
readaptados, 
monitores, ESV, OE, 
EEAA e professoras 
da Sala de Recursos.. 

- Promover um 
olhar atento ao 
recreio, com 
cuidado especial 
com os alunos 
com deficiência, 
durante todo o ano 
letivo. 

8-Incentivar  e 
propiciar o contato 
com a literatura, por 
meio de projetos e 
oficinas de leitura, 
bem como 
atividades habituais 
na Sala de Leitura, 
como o Projeto de 
Empréstimo de 
Livros. 

- Envolver 100% das 
crianças nas 
atividades. 

● Realizar atividades na sala de leitura e 
empréstimos de livros incentivando a leitura; 

● Propor atividades de leitura, dentro e fora da 
sala de leitura; 

● Promover as práticas de produções textuais 
diversificadas; 

● Utilizar a caixa de leitura fornecida pela sala de 
leitura nas aulas ministradas pelos docentes 
em cada turma; 

● Contação de histórias; 

● Hora do Conto; 

● Planejar e executar projetos de leitura com 
vistas a melhora dos índices escolares; 

● Proporcionar atividades que despertem o 
gosto pela leitura. 

-Através de 
exposição dos 
trabalhos, das 
produções dos 
estudantes, 
debates, leitura, 
ficha literária, 
reconto e por meio 
da observação do 
desempenho nas 
Áreas de 
Linguagem. 

- Professor regente, 
responsável pela Sala 
de Leitura, 
Coordenadoras Locais. 

- Durante todo o 
ano letivo. 
nas atividades 
habituais na Sala 
de Leitura. 



 

 

9-Realizar   as 
intervenções 
pertinentes, visando 
ajudar  os alunos 
que apresentarem 
dificuldades   de 
aprendizagem, 
através do Projeto 
Interventivo  e do 
Reagrupamento. 

Atender 100%  das 
crianças  com 
dificuldade de 
aprendizagem. 

● Identificar as necessidades de cada aluno com 
ênfase na sua historia pessoal; 

● Ofertar um atendimento sistematizado e 
planejado especificamente para esses alunos; 

● Trabalhar com metodologias diferenciadas; 

● Utilizar materiais didáticos apropriados com 
vistas a melhoria do processo de 
aprendizagem dos alunos; 

● Proporcionar aos estudantes atendimentos 
individualizados e/ou grupos pequenos, 
trabalhos diversificados, por meio do 
desenvolvimento do Projeto Interventivo, dos 
Reagrupamentos; 

● Elaborar a Adequação Curricular; 

● Encaminhar estudantes ao SOE e a EEAA. 

- Através da análise 
coletiva do 
desenvolvimento 
acadêmico  dos 
estudantes , das 
observações  dos 
momentos de 
Reagrupamentos e 
Projeto Interventivo 
e mediante as 
produções 
realizadas.. 

- Toda a equipe 
pedagógica envolvida, 
ESV, Monitoras, SOE, 
EEAA. 

- Realizar  as 
intervenções 
pertinentes, 
visando ajudar os 
alunos que 
apresentarem 
dificuldades  de 
aprendizagem, 
através do projeto 
interventivo e do 
reagrupamento. 

10-Ofertar 
atendimento 
Especializado   e 
orientar as famílias 
para o seu 
envolvimento e sua 
participação  no 
processo 
educacional  do 
estudante com 
deficiência. 

Atender 100% das 
crianças e das 
famílias. 

● Garantir o acesso e permanência das pessoas 
com necessidades educacionais especiais na 
Integração Inversa do Ensino Regular, 
fortalecendo a inclusão educacional; 

● Oferecer atendimento especializado nas 
atividades de complementos curricular 
específico que constituem o atendimento 
educacional de cada ANE; 

● Proporcionar a colaboração e o trabalho 
coletivo entre o professor da classe comum e 
demais profissionais para a definição de 
estratégias que favorecem o acesso do ANEE 
ao currículo, sua interação no grupo e 
proporcionar a garantia das adequações 
curriculares necessárias no processo 
educacional; 

● Sensibilizar toda a comunidade escolar quanto 
à inclusão dos estudantes especiais em todas 
as atividades da escola. 

-Através de relatório 
da EEAA, do estudo 
de Caso, do 
professor regente e 
da Sala de Recursos 
e também de laudos 
médicos e 
psicológicos. 

- Professor da Sala de 
Recursos e demais 
profissionais 
envolvidos  com o/a 
estudante. 

-Ofertar 
atendimento 
especializado  e 
orientar   as 
famílias  para  o 
seu envolvimento 
e sua participação 
no processo 
educacional do 
estudante com 
deficiência.. 



 

 
       

 11-Promover o uso 
pedagógico         da 
informática  na 
educação básica, 
integrando-a de 
forma educativa 
com a proposta de 
ensino pedagógica 
da escola, 
contemplando as 
diversas áreas do 
conhecimento de 
forma 
interdisciplinar. 

- Ofertar o acesso e 
uso dos recursos do 
laboratório de 
informática a 100% 
dos alunos. 

● Buscar mão de obra voluntária de pais para 
auxiliar no laboratório de informática e realizar 
pequenos reparos nas instalações da escola; 

● Proporcionar ao aluno o acesso as 
ferramentas ofertadas pelo uso da informática, 
identificando qual o melhor recurso de 
tecnologia que atende as suas necessidades; 

● Utilizar jogos na web como ferramenta, 
propondo situações lúdicas; 

● Usar software para o auxílio nas 
aprendizagens acadêmicas. 

- Através da análise 
da qualidade das 
pesquisas e 
trabalhos realizados 
no laboratório de 
informática, assim 
como o desempenho 
geral do estudante. 

- Professores regentes, 
ESV, coordenação 
pedagógica, equipe 
gestora, NTE. 

- No transcurso 
do ano letivo. 

 12-Promover a 
Gestão 
Democrática. 

- Promover reuniões e 
debates para tomada 
de decisões 
envolvendo pelo 
menos 60% da 
Comunidade Escolar, 
Conselho Escolar. 

● Promover avaliação Institucional de acordo 
com o calendário da Secretaria de educação. 

● Realizar reuniões com a comunidade escolar; 

● Participação reuniões pedagógicas, 
planejamentos semanais, dos conselhos de 
classe e da construção do Projeto Político 
Pedagógico da escola. 

-Através de debates 
e reuniões. 

- Comunidade Escolar, 
Equipe pedagógica da 
escola, equipe gestora. 

-Promover a 
gestão 
democrática, 
durante todo o 
ano letivo, desde 
o início do 
período de 
matrícula. 

 

Tabela nº 23 – Dimensão da Gestão Pedagógica.



 

Dimensão da Gestão de Resultados Educacionais 

OBJETIVOS  METAS 
 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

13-Garantir a qualidade 
do ensino visando a 
melhoria dos resultados 
educacionais. 

- Proporcionar em 
100% a execução das 
ações para melhoria 
dos resultados; 
- Utilizar o projeto de 
leitura em 100% para 
auxiliar os alunos na 
melhoria do ensino e 
aprendizagem, 
possibilitando   os 
tornarem  cidadãos 
mais  críticos   e 
reflexivos, auxiliando 
assim uma  melhor 
compreensão  das 
atividades de forma 
que seja alcançado 
melhores resultados 
educacionais. 

● Através dos projetos interventivos, 
Reagrupamento e atendimento 
individualizado aos alunos que 
apresentam maior dificuldade; 

 
● Realizar Projeto de Leitura, objetivando a 

compreensão da importância da leitura na 
escola, bem como a importância dos livros 
literários para a formação dos leitores, 
como instrumento facilitador de 
contextualização, que ajudará as crianças 
na compreensão das atividades 
propostas. 

-Apresentação dos 
dados no slides e em 
reuniões pedagógicas 
nas coordenações. 

- Equipe Gestora, 
Coordenação, SOE, 
Professores. 

- Durante o ano 
letivo 

14- Buscar instrumentos 
pedagógicos 
diversificados que 
auxiliem no diagnóstico 
visando a melhoria do 
ensino e 
aprendizagem. 

-Garantir em 100 % a 
aplicação dos 
instrumentos para 
verificar o diagnóstico 
dos alunos. 

● Através de teste da psicogênese, teste de 
verificação da aprendizagem, registro oral 
e escritos diversos e em participação nas 
atividades propostas. 

-Avaliação Formativa. - Equipe Gestora, 
Coordenação, SOE, 
Professores. 

- Durante o ano 
letivo 

15- Utilizar o processo de 
avaliação como 
ferramenta de 
discursão, para que os 
nossos alunos e 
professores tenham a 
oportunidade de atuar 
como agentes de sua 
própria transformação. 

