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                               I - APRESENTAÇÃO 

 
 
Unidade Escolar  

   Escola Classe 45 de Ceilândia-DF 

   EQNP 12/16 Área Especial – Setor P-sul – Ceilândia-DF 

 

Modalidades de Ensino: 

   

Educação Infantil 

  Ensino Fundamental de 9 anos  – anos iniciais ou fundamental I 

  Ensino Especial 

 

Localização: 

  Urbana 

 

 

A presente proposta foi construída e revisada em reuniões de pais, professores e demais 

segmentos, coordenações coletivas, conselhos de classe a partir de dados coletados na avaliação 

Institucional interna e de larga escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II –Histórico 

 

 A Escola Classe 45 de Ceilândia-DF é uma Instituição Pública de Ensino, diretamente ligada 

à Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, sob a coordenação direta da 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. 

 

 Geograficamente localizada na EQNP 12/16 do Setor P-Sul de Ceilândia-DF, foi inaugurada 

em 8 de agosto de 1979, teve o início de seu funcionamento em 3 de março de 1980, com a 

resolução de criação nº 334 de 24 de maio de 1980, DODF nº 105 de 04 de junho de 1980.  

 

 Inicialmente, sua destinação era atender em dois turnos, manhã e tarde, alunos de 

Educação Infantil à 4ª Série. Mais tarde, no ano de 1996, em função da necessidade de atender à 

comunidade, foram implantadas turmas de 5ª e 6ª séries no turno noturno e EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). 

 

 No ano de 1999, foi criada a primeira turma de EJA no diurno e, em 2000, foram extintas as 

turmas de 5ª e 6ª séries do diurno. 

 

 De 2000 a 2003 atendeu, no diurno, turmas de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 

Fundamental, contando, inclusive, com alunos com necessidades educacionais especiais em 

processo de inclusão, nas turmas de EJA. No turno noturno, atendeu a turmas de 1º e 2º 

segmentos da Educação de Jovens e Adultos. 

 

 Em 2004, por determinação da própria SEEDF, foram  extintas as turmas do noturno e 

passou-se a atender apenas no turno diurno, turmas de Educação Infantil e turmas de séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 Em 2005, o Ensino Fundamental passou a ser de nove anos,  conforme determinação do 

MEC, sendo essa escolaridade,obrigatoriamente, iniciada aos seis anos de idade, e foi 

implementado o Bloco Inicial de Alfabetização (6 a 9 anos de idade). 

 

 No ano de 2008, uma classe de aceleração foi formada para os alunos de 4º e 5º anos com 

defasagem idade/série, objetivando a correção do fluxo escolar. Nesse mesmo ano, foi instituído 

pela SEEDF o S.O.E e o Serviço Especializado da Sala de Recursos, visando atender aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, quando houver demanda. 

 

 Em 2009, por orientação da então DRE, foi remanejada da E.C.  57 para esta I.E uma turma 

de classe especial, prevista na estratégia de matrícula com prerrogativa de caráter extraordinário, 



 

adequada em número de alunos e faixa etária, conforme referida estratégia, atendendo, também, 

aos alunos com necessidades especiais, desta escola. Sendo que, conforme preconizado na 

Estratégia de Matrícula, todas as instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal são inclusivas. 

 

 Em 2020, considerando a necessidade de isolamento social como medida de enfrentamento 

à pandemia do novo Coronavírus e o conseqüente  fechamento das unidades escolares 

determinado por decretos, desde 12 de março de 2020, a Secretaria de Estado de Educação do 

DF passou a ofertar ensino remoto mediado por tecnologias através do  Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). A oferta de aulas remotas iniciou-se em julho de 2020 e permaneceu até 

primeiro semestre letivo  de 2021. Em agosto de 2021 iniciou-se o retorno escalonado e híbrido 

das aulas. 

 Iniciamos o ano letivo de 2022 com aulas 100% presencias. 