- Proporcionar a 100% 
dos estudantes as 
ferramentas
 d
e avaliação para que a 
equipe pedagógica da 
escola possam avalia-
los com clareza e 
promover melhoria 
nos resultados 
da escola. 

● Proporcionar os alunos momentos de auto 
avaliação, debates, dinâmicas de grupo, 
através do conselho de classe 
participativo. 

-Em
 reuniõe
s pedagógicas nas 
coordenações. 

- Equipe Gestora, 
Coordenação, SOE, 
Professores. 

- Durante o ano 
letivo 

Tabela nº 24 – Dimensão da Gestão de Resultados Educacionais.



 

 

 

Dimensão da Gestão Participativa 

 

OBJETIVOS  METAS 

 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

16- Garantir a 
excelência da 
gestão de acordo 
com a Gestão 
democrática de 
forma participativa. 

- Realizar 100% da 
aplicação de verbas 
para suprir as 
necessidades 
administrativas  e 
pedagógicas da 
escola; - Viabilizar em 
70 % as famílias a 
participarem das 
reuniões; 
- Envolver em pelo 
menos mais de 50% a 
comunidade escolar 
que participam das 
reuniões e audiência 
publicas convocadas 
pela equipe gestora 
para tomada de 
decisões da escola. 

● Promover reuniões com o colegiado (APM, 
Conselho) com a presença de um dos 
responsáveis de cada segmento da escola; - 
Realizar eleição da diretoria da APM; - 
Realizar reunião de pais dos alunos, para 
juntos traçar estratégias de acompanhamento 
familiar no sentido de ajudar o estudante a 
elevar o seu rendimento escolar, e envolver as 
famílias em assuntos pertinentes a gestão 
participativa na escola. 

- Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

- todos os 
segmentos 
escolares. 

- Durante o ano 
letivo, nas 
convocações 

17- Articular 
parcerias para 
implantação de 
projetos de 
interesse da 
comunidade 
escolar. 

- Realizar pelo menos 
uma palestra por 
bimestre que venham 
contribuir com os 
projetos da escola. 

● Viabilizar reuniões e Palestras que contribuam 
com os assuntos pertinentes aos projetos e o 
com a Proposta Pedagógica de forma geral. 

● Promover parcerias entre universidade e/ou 
faculdades para contribuir com os projetos na 
busca de palestrantes. 

- Através de debates, 
reuniões com a 
Comunidade Escolar 

- Equipe Gestora - Durante o ano 
letivo nas 
convocações 

18- Organizar os 
eventos escolares 
conforme 
calendário escolar 
com momentos de 
integração família e 
escola, melhorando 
o relacionamento 
com alunos, pais e 
comunidade; 

-Envolver 60% das 
famílias nos eventos 
da escola. 

● Festas comemorativas, debates, palestras, 
reuniões e comemoração de aniversariantes. 

-Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

- Família e Escola. - Durante o ano 
letivo nas 
convocações, 
festas, atividades. 



 

19- Promover 
avaliação 
Institucional, de 
acordo com o 
calendário da 
Secretaria de 
Educação. 

- Alcançar em pelo 
menos 70% as ações 
planejadas 

● Envolver a comunidade escolar nas tomadas 
de decisões da escola; 

● Democratizar a gestão da escola, fortalecendo 
o diálogo entre os segmentos, visando a 
coletividade, para discutir o andamento das 
atividades da escola. 

-Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

-Todos os 
segmentos 
escolares. 

- Durante o ano 
letivo. 

 

Tabela nº 25 – Dimensão da Gestão Participativa. 
 

Dimensão da Gestão de Pessoas 

 

OBJETIVOS  METAS 

 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

20- Envolver todos 
os segmentos da 
comunidade escolar 
nas ações de 
valorização e 
reconhecimento do 
trabalho dos 
profissionais da 
escola. 

- Envolver em 80% 
todos os segmentos 
da escola nas ações 
propostas. 

● Festas comemorativas, debates, palestras, 
reuniões e comemoração de aniversariantes. 

-Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar, 

- Equipe Gestora. - Durante o ano 
letivo. 

21- Garantir a 
substituição de 
professores 
ausentes. 

- Buscar junto a CRE 
PP, o suprimento de 
100% das carências. 

● Através da participação das Coordenadoras 
locais, equipe gestora, e do envio de recursos 
humanos pela CRE para suprir as carências. 

-Através de reuniões 
com Equipe Escolar. 

- Equipe Gestora - Durante o ano 
letivo. 

Tabela nº 25 – Dimensão da Gestão das Pessoas.



 

Dimensão da Gestão Financeira 

 

OBJETIVOS  METAS 
 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

22- Garantir o bom 
funcionamento da 
gestão 
administrativo 
financeiro, com 
base nos princípios 
de economicidade, 
impessoalidade e 
eficiência 

- Garantir os 100% 
dos gastos, de acordo 
com legislação. 

● Praticar os gastos financeiros de acordo com 
a legislação vigente. 

- Apresentação dos 
dados no slides, 
impressos com 
publicação no mural. 

- Equipe Gestora, 
Conselho Escolar e 
UEX 

- Semestralmente. 

23- Gerenciar os 
recursos financeiros 
do PDAF e PDDE 
em parceria com o 
Conselho Escolar e 
APM (Associação 
de Pais e Mestres). 

- Garantir em 100% a 
gestão financeira dos 
recursos do PDAF e 
PDDE. 

● Promover reuniões com a participação da 
comunidade escolar e Conselho Escolar para 
definir as necessidades da escola e a 
destinação dos recursos do PDAF e PDDE; 

● Registrar todas as operações realizadas com 
os recursos do PDAF e PDDE, manter toda a 
documentação à disposição dos outros 
organismos responsáveis (APM, Conselho 
Escolar); 

● Encaminhar a prestação de contas do PDAF e 
PDDE, nos prazos definidos pela Secretaria de 
Educação; 

● Definir e escolher as prioridades da escola em 
colegiado, e elaborar os planos de acordo com 
o que for previamente tratado nas reuniões; 

● Contratar serviços legais de pessoa física e 
jurídica e realizar o pagamento dos serviços 
com os recursos do PDAF e PDDE. Promover 
festas e eventos para arrecadar fundos para 
APM, para suprir as emergências materiais 
que surgirem dentro da escola. 

- Em reunião com o 
Conselho Escolar, 
APM, Equipe 
Gestora através de 
reuniões. 

- Conselho Escolar, 
APM, Equipe Gestora 
e Empresa de 
Contabilidade, 
SOLUTION. 

- Semestralmente. 



 

 

 

24- Democratizar a 
gestão financeira 
dos recursos. 

 

- Garantir em 100% a 
gestão financeira dos 
recursos do PDAF e 
PDDE de forma 
democrática e 
transparente. 

 
● Utilizar os recursos do PDAF e PDDE de 

acordo com ata de prioridades, aprovado pela 
Associação de Pais e Mestres, pelo Conselho 
Escolar e a Comunidade Escolar; 

● Aplicar os recursos do PDAF e PDDE na forma 
da lei para manutenção, conservação e 
inovação do ambiente escolar; 

● Adquirir material de consumo e permanente 
com os recursos do PDAF para suprir as 
necessidades pedagógicas e administrativas. 

 

- Em reunião com o 
Conselho Escolar, 
APM, Equipe 
Gestora e através de 
Assembleia Geral de 
prestação de contas. 

 

- Conselho Escolar, 
APM, Equipe Gestora 
e Empresa de 
Contabilidade. 

 

- Durante todo o 
ano. 

Tabela nº 26 – Dimensão da Gestão Financeira. 

 
Dimensão da Gestão Administrativa 

 

OBJETIVOS  METAS 

 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

25- Garantir a 
gestão 
administrativa de 
forma democrática 
e transparente. 

- Garantir 100% de 
transparência na 
gestão da escola. 

● Possibilitar o acesso e a participação da 
coletividade às decisões escolares, através de 
debates; 

● Possibilitar, indistintamente a comunidade, o 
acesso ao uso do espaço escolar quando 
necessitar. 

- Através de reunião 
com o Conselho 
Escolar, APM e 
comunidade escolar 
e reuniões de dias 
temático. 

- Equipe Gestora e 
membros do 
Colegiado e Uex 

-Quadrimestral. 

26- Divulgar os 
cursos oferecidos 
pela EAPE, UnB, 
Escola de Governo, 
MEC e outros. 

- Garantir em pelo 
menos 70% a 
formação continuada 
dos educadores. 

● Incentivar e facilitar o acesso dos professores 
e servidores na formação continuada; através 
dos cursos oferecidos pela EAPE, UnB, MEC, 
Escola de Governo, em conformidade com o 
calendário escolar. 

- Através de reunião 
com a equipe 
gestora e 
pedagógica. 

- Equipe Gestora. - Semestralmente. 



 

 

27- Promover o 
diálogo e agregar 
informações que 
proporcionem uma 
compreensão da 
globalidade 
institucional, PDAF 
e PDDE, nos 
prazos definidos 
pela Secretaria de 
Educação. 

- Garantir em 100% as 
informações sobre as 
necessidades da 
escola em ata de 
prioridades para que 
possam ser 
adquiridos os 
materiais de consumo 
e capital com recursos 
do PDAF e PDDE. 

● Promover o diálogo com a comunidade escolar 
e agregar informações que proporcionem uma 
compreensão da globalidade institucional; 

● Tornar conhecida as necessidades a serem 
supridas dentro da unidade escolar, para 
juntos decidir as prioridades e suprí-las através 
da APM. 

- Através de reunião 
com o Conselho 
Escolar, APM e 
comunidade escolar. 

- Equipe Gestora e 
membros do 
Colegiado e Uex 

- Anualmente e 
sempre que 
necessário. 

28- Garantir a 
gestão dos serviços 
administrativos 
englobando todos 
os setores da 
escola. 

- Garantir em 80% a 
gestão administrativa 
em todos os setores 
da escola 

● Realizar avaliação de servidores em estágio 
probatório e encaminhar as avaliações para o 
Núcleo de Recursos Humanos; 

● Realizar a consulta da prévia de pagamento e 
fazer as alterações em ficha própria quando 
necessário; 

● Responder as correspondências em tempo 
hábil de forma que garanta a gestão dos 
serviços da escola; 

● Viabilizar o acompanhamento e controle de 
frequência dos servidores; 

● Fazer a escala de férias dos servidores e 
encaminhá-la ao SUGEP/Financeiro; 

● Despachar e encaminhar documentos, pelo 
SEI; - Encaminhar os servidores que por 
ventura apresentarem atestados médicos ao 
SUBSAÚDE; 

● Encaminhar e liberar os servidores da escola 
aos cursos de capacitação e de formação 
continuada com liberação de uma vez por 
semana, em caso de professor no horário de 
coordenação; 

● Fornecer às informações necessárias aos 
servidores quanto à legislação trabalhista e 
decretos do Governo; a respeito de 
documentos, circulares, DODF, entre outros, 
de interesse dos mesmos 

- Apresentação de 
planilhas em slides, 
ou impressos com 
publicação no mural, 
principalmente nos 
dias temáticos. 

- Equipe Gestora - Durante todo 
ano letivo. 

Tabela nº 27 – Dimensão da Gestão Administrativa. 

 



 

Dimensão da Gestão do Retorno Presencial 

OBJETIVOS  METAS 

 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

29- Realizar todas 
as ações 
necessárias, para 
atender a todas as 
demandas que 
surgirem devido à 
realidade social 
relacionada à 
pandemia da Covid 
19. 

- Manter a escola 
100% preparada para 
o ensino presencial 
com a preservação da 
saúde. 

● Acompanhamento das ações de limpeza e 
manutenção do espaço físico da escola 
realizadas pela equipe de limpeza terceirizada 
Juiz de Fora. 

● Solicitação de material e serviços que se 
fizerem necessários no decorrer do período. 

● Orientação e acompanhamento das ações 
relativas ao controle de limpeza de todos os 
espaços físicos da escola visando inibir 
qualquer possível foco do mosquito 
transmissor da Dengue, de acordo com 
orientações recebidas. 

 
● Acompanhamento constante de todos os 

meios de comunicação entre os níveis 
intermediário e central da SEEDF com a 
escola, por meio do SEI, de grupos de 
Whatsapp, emails, ligações telefônicas para 
conhecimento das novas informações que 
estão sendo produzidas devido à pandemia, 
bem como das demandas oficiais geradas 
nesse período. 

● Elaboração e disponibilização de todos os 
documentos e informações solicitados pelo 
GDF durante o período. 

● Gerenciamento e acompanhamento das ações 
necessárias para manutenção dos gêneros 
alimentícios em armazenamento, bem como 
da limpeza dos espaços destinados à merenda 
escolar que são desenvolvidas pelas 
funcionárias terceirizadas da empresa G&E. 

● Elaboração da escala de vigilância da escola 
atendendo a todas as normas e orientações 

-Ao ser evitado o 
contágio dentro do 
ambiente escolar. 

-Equipe Gestora - Durante todo 
ano letivo 



 

 

  recebidas pelos setores superiores quanto à 
regularidade do serviço, bem como segurança 
das pessoas que executam essa função (todos 
funcionários da SEEDF). 

● Conferência do patrimônio bem como das 
condições de trabalho dos funcionários a fim 
de manter a integridade física da escola e dos 
agentes de vigilância. 

● Acompanhamento e conferência dos saldos 
financeiros da escola. 

● Aquisição e pagamento de materiais que se 
fizerem necessários nesse período. 

● Construção de páginas nas mais variadas 
redes sociais a fim de facilitar a comunicação 
entre a escola e sua comunidade escolar. 

● Divulgação de todos os meios de comunicação 
abertos para as famílias por meio de 
mensagens do Whatsapp e e-mail. 

● Acompanhamento constante das informações 
sobre o avanço da pandemia e divulgação de 
informações       que       possam       auxiliar 
na segurança das pessoas. 

● Executar as demandas de gestão de pessoas, 
escrituração, planejamento escolar e 
pedagógicas recebidas pelo SEI (Sistema 
Eletrônico de Informação - GDF). 

● Desempenhar ações relativas à alimentação 
escolar que se fizerem necessárias para 
garantir a integridade dos gêneros alimentícios 
e higienização dos espaços de 
armazenamento e preparo dos mesmos. 

● Executar ações que assegurem a proteção e 
conservação do patrimônio público. 

● Gerir recursos financeiros públicos. 

● Utilizar meios de comunicação virtuais (redes 
sociais, email, telefonia celular) para manter 
canal aberto com a comunidade escolar. 

   



 

 

  ● Acompanhar questões relacionadas à limpeza 
e manutenção dos espaços físicos da escola. 

● Elaborar e executar estratégias pedagógicas 
que possam auxiliar as famílias com relação 
ao processo de aprendizagem de nossos 
estudantes, oferecendo atividades lúdicas e 
que favoreçam a autonomia das crianças em 
sua execução. 

● Planejar e executar ações que deem suporte 
emocional a toda comunidade escolar 
(professores, funcionários, pais e alunos). 

● Realizar todas as ações que se fizerem 
necessárias para garantir o bom 
funcionamento das atividades desenvolvidas 
na escola, assegurando que a comunidade 
escolar tenha condições de se prevenir do 
contágio do vírus Covid 19, bem como lidar de 
forma consciente e humanitária com esta nova 
realidade global. 

   

Tabela nº 27 – Dimensão da Gestão do Retorno ao Ensino Presencial. 

 
14. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 

 Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

OBJETIVOS AÇÕES / ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 
PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

1. Organizar datas dos 
eventos e das entregas 
intelectuais a serem 
produzidas pelos 
professores e apreciadas 
pela Coordenação 
Pedagógica. 
2. Sistematizar as 
configurações 
pedagógicas 
eorganizacionais para 

1. Elaboração do 
cronograma anual com a 
descrição de entregas 
diárias até o fim do ano 
letivo. 
2. Organização de horários 
e de parâmetros para a 
produção de materiais 
pedagógicos, respeitando 
as premissas do Currículo 
em Movimento do Distrito 

- Profissionais de diferentes 
áreas que desenvolverão 
trabalhos de formação com a 
Equipe Pedagógica e de 
capacitação e 
conscientização dos alunos 
e das famílias. Os 
profissionais serão definidos 
e convidados conforme as 
necessidades do contexto 
escolar e em consonância 

O trabalho de 
formação 
continuada e 
aperfeiçoamento 
do manejo didático 
terá como foco a 
Equipe 
Pedagógica. A 
capacitação da 
Equipe 
Pedagógica 

- Fevereiro: Semana 
Pedagógica (definição dos
 parâmetros 
pedagógicos e constituição da 
identidade da Escola Classe 416 
Sul; início da elaboração do Projeto 
Político Pedagógico). Elaboração 
do planejamento anual pedagógico 
e dos cronogramas dos eventos e 
das entregas pedagógicas. 
- Março – orientação para a 

- A cada dois 
meses o 
momento da 
coordenação 
coletiva será 
utilizada para 
o diálogo 
avaliativo e 
reflexivo com 
base nos 
trabalhos 



 

orientar a realização das 
aulas (síncronase 
assíncronas). 
3. Incentivar, 
cotidianamente, as 
produções intelectuais 
elaboradas pela equipe 
pedagógica a fim de 
aperfeiçoar o fazer 
pedagógico. 
4. Propiciar momentos de 
coordenação coletiva (com 
grupo todo e entre as 
equipe de trabalho) com o 
intuito de estreitar laços de 
trabalho e contribuir na
 constituição de
 uma identidade de 
equipe. 