 Atualmente, essa instituição atende a oito turmas de Educação Infantil, cinco turmas de 1º 

ano, cinco de 2º ano, cinco de 3º ano, sete de 4º ano, seis de 5º ano e cinco classes especiais, 

sendo duas classes DI/DMU e três de TEA. 

 

Em seguida,  a relação de gestores desta I.E.  desde sua inauguração: 

 

ANO DIRETOR 

1980 ISAÍ LOPES DE MORAES 

1980 ANA MARIA DOS S. SOUZA 

1985 VALDELICE M. M. DE Q. AURELIANO 

1987 LUZIA MARIA BRAGA 

1988 DARLENE  BENTO LUIZ 

1990 TÂNIA MARIA DE FREITAS 

1992 MARYLENE CALDAS E SILVA PAULA 

1995 
SUELI ANDRADE D’OLIVAL 

DEUSA DANIA CARVALHO DA SILVA 

1996 
JOÃO VALDECY LOPES 

SUELY ANDRADE D’OLIVAL 

1997 
JOÃO VALDECY LOPES 

ROSELY SUZY SILVA DAS VIRGENS MAGALHÃES 



 

1998 
JOÃO VALDECY LOPES 

ANTONIA DE MARIA MARTINS ASEVEDO 

2000 
RAIMUNDO AMARILDO NUNES DE SOUSA 

MÁRCIA SANTANA DE ALMEIDA 

2005 
RAIMUNDO AMARILDO NUNES DE SOUSA 

FERNANDO TIAGO DE SOUSA SANTOS 

2014 
FERNANDO TIAGO DE SOUSA SANTOS 

RAIMUNDO AMARILDO NUNES DE SOUSA 

2017-2022 
FERNANDO TIAGO DE SOUSA SANTOS 

RAIMUNDO AMARILDO NUNES DE SOUSA 

 
 
 
 

III – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 
Conforme destinação original, a tipologia de Escola Classe preferencialmente, atenderia a 

turmas de primeira à quarta séries e os Centros de Educação Infantil às turmas da pré-escola... 

Com o passar do tempo as escolas tiveram que atender a uma demanda crescente por matrículas 

que não era acompanhada de construção de novas escolas. Com isso, a tipologia original foi 

sendo deixada de lado. Assim, mais e mais escolas acabaram tendo que mudar o seu perfil e de 

certa forma perderam o seu foco, que chamamos de identidade.  

 

 Este processo também atingiu a E.C. 45 de Ceilândia-DF, que ao longo dos anos teve que 

atender desde turmas de Educação Infantil até turmas de EJA, muitas vezes divididas em quatro 

turnos ao longo do dia. 

 

 Essa Instituição de Ensino conta com um quadro de profissionais que cada vez mais têm se 

preocupado com a própria formação, talvez impulsionados pelos planos de carreira das 

respectivas categorias, mas acima de tudo, comprometidos com a própria atuação. Nesta escola 

todos os  professores  tem nível superior e sessenta por cento tem pós-graduação. Quanto à 

formação dos auxiliares de ensino, eles têm, no mínimo, o Ensino Médio e alguns estão cursando 

a educação  superior. Cerca de setenta por cento dos funcionários moram nas imediações da 

escola e têm os filhos matriculados nesta I.E.A rotatividade de professores é relativamente 

pequena, pois a média de tempo na escola por professor é de 20 anos e de auxiliares de ensino é 

de 15anos. A atual equipe gestora está a dezenove anos na condução deste processo. 

A comunidade na qual está inserida a escola, está na sua terceira geração, hoje os alunos 

da E.C. 45 são os netos dos primeiros moradores a chegar no Setor P-Sul de Ceilândia-DF e seu 

perfil sócio – econômico  engloba  as classes   C, D, E (de acordo com os critérios do IBGE). 



 

 

A maioria das crianças mora nos arredores da escola e tem entre 4 e 10 anos totalizando 

um quantitativo de setecentos e cinquenta e oito alunos matriculados. Frequentemente, há uma 

grande procura por vagas nesta I.E. Isso se deve ao reconhecimento, por parte da comunidade, do 

trabalho aqui desenvolvido (evidenciado nos resultados do IDEB, ANA , PROVINHA BRASIL e nas 

avaliações anuais realizadas com a comunidade escolar), e no próprio sentimento de pertença da 

comunidade escolar (pais, alunos, professores, auxiliares). 