Federal, em atenção as 
especificidades dos 
componentes curriculares. 
3. Análise contínua e 
partilha evidente dos 
materiais elaborados pela 
equipe pedagógica para a 
qualificação das produções 
intelectuais. Estudo dos 
documentos oficiais da 
Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito 
Federal. 
4. Estabelecimento de 
horários e locais para o 
encontro do grupo todo e 
divididos em equipes 
(professores dos 1º anos, 
professores dos 2º anos, 
professores dos 3º anos, 
professores dos 4º anos, 
professores dos 5º anos, 
professores das Classes 
Especiais, Equipe de 
apoio). 

com as normatizações 
temáticas estabelecidas pela 
Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito 
Federal. 

vislumbra uma 
entrega 
pedagógica 
competente aos 
estudantes e, 
consequentement
e, para as suas 
famílias. 

produção dos materiais 
pedagógicos e das premissas das 
organização do trabalho 
pedagógico. 
- Abril – parametrização para o 
preenchimentos dos documentos 
das Classes Especiais e do Ensino 
Regular. 
- Abril – diálogo coletivo e 
orientações sobre o Projeto 
Interventivo e o Reagrupamento. 
Normatizações para a elaboração 
do Rav (Registro de Avaliação) do 
Ensino Regular e do Relatório 
Descritivo Semestral das Classes 
Especiais. 
- Maio – capacitação da Sala de 
Recursos para o aperfeiçoamento 
das Adequações Curriculares. 
Estudo dos documentos oficiais da 
Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal. Aplicação do 
Teste da Psicogênese. 
- Junho – análise dos processos 
avaliativos vividos no primeiro 
semestre do ano letivo de 2022. 
- Julho – avaliação coletiva do 
primeiro semestre de 2022. 
- Agosto – definição de estratégias 
pedagógicas que direcionarão o 
segundo semestre do ano letivo de 
2022. 
- Setembro – Reflexão coletiva 
sobre as estratégias pedagógicas 
utilizadas com os alunos com 
necessidades educacionais 
especiais. 
- Outubro – afinar o diálogo com a 
Equipe Pedagógica, 
sensibilizando-se empaticamente 
com o trabalho do outro. 
- Novembro – utilização de 
estratégias pedagógicas para a 
consolidação de habilidades com 

pedagógicos 
desenvolvidos 
com os 
estudantes. 
- Os 
momentos 
dos 
Conselhos de 
Classes 
(bimestralmen
te) serão 
oportunidades 
de partilha e 
reflexão para 
aperfeiçoame
nto do 
trabalho 
pedagógico. 
- Ao início e 
fim de cada 
semestre, 
serão 
propostos 
momentos 
com a Equipe 
Pedagógica 
para a 
sistematizaçã
o de 
estratégias 
com base nas 
vivências 
realizadas. 
- Os sábados 
letivos 
temático de 
planejamento 
com a 
comunidade 
escolar serão 
utilizados 
para partilha e 



 

foco nos estudantes. 
- Dezembro – avaliação do ano 
letivo de 2022 e sistematização de 
ações sugestivas para a 
continuidade do planejamento 
curricular para o ano letivo de 
2023. 

reflexão do 
trabalho 
pedagógico. 

Tabela nº 20 - Plano de Ação da Coordenação Pedagógica (repetição da tabela registrada anteriormente). 

 

 Plano de ação do Conselho Escolar 

OBJETIVOS  METAS 
 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

O Conselho 
Escolar terá 
como premissas 
de trabalho: 
consultar, 
fiscalizar, 
mobilizar, 
deliberar e 
representar a 
comunidade 
escolar frente as 
demandas da 
Unidade Escolar. 

I - elaborar o seu Regimento 
Interno; 
II - analisar, modificar e aprovar o 
Plano Administrativo Anual 
elaborado 
pela equipe gestora da unidade 
escolar sobre a programação e a 
aplicação 
dos recursos necessários à sua 
manutenção e à sua conservação; 
III - garantir mecanismos de 
participação efetiva e democrática 
da 
comunidade escolar na elaboração 
do Projeto Político Pedagógico - 
PPP da unidade escolar; 
IV - divulgar, periódica e 
sistematicamente, informações 
referentes ao 
uso dos recursos financeiros, à 
qualidade dos serviços prestados e 
aos 
resultados obtidos; 
V - atuar como instância recursal 
das decisões do Conselho de 
Classe, 
nos recursos interpostos por 

I – elaboração do seu Regimento Interno; 
II - Análise, modificação e aprovação do 
Plano Administrativo Anual elaborado pela 
equipe gestora da unidade escolar sobre a 
programação e a aplicação dos recursos 
necessários à sua manutenção e à sua 
conservação; 
III – Sistematizar mecanismos de 
participação efetiva e democrática da 
comunidade escolar na elaboração do 
Projeto Político Pedagógico - PPP da 
unidade escolar; 
IV - Divulgação, periódica e sistemática, de 
informações referentes ao uso dos 
recursos financeiros, à qualidade dos 
serviços prestados e aos resultados 
obtidos; 
V - Atuação como instância recursal das 
decisões do Conselho de Classe, nos 
recursos interpostos por estudantes, 
famílias e/ou representantes 
legalmente constituídos e por profissionais 
da educação; 
VI – Estabelecimento de normas de 
funcionamento da Assembleia Geral e 
convocá-la nos termos deste Regimento; 
VII - Participação da elaboração de 

- Por meio de 
reuniões e 
encontros 
sistematizados; 
além dos 
pareceres 
documentais. 

Diretora (Membro 
Nato); dois 
representantes da 
Carreira Magistério; 
dois representantes 
da Carreir 
Assistência  
Educação; três 
Representantes das 
famílias. 
 

- Durante todo 
ano letivo 



 

estudantes, famílias e/ou 
representantes 
legalmente constituídos e por 
profissionais da educação; 
VI - estabelecer normas de 
funcionamento da Assembleia 
Geral e convocála nos termos 
deste Regimento; 
VII - participar da elaboração de 
proposta de Calendário Escolar, a 
ser 
encaminhada ao nível central da 
SEEDF, observada a legislação 
vigente; 
VIII - fiscalizar a gestão da unidade 
escolar; 
IX - participar, periodicamente, da 
avaliação da unidade escolar nos 
aspectos técnico, administrativo e 
pedagógico, considerando, 
inclusive os 
indicadores escolares de 
rendimento; 
X - analisar e avaliar projetos 
elaborados ou em execução por 
quaisquer 
dos segmentos que compõem a 
comunidade escolar; 
XI - intermediar conflitos de 
natureza administrativa ou 
pedagógica, 
esgotadas as possibilidades de 
solução pela equipe gestora e pelo 
Serviço 
de Orientação Educacional; 
XII - propor ações na perspectiva 
educacional inclusiva, no âmbito de 
todas as etapas e modalidades da 
Educação Básica; 
XIII - debater indicadores escolares 
de rendimento, evasão e 
repetência e 

proposta de Calendário Escolar, a ser 
encaminhada ao nível central da SEEDF, 
observada a legislação vigente; 
VIII - Fiscalização da gestão da unidade 
escolar; 
IX - Participação, periódica, da avaliação da 
unidade escolar nos aspectos técnico, 
administrativo e pedagógico, considerando, 
inclusive os indicadores escolares de 
rendimento; 
X - Análise e avaliação de projetos 
elaborados ou em execução por quaisquer 
dos segmentos que compõem a 
comunidade escolar; 
XI – Intermediação de conflitos de natureza 
administrativa ou pedagógica, esgotadas 
as possibilidades de solução pela equipe 
gestora e pelo Serviço de Orientação 
Educacional; 
XII – Proposição de ações na perspectiva 
educacional inclusiva, no âmbito de todas 
as etapas e modalidades da Educação 
Básica; 
XIII – Debate de indicadores escolares de 
rendimento, evasão e repetência e 
proposição de estratégias que assegurem 
aprendizagem significativa para todos 
os estudantes. 
 



 

propor estratégias que assegurem 
aprendizagem significativa para 
todos os estudantes. 
 

Tabela nº 28 – Plano de Ação do Conselho Escolar. 

 Plano de ação das Professoras Readaptadas 

OBJETIVOS  METAS 

 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Contribuir para a 
promoção da 
aprendizagem dos 
estudantes e do 
trabalho pedagógico 
realizado na escola. 

- Elaborar diferentes 
estratégias de 
pequena e larga 
escala que 
contemplem os 
diferentes níveis, 
campos, ações, áreas 
de atuação conforme 
a aprendizagem dos 
estudantes e a 
realização do trabalho 
pedagógico realizado 
na escola. 

- As ações das professoras readaptadas estão 
pautadas na realização dos Projetos Específicos 
descritos nos Anexos deste Projeto Político 
Pedagógico. 

-Através de 
questionários, 
debates, aulas, 
reagrupamentos, 
reuniões e dias 
temáticos com a 
Comunidade Escolar. 

Professoras 
Readaptadas e em 
Restrição. 

- Durante todo o 
ano letivo. 

Tabela nº 29 – Plano de Ação das Professoras Readaptadas. 

 Plano de ação da Sala de Leitura 

OBJETIVOS  

METAS / AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 



 

- Planejar, organizar e manter um esquema de atividades para serem realizadas na Sala de Leitura, 
interligando – as com aquelas desenvolvidas em sala de aula pelos professores regentes de turma. 
- Elaborar um cronograma mensal das atividades a serem desenvolvidas pela Sala de Leitura e divulgá-
lo para os professores e a comunidade escolar. 
Divulgar o Plano de Ação da Sala de Leitura para toda a comunidade escolar. 
- Participar de reuniões semanais com os professores, coordenadores e especialistas em 
educação, para planejar e discutir ações a serem desenvolvidas a partir da Sala de Leitura. 
- Divulgar por meio de convites, cartazes, reuniões, as novas aquisições do acervo da Sala de Leitura. 
- Organizar as atividades de leitura na Sala de Leitura ou sala de aula para que o ato de ler seja um 
compromisso de todos da escola, em todas as áreas. 
- Envolver todos os servidores da escola em atividades de leitura/escrita. 
- Planejar as atividades a serem desenvolvidas na Sala de Leitura levando em conta fatores 
contextuais, sociais e culturais que possam influenciar a aprendizagem dos alunos. 
- Realizar eventos que envolvam a participação da comunidade e seus saberes: contos populares, 
adivinhas, receitas culinárias, artesanatos, contadores de histórias locais, dentre outros. 
- Transformar a Sala de Leitura em um ambiente alegre, vivo, cativante e mágico. 
- Desenvolver projetos de incentivo à leitura e à escrita, bem como atividades artísticas e culturais, 
juntamente com a equipe escolar: hora do conto, contação de histórias, piquenique literário, caixeiro 
viajante, varal/árvore de poesias, murais, saraus, sessões de filmes e debates, passa ou repassa literário, 
recreio com leitura, esperando com leitura, rodízio literário, roda de leitura, conversa com escritores, 
concursos literários, recreio artístico, do livro ao palco, conservação e utilização do livro didático, mascotes 
do livro didático e da sala de leitura, mala literária, etc. 
- Selecionar e apresentar um acervo adequado e de boa qualidade. 
- Entrevistar alunos sobre os livros lidos por eles, dando-lhes oportunidade de sugerir e compartilhar 
com os colegas um livro que tenha lido e gostado. 
- Incentivar   e   participar   com   os   professores   regentes   da   implantação   e implementação da 
Biblioteca de Classe ou preparar um acervo circundante a fim de disponibilizá- lo para uso em sala de aula. 
- Realizar excursões dos alunos às Feiras do Livro e às Bibliotecas Públicas, em conjunto com os 
professores regentes. 
- Disponibilizar livros e revistas no horário do recreio, no pátio da escola, para acesso dos alunos. 
- Divulgar listagem de livros para sugestões de leitura para alunos e professores e expor as aquisições 
recentes. 
- Sensibilizar os pais sobre a importância do Livro Didático como ferramenta de trabalho do professor e 
desenvolvimento acadêmico do aluno, incentivando-os a: 
- Perceber o Livro Didático como um direito de todos os alunos e de cada um de aprender bem e 
melhor. 

- Valorizar o Livro Didático como importante material de aprendizagem do filho. 

- Por meio de vivências 
literárias frequentes, conforme 
a visita dos estudantes à Sala 
de Leitura. 

Professoras 
Readaptada
s. 

- Durante todo 
o ano letivo. 

Tabela nº 30 – Plano de Ação da Sala de Leitura. 

 

 

 



 

Plano de ação da Sala de Recursos 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 

 

O Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), definido 

pelo Decreto nº 7.611, de 17 de 

novembro de 2011, é gratuito 

aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, e 

deve ser oferecido de forma 

transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

Assim, de acordo com o 

decreto, o Atendimento 

Educacional Especializado 

compreende um conjunto de 

atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos, 

organizados institucional e 

continuamente, prestados de 

forma complementar à 

formação de estudantes com 

deficiência e transtornos 

 

Informar aos pais e/ ou 

responsáveis dos estudantes 

ANEEs sobre o 

funcionamento da Sala de 

Recursos. Sensibilizar os 

estudantes sobre a 

importância / necessidade da 

Inclusão e a boa convivência 

com os ANEEs e as demais 

diferenças / diversidade. 

Estabelecer parceria com as 

professoras para consolidar a 

inclusão dos ANEEs e o 

respeito às diferenças. 

Equipar a Sala de Recursos 

com recursos materiais e 

multifuncionais provenientes 

do MEC. Atender os 

estudantes ANEEs, público 

da Sala de Recursos 

Generalista para seu pleno 

desenvolvimento. 

 

 

Enviar comunicado agendando 

reunião com a família para 

informar do trabalho a ser 

desenvolvido na Sala de 

Recursos. Entrar em sala de aula 

e/ ou chamar estudantes para 

sensibilizá-los no sentido do 

respeito às pessoas com 

deficiência  e  respeito  às  

diferenças.  Promover  atividades  

diversas:  Intervenções, painéis, 

teatro, filmes, musicas, palestras, 

na Semana Distrital da 

Conscientização e Promoção da 

Educação Inclusiva. Mobilizar a 

Escola na Semana do Dia 

Nacional de Luta das Pessoas 

com Deficiência e em eventos 

escolares temáticos, destacando 

as potencialidades das pessoas 

com necessidades especiais. 

Explorando datas comemorativas 

temáticas (com dia do Autismo, 

Dia da Síndrome de Down) sobre 

 

Professora Thaís Freire. 

 

 

Através da assinatura da 

frequência. Através do 

comparecimento das famílias 

nas reuniões. 

Comparecimento a Sala de 

Recursos em data posterior a 

reunião. Melhoria nas 

relações colega / colega. 

Atitudes de respeito e 

solidariedade com os colegas 

ANEEs e com outros colegas. 

Ao término de cada evento, 

atividade, intervenção, 

concurso, exposição e 

confecção de painéis. Ao 

término de cada evento, 

atividade, intervenção, 

concurso, exposição e 

confecção de painéis. Através 

do feedback do corpo 

docente, na análise da 

implementação das 

adequações Curriculares. 

Através de mudanças nas 



 

globais do desenvolvimento; e 

suplementar à formação de 

estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

Para que a inclusão 

aconteça de forma eficiente é 

necessário um trabalho 

integrado e articulado entre 

todos os profissionais de 

educação, especialmente entre 

gestores, professores, 

Atendimento Educacional 

Especializado, Serviço 

Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e Serviço de 

Orientação Educacional. 

As Salas de Recursos 

da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, 

em sua organização funcional, 

obedece a dois modelos 

básicos: salas de recursos 

generalistas e salas de 

recursos específicas. Nas salas 

generalistas, são atendidos, 

individualmente ou em grupos, 

estudantes com deficiência 

intelectual/ mental, deficiência 

inclusão através de atividades 

coletivas no pátio (oficinas, 

vídeos, músicas, dentre outros). 

Promover as condições de 

inclusão dos estudantes com 

necessidades especiais em todas 

as atividades da instituição 

educacional. Orientar e 

acompanhar o  professor  da  

turma  Regular  de  Integração  

Inversa  quanto  a  construção  e 

elaboração das adequações 

curriculares e avaliações 

adaptativas. Proporcionando 

momentos de Escuta Pedagógica 

aos docentes na SR, para 

identificar barreiras, para assim, 

proporcionar inclusão e 

adaptações em todo processo. 

Planejamento junto ao professor 

das turmas do Ensino Regular 

para a definição de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o 

acesso do ANEEs (alunos com 

necessidades educacionais 

especiais) ao currículo e sua 

interação no grupo. Solicitar a 

Equipe Gestora que requeira do 

estratégias e possíveis 

alterações na Adequação 

Curricular. Acompanhar o 

processo de aquisição dos 

materiais/ recursos cedidos 

pelo MEC. Acompanhar o 

desenvolvimento do 

estudante, avaliando a cada 

bimestre através de jogos 

pedagógicos e atividades 

adaptadas. Intervindo de 

acordo com a especificidade 

de cada estudante. 

 



 

física, deficiência múltipla e 

transtorno global do 

desenvolvimento. Os tipos de 

salas de recursos específicas 

são três: sala de recursos para 

deficientes auditivos, sala de 

recursos para deficientes 

visuais e para estudantes com 

altas habilidades/ 

superdotação. A Sala de 

Recursos da Escola Classe 416 

Sul é uma Sala de Recursos do 

modelo generalista. 

 

 

MEC equipamentos e materiais/ 

recursos multifuncionais para a 

Sala de Recursos para esta 

Unidade Escolar. Realizar 

atendimento Individual com 

Intervenção direta, reconhecendo 

os pontos fortes e de maior 

interesse, bem como as 

dificuldades de cada estudante. 

Conforme a grade de 

atendimento. Adequar espaço 

físico, mobiliário, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos 

e de acessibilidade e 

equipamentos específicos 

destinados ao Atendimento 

Educacional Especializado. 

 

Tabela nº 31 – Plano de Ação da Sala de Recursos 

 

Plano de ação da EEAA – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 

 
As Equipes Especializadas de 
Apoio à Aprendizagem são 
compostas por pedagogos e 
psicólogos que atuam numa 
perspectiva multidisciplinar. 
Essa atuação está voltada para 
o contexto institucional 

 
Atuar na promoção da 
melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem por meio de 
ações institucionais 
preventivas e interventivas, 
visando a diminuição das 

 
Realizar  o  mapeamento  
Institucional  através da  
análise da estrutura física e 
funcional da escola com o 
intuito de evidenciar as 
convergências, incoerências, 
conflitos e avanços existentes 

 
Pedagoga (Daniel Karine) e 
Psicólogo Escolar (Artur 
Mamed). 

 
A avaliação das ações 
propostas pela EEAA estará 
pautada nas Diretrizes de 
Avaliação Educacional para a 
rede pública de ensino e na 
Orientação Pedagógica da 
EEAA. Nessas avaliações 



 

pedagógico, considerando 
sempre as múltiplas variáveis 
que possam interferir no 
desempenho acadêmico dos 
estudantes – dificuldades 
psicopedagógicas, 
socioafetivas, entre outras – no 
intuito de facilitar e incentivar o 
processo de ensino e 
aprendizagem. As equipes 
também atuam no sentido de 
contribuir para o 
aprimoramento dos 
profissionais das unidades 
escolares, a partir da 
interlocução entre os agentes 
envolvidos na superação das 
dificuldades de aprendizagem 
dos estudantes (Projeto Político 
Pedagógico – Professor Carlos 
Mota, p. 66). 

queixas escolares e 
manifestações de fracasso 
escolar. 

na IE a partir de levantamento 
histórico e documental e da 
observação dos espaços e 
das práticas escolares. 
Assessorar o trabalho 
pedagógico da escola criando 
e revitalizando espaços de 
reflexão com e entre os 
professores, coordenadores 
pedagógicos e direção da 
escola, promovendo 
discussões, conscientizações 
e possíveis transformações 
das concepções orientadoras 
das práticas pedagógicas. 
Construir um espaço de 
escuta do discurso dos 
professores para conhecer 
suas concepções e 
expectativas a respeito do 
desempenho escolar de seus 
alunos. Acolher alunos 
encaminhados às equipes 
para avaliação, 
encaminhamento a 
avaliações complementares e 
providências relacionadas 
aos relatórios e devolutivas 
para a escola, família e 
professores. Acompanhar as 
práticas pedagógicas 
desenvolvidas nas classes 
especiais da IE, com o 
objetivo de auxiliar o 
desenvolvimento do potencial 
pedagógico dos ANEEs, com 
vista a atividades conjuntas e 
momentos de vivência, para 
proporcionar a futura inclusão 
do aluno em classes 
regulares. Assessorar no 
âmbito psicológico e 

serão abordadas as 
concepções, conceitos e 
práticas que embasam a 
avaliação formativa. A 
avaliação dar-se-á 
processualmente para que 
cada ação possa ser avaliada 
e repensada para estar 
acorde com o seu objetivo. 
Serão utilizadas entrevistas, 
formulários, exercícios, 
avaliações da aprendizagem 
dos alunos, tabelas, gráficos 
entre outros 
instrumentos/procedimentos 
de avaliação para a análise 
dos dados e reorganização 
das ações propostas. 



 

pedagógico os professores e 
os alunos da IE. Ofertar 
subsídios para que as ações 
pedagógicas da IE sejam 
voltadas para o melhor 
rendimento escolar dos 
alunos ocorrendo tanto na 
dimensão coletiva quanto 
individual. Realizar oficinas 
sobre as práticas 
pedagógicas com os 
professores e coordenação 
pedagógica da escola 
voltadas para as dificuldades 
aprendizagem, deficiências, 
transtornos funcionais 
específicos, etc. Realizar 
discussões/estudos de temas 
relevantes sobre a inclusão 
escolar dos alunos ANEEs. 
Participar nas Coordenações 
Pedagógicas das IE. Orientar 
à escola, ao professor e aos 
demais membros da 
comunidade escolar sobre a 
sua responsabilidade diante 
das intervenções que se 
fizerem necessárias ao êxito 
escolar dos alunos. 
Sensibilizar os pais dos 
alunos acompanhados pelas 
EEAA para participarem das 
ações da escola bem como a 
construção do Projeto 
Pedagógico. Buscar 
parcerias com as famílias 
tornando-as co-responsáveis 
pelo desenvolvimento 
acadêmico do aluno, 
orientando-as e subsidiando-
as no acompanhamentodeste 
frente às suas dificuldades de 



 

aprendizagem. Buscar apoio 
em sistema de rede, junto a 
Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Justiça 
(Ministério Público do Distrito 
Federal, Conselho Tutelar e 
Vara da Infância) e dentre 
outros órgãos públicos, para 
garantia de atendimento 
adequado ao aluno. Atender 
de forma institucional direto 
ao aluno quando não houver 
superação da queixa inicial 
depois de feitas as 
intervenções junto à escola, 
ao professor e à família. 

Tabela nº 32 – Plano de ação da EEAA – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
 

 Plano de ação do Serviço de Orientação Educacional 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 

 
O Serviço de Orientação 
Educacional (SOE), por 
excelência, trabalha na 
perspectiva da educação 
integral. Possui uma forma de 
trabalho mais abrangente na 
dimensão pedagógica, pois 
articula junto aos demais 
educadores – atuando em 
todas as etapas e modalidades 
da educação básica– o trabalho 
dos sujeitos da instituição 
educacional, buscando 
conhecer a realidade e 
transformá-la, para que ela seja 
mais justa e humana. Ao focar 
sua ação no desenvolvimento 
de um educando, desenvolve 

 
Abordar temas relevantes à 
ecologia humana precípua ao 
desenvolvimento 
biopsicossocial. Enaltecer as 
relações humanas. 
Estabelecer critérios em 
atendimentos coletivos. 
Ajustar e avaliar aspectos 
saudáveis. Encaminhar 
estudantes a parceiros. 
Encontrar meios e trabalhar 
integrado com as Equipes de 
Apoio à Aprendizagem e Sala 
de Recursos. 

 
Divulgação do planejamento 
do SOE. Elaboração do Plano 
de Ação. Questionários com 
os estudantes sobre o tema. 
Incentivo na participação da 
construção do PPP. 
Atendimentos individuais e 
coletivos. 

 
Orientadora Educacional: 
Roberta Alves Carolino. 

 
A atuação do orientador 
educacional avançará à 
medida que o trabalho 
pedagógico estiver 
efetivamente organizado no 
ambiente escolar de maneira 
coletiva, pois a orientação 
educacional é um espaço de 
sistematização e produção de 
conhecimentos, com a 
finalidade de agir e refletir 
acerca das inúmeras 
transformações que 
permeiam a escola e a 
sociedade. (Projeto Político 
Pedagógico – Professor 
Carlos Mota, p. 98). O 
processo avaliativo 



 

seu trabalho em parceria com a 
equipe gestora da instituição 
educacional, promovendo 
parcerias internas e externas, a 
fim de tecer uma rede social e 
interinstitucional que colabore 
com o desenvolvimento integral 
do estudante. (Projeto Político 
Pedagógico – Professor Carlos 
Mota, p. 97). 

acontecerá a partir dos 
atendimentos e 
acompanhamentos 
realizados com os alunos 
cotidianamente. 

Tabela nº 33 – Plano de ação do Serviço de Orientação Educacional 
 
 

Plano de ação – Cultura de Paz 

OBJETIVOS  METAS 

 

AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Realizar protocolos 
que cessem a 
violência e busquem 
restaurar danos e 
restaurar laços de 
convivência. 
- Fortalecer 
elementos 
agregadores da 
convivência escolar. 
- Compreender 
construtos sociais 
que reverberam no 
seio familiar e que 
refletem no 
cotidiano escolar. 
 

- Promover a cultura 
da paz, 
cotidianamente. 
- Promover espaços 
de aprendizagem e 
desenvolvimento 
humano de 
autoconhecimento, de 
autoestima, de 
expressão, de 
corporalidade e de 
valorização da vida. 
- Aprender o conceito 
e a prática da paz 
como escolhas vitais. 

- Rodas de conversa com os estudantes. 
- Formação continuada com os professores 
pautada no Caderno orientador – Convivência 
escolar e cultura de paz (SEEDF). 
- Vivência literária baseada no livro: “Paz” da autora 
Angela Leite de Souza. 
- Vivência literária baseada no livro: “Em nome da 
paz” do autor Jonas Ribeiro. 
- Produção de Hai-Kais, tendo como ponto de 
partida os livros literários: “Os hai-kais do Menino 
Maluquinho” do autor Ziraldo e “Hai-Quintal – 
Haicais descobertos o quintal” da autora Maria 
Valéria Rezende. 
- Acolhimento coletiva com diálogo sobre a 
promoção da paz. 
- Intervenções imediatas e contínuas para a 
promoção da cultura da paz. 
 

- Por meio de 
vivências com os 
estudantes, situações 
rotineiras, 
observações, 
registros diversos, 
reuniões e encontros 
sistematizados; além 
da produção de 
materiais e atividades 
pedagóigicas. 

Toda  a comunidade 
escolar. 

Durante todo o 
ano letivo. 

Tabela nº 34 – Plano de Ação – Cultura da Paz 
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15. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Projeto da Sala de Leitura (Literário) 

Professoras responsáveis: Adélia Peres da Silva Oliveira e Daniela Sousa Dias Aguiar 

Desenvolvido por uma professora de apoio (readaptada), o projeto literário contempla as 

ações da Sala de Leitura. As atividades e os livros literários atenderão a diferentes níveis de 

desempenho dos estudantes. 

Destacam-se as seguintes ações desenvolvidas pela Sala de Leitura: 

- Planejar, organizar e manter um esquema de atividades para serem realizadas na Sala de 

Leitura, interligando – as com aquelas desenvolvidas em sala de aula pelos professores regentes 

de turma. 

- Elaborar um cronograma mensal das atividades a serem desenvolvidas pela Sala de 

Leitura e divulgá-lo para os professores e a comunidade escolar. 

Divulgar o Plano de Ação da Sala de Leitura para toda a comunidade escolar. 

- Participar de reuniões semanais com os professores, coordenadores e especialistas 

em educação, para planejar e discutir ações a serem desenvolvidas a partir da Sala de Leitura. 

- Divulgar por meio de convites, cartazes, reuniões, as novas aquisições do acervo da Sala 

de Leitura. 

- Organizar as atividades de leitura na Sala de Leitura ou sala de aula para que o ato de ler 

seja um compromisso de todos da escola, em todas as áreas. 

- Envolver todos os servidores da escola em atividades de leitura/escrita. 

- Planejar as atividades a serem desenvolvidas na Sala de Leitura levando em conta fatores 

contextuais, sociais e culturais que possam influenciar a aprendizagem dos alunos. 

- Realizar eventos que envolvam a participação da comunidade e seus saberes: contos 

populares, adivinhas, receitas culinárias, artesanatos, contadores de histórias locais, dentre 

outros. 

- Transformar a Sala de Leitura em um ambiente alegre, vivo, cativante e mágico. 

- Desenvolver projetos de incentivo à leitura e à escrita, bem como atividades artísticas e 

culturais, juntamente com a equipe escolar: hora do conto, contação de histórias, piquenique 

literário, caixeiro viajante, varal/árvore de poesias, murais, saraus, sessões de filmes e debates, 

passa ou repassa literário, recreio com leitura, esperando com leitura, rodízio literário, roda de 

leitura, conversa com escritores, concursos literários, recreio artístico, do livro ao palco, 

conservação e utilização do livro didático, mascotes do livro didático e da sala de leitura, mala 
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literária, etc. 

- Selecionar e apresentar um acervo adequado e de boa qualidade. 

- Entrevistar alunos sobre os livros lidos por eles, dando-lhes oportunidade de sugerir e 

compartilhar com os colegas um livro que tenha lido e gostado. 

- Incentivar   e   participar   com   os   professores   regentes   da   implantação   e 

implementação da Biblioteca de Classe ou preparar um acervo circundante a fim de disponibilizá- 

lo para uso em sala de aula. 

- Realizar excursões dos alunos às Feiras do Livro e às Bibliotecas Públicas, em conjunto 

com os professores regentes. 

- Disponibilizar livros e revistas no horário do recreio, no pátio da escola, para acesso dos 

alunos. 

- Divulgar listagem de livros para sugestões de leitura para alunos e professores e expor as 

aquisições recentes. 

- Sensibilizar os pais sobre a importância do Livro Didático como ferramenta de trabalho do 

professor e desenvolvimento acadêmico do aluno, incentivando-os a: 

- Perceber o Livro Didático como um direito de todos os alunos e de cada um de aprender 

bem e melhor. 

- Valorizar o Livro Didático como importante material de aprendizagem do filho. 

 

Projeto “Origami e Kirigami” 

Professora responsável: Stela de Azeredo Arneitz 

 

Considerando o Origami como um recurso inter e multidisciplinar que auxilia as aulas 

tornando-as mais lúdicas, este projeto foi pensado como ferramenta para contribuir com a 

formação integral do educando. Tem como objetivo geral: desenvolver habilidades múltiplas no 

Corpo docente e discente por meio do trabalho  com  Origami.  Como  objetivos  específicos:  

mostrar  como  a  dobradura auxilia no desenvolvimento do estudante; demonstrar ao Corpo 

docente o uso do Origami como arte enriquecedora na contação de estórias e também em datas 

comemorativas;  utilizar  o  Origami  como  ferramenta  nas  aulas  de  geometria; contribuir para 

a formação dos professores. 

O projeto “Origami e Kirigami” deseja despertar nas crianças o desejo por trabalhos 

manuais na intencionalidade de aperfeiçoar habilidades motoras que contribuirão para o 

desenvolvimento da escrita e da atenção dos alunos. A professora de apoio (readaptada) fará 

oficinas em parceria com as professoras regentes com diferentes temáticas e níveis de 

complexidades das dobraduras propostas. 



141  

O fundamental do Origami é mostrar aos Professores que existem várias formas de 

trabalhar a Linguagem da Arte, além de encantar o estudante, que com criatividade realizará 

novas produções, a partir das apresentadas, desenvolvendo suas habilidades de forma lúdica. 

Desta forma, brincando e aprendendo os estudantes poderão partir para a construção de novas 

propostas. 

 

Programa de Residência Pedagógica 

 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional 

de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática 

nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, 

a partir da segunda metade de seu curso. 

A residência pedagógica é uma atividade de formação realizada por um discente 

regularmente matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola pública de 

educação básica, denominada escola-campo. 

São objetivos do Programa de Residência Pedagógica: 

 I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, 

conduzindo o licenciando a exercitar de forma ativar a relação entre teoria e prática profissional 

docente; 

II - promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

III - fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as 

escolas públicas de educação básica para a formação inicial de professores da educação básica; 

e 

IV - fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores. 

Constituem o Programa de Residência Pedagógica: 

- Residente: discente com matrícula ativa em curso de licenciatura que tenha cursado o 

mínimo de 50% do curso ou que estejam cursando a partir do 5º período; 

- Preceptor: professor da escola de educação básica responsável por planejar, 

acompanhar e orientar os residentes nas atividades desenvolvidas na escola- campo. 

- Docente Orientador: docente da Instituição de Ensino Superior (IES) responsável 

por planejar e orientar as atividades dos residentes de seu núcleo de residência pedagógica 

estabelecendo a relação entre teoria e prática; 

- Coordenador   Institucional:   docente   da   IES   responsável   pela   organização, 

acompanhamento e execução do projeto institucional de Residência Pedagógica; 
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Fonte das informações: slides elaborados para a descrição do Programa de Residência Pedagógica em parceria com a 

UniProjeção. Material fundamentada na Portaria nº 259 de 17 de dezembro de 2019. 

Projetos externos (possibilidades para 2023) 

 

- Olimpíadas do Conhecimento (Ministério da Educação). 

- Instituto Histórico Geográfico Do Distrito Federal – IHGDF. 

- Planetário de Brasília (GDF). 

- Programa Eleitor do Futuro. (Tribunal Regional Eleitoral). 

- Projetos cidadão do futuro e jovem cidadão (SEE e Câmara Legislativa). 

- Projeto de Educação Patrimonial em parceria com o grupo de pesquisa de arquitetura da 

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 

 
16. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

Esse Projeto Político-Pedagógico será apreciado pelos profissionais que integram  a 

escola, observando os equívocos e acertos durante a execução dos projetos e atividades 

propostas. Tal avaliação poderá acontecer verbalmente ou por escrito, nos Conselhos de 

Classe e, excepcionalmente, nas reuniões coletivas, para ajustar alguma situação 

emergencial, devidamente registrado em ata. A avalição desse Projeto também poderá ocorrer 

com a participação da comunidade escolar, por meio da avaliação institucional ou de forma 

verbal, reportando sugestões e/ou críticas à Equipe Gestora, no tempo em que se fizer 

necessário tal processo. 

Todos os segmentos não podem perder de vista a necessidade de identificação 

dos responsáveis por determinadas ações assumidas no coletivo. 

Para assegurar isso, são fundamentais encontros periódicos com o coletivo da 

escola para a discussão e avaliação de como as ações estão sendo encaminhadas 

efetivamente (principalmente nos dias letivos temáticos em que conseguimos unir todos os 

segmentos) 

Nesses encontros, os vários atores da escola podem: 

• Retomar as ações, corrigindo o seu fluxo, com base na avaliação de como 

estão sendo desenvolvidas; 

• Avaliar se as ações definidas como prioridades pelos segmentos são 

realmente viáveis, ou seja, realistas; 

• Acrescentar ou sugerir novas ações para alcançar com melhor êxito as 
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metas sugeridas. 

Para que a escola, realmente, alcance os seus objetivos, é de fundamental 

importância que a construção e o acompanhamento do projeto político-pedagógico estejam 

alicerçados em uma administração participativa, coletiva, em que as decisões sejam 

democratizadas e que o seu processo de avaliação e revisão seja uma prática coletiva 

constante, como oportunidade de reflexão para mudanças de direção e caminhos. 

A construção da Proposta Pedagógica traz consigo a necessidade de estar atentos 

a realização de suas ações, as quais foram propostas através das necessidades encontradas, 

e com sua realização necessita-se de avaliação do resultados alcançados, registros concretos 

das atividades, elevando assim o índice de qualidade do processo ensino-aprendizagem da 

escola. 
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ANEXOS 
 

Projeto: ORIGAMI – ARTE DE ENCANTAMENTO 

Objetivo: Desenvolver habilidades múltiplas no Corpo docente e discente por meio do 

trabalho com Origami. 

Principais ações: Ocorrerão encontros de 30 minutos com o Corpo Docente da Escola  

durante  as  Coordenações  Pedagógicas  Individuais,  uma  vez  por  semana, para explanação e 

preparação do professor para o desenvolvimento das atividades com os estudantes. Em princípio 

serão apresentadas dobraduras simples como chapéu de soldado, barquinho, avião e outros, 

destacando a necessidade de marcar o papel com a unha (vincar o papel), salientando a 

importância da atençãodos estudantes para que a figura não fique deformada. Para que não haja 

desperdício de material, frustração do estudante, visto que é uma arte para encantar, será 

apresentado o material adequado para desenvolver o Origami e os similares que poderão ser 

utilizados em sala de aula. O fundamental do Origami é mostrar aos Professores que existem várias 

formas de trabalhar a Linguagem da Arte, além de encantar o estudante, que com criatividade 

realizará novas produções, a partir das apresentadas, desenvolvendo suas habilidades de forma 

lúdica. Desta forma, brincando e aprendendo os estudantes poderão partir para a construção 

denovas propostas. 

Professora responsável: Stela de Azeredo Arneitz 

Avaliação do projeto e no projeto: Registros orais ao final dos encontros. Exposição das 

produções dos estudantes. 

 

Projeto: SALA DE LEITURA 

 

Objetivos: Planejar o trabalho a ser desenvolvido em consonância com a proposta 

Pedagógica da Escola. Trabalhar de forma integrada com toda a Equipe Pedagógica da Escola. 

Promover a explicitação do elo interdisciplinar como princípio pedagógico. Planejar as atividades 

da Sala de Leitura levando em conta o contexto social dos alunos da Escola. Promover ações de 

incentivo e gosto pela leitura. Conscientizar os pais e familiares no desempenho escolar dos 

alunos, bem como o zelo pelo material didático. Ser responsáveis, junto com o filho, pela utilização, 

conservação e devolução do Livro Didático, à Sala de Leitura, em data estabelecida pela escola. 

Principais ações: Conhecer a Proposta Pedagógica da Escola. Planejar, organizar e 

manter um esquema de atividades para serem realizadas na Sala de Leitura, interligando – as com 

aquelas desenvolvidas em sala de aula pelos professores regentes de turma. Elaborar um 
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cronograma mensal das atividades a serem desenvolvidas pela Sala de Leitura e divulgá-lo para 

os professores e a comunidade escolar. Divulgar o Plano de Ação da Sala de Leitura para toda a 

comunidade escolar. Participar de reuniões semanais com os professores, coordenadores e 

especialistas em educação, para planejar e discutir ações a serem desenvolvidas a partir da Sala 

de Leitura. Divulgar por meio de convites, cartazes, reuniões, as novas aquisições do acervo da 

Sala de Leitura. Organizar as atividades de leitura na Sala de Leitura ou sala de aula para que o 

ato de ler seja um compromisso de todos da escola, em todas as áreas. Envolver todos os 

servidores da escola em atividades de leitura/escrita. Conhecer a realidade em que os alunos estão 

inseridos. Planejar as atividades a serem desenvolvidas na Sala de Leitura levando em conta 

fatores contextuais, sociais e culturais que possam influenciar a aprendizagem dos alunos. Realizar 

eventos que envolvam a participação da comunidade e seus saberes: contos populares, adivinhas, 

receitas culinárias, artesanatos, contadores de histórias locais, dentre outros. Transformar a Sala 

de Leitura em um ambiente alegre, vivo, cativante e mágico. Desenvolver projetos de incentivo à 

leitura e à escrita, bem como atividades artísticas e culturais, juntamente com a equipe escolar: 

hora do conto, contação de histórias, piquenique literário, caixeiro viajante, varal/árvore de poesias, 

murais, saraus, sessões de filmes e debates, passa ou repassa literário, recreio com leitura, 

esperando com leitura, rodízio literário, roda de leitura, conversa com escritores, concursos 

literários, recreio artístico, do livro ao palco, conservação e utilização do livro didático, mascotes 

do livro didático e da sala de leitura, mala literária, etc. Seleção e apresentação sobre os livros lidos 

por eles, dando-lhes oportunidade de sugerir e compartilhar com os  colegas  um  livro  que  tenha  

lido  e  gostado.  Incentivar  e  participar  com  os professores regentes da implantação e 

implementação da Biblioteca de Classe ou preparar um acervo circundante a fim de disponibilizá-

lo para uso em sala de aula. Realizar excursões dos alunos às Feiras do Livro e às Bibliotecas 

Públicas, em conjunto com os professores regentes. Disponibilizar livros e revistas no horário do 

recreio, no pátio da escola, para acesso dos alunos. Divulgar listagem de livros para sugestões de 

leitura para alunos e professores e expor as aquisições recentes. Sensibilizar os pais sobre a 

importância do Livro Didático como ferramenta de trabalho do professor e desenvolvimento 

acadêmico do aluno, incentivando-os a: Perceber o Livro Didático como um direito de todos os 

alunos e de cada um de aprender bem e melhor. Valorizar o Livro Didático como importante 

material de aprendizagem do filho. Encapar e etiquetar os livros de seu filho. 

Professora responsável: Adélia Peres da Silva Oliveira 

Avaliação do projeto e no projeto: Reunião com a equipe pedagógica com registro em 

ata. Materiais de apoio produzidos e estatísticas de utilização da Sala de Leitura. Qualidade e 

criatividade dos trabalhos produzidos pelos alunos e pela comunidade escolar. Participação, 

interesse e empenho dos alunos na realização das atividades propostas. Receptividade e interesse 
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dos alunos e professores. Estatísticas de utilização da Sala de Leitura, de empréstimo para a sala 

de aula e de empréstimo domiciliário. Observação direta da adesão e envolvimento do aluno e dos 

responsáveis. de um acervo adequado e de boa qualidade. Leitura diária na sala de aula: para 

alunos menores: histórias lidas ou contadas; para alunos maiores: leitura diária, por capítulos.  

 