 

Como perspectiva de oferecer serviço pedagógico de qualidade e diante das demandas da 

própria comunidade, essa escola recebe os alunos da Estimulação Precoce do CEE 01 e ainda 

outros, com necessidades educacionais especiais. 

 

 
RESULTADO IDEB/SAEB - 2019 
 

IDEB 2019 DF – Anos Iniciais/EF – CREC/EC 45

Menor

Maior7,3

6,1DF (público)

5,0

6,5EC 45

 

Maior Variação da UE – IDEB 2019-15
EC 45

IDEB 

2015

IDEB 

2017

Variação de 

IDEB 2017-15

Meta 

IDEB 2017

6,3 6,7 +0,4 6,2

IDEB 

2017

IDEB 

2019

Variação de 

IDEB 2019-17

Meta 

IDEB 2019

6,7 6,5 -0,2 6,4

Meta IDEB 2021

6,7

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
PROPORÇÃO DE ALUNOS COM APRENDIZADO ADEQUADO À TAPA ESCOLAR 

 

16,97%

Português

73,42%

Matemática

71,59%

88,56%

11,20%
84,62%

11,44% 15,38%

Resultado da Meta SAEB/DF Anos Iniciais/EF  Média – EC 45

Insuficiente  

Níveis 0 a 2 da  

escala SAEB = 

20%

Suficiente  

Níveis 3 e 6 da  

escala SAEB

+

Adequado

Níveis 7 a 9 da  

escala SAEB =  

80%

Suficiente  

Níveis 4 a 7 da  

escala SAEB

+

Adequado

Níveis 8 a 10 da

escala SAEB = 

80%

Insuficiente  

Níveis 0 a 3 da  

escala SAEB = 

20%

 
 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2019) 

 
 

 



 

 
NÍVEL DE PROFICIÊNCIA 

 
 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
                                                           Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2019) 

 
 

 
 TAXAS DE APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO / ABANDONO 
 

Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono
EC 45/2019

APROVAÇÃO

REPROVAÇÃO

ABANDONO

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

100%           100%          93,57%   100%          90,58% 

--- --- 6,43%             --- 9,42%

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

 
 

 
 



 

 
 

IV – Função Social e Princípios 
 
 
 

A educação é um processo contínuo e uma prática social constituída e constituinte das 

relações sociais mais amplas. É, sobretudo, direito inalienável do cidadão.  

A prática social da Educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, 

para atender às diferentes demandas sociais e como prática social, tem como lócus privilegiado a 

escola, entendida como espaço de garantia de direitos. 

 

É fundamental a universalização do acesso e  a garantia da permanência bem sucedida 

para crianças, jovens e adultos, em todas as etapas e modalidades de educação básica. 

 

Esta Unidade de Ensino trabalha em defesa da educação pública de qualidade, gratuita, 

democrática, inclusiva e igualitária para todos e  tem como compromisso a formação de cidadãos 

capazes de transformar a sua realidade e escrever a sua própria história. 

 
V – Missão da Unidade Escolar 

 

 Contribuir no processo de formação humana, cumprindo a função social de valorizar o 

crescimento do aluno enquanto ser individual e social, para que ele  se descubra no mundo, e com 

autonomia seja capaz de interferir na sua história por meio de uma escolarização bem sucedida. 

 

VI – Princípios Orientadores da Prática Educativa 
 
 
 
 A Proposta Pedagógica da Escola Classe 45 de Ceilândia-DF tem como alicerce os 

seguintes princípios fundamentais: 

 

 - Participação – valorização do processo de interferência do homem seu desenvolvimento 

considerando a realidade em que está inserido, favorecendo seu comprometimento como co-autor 

desta sua realidade. 

 

 - Cooperação – estreitamento de laços de solidariedade, para compartilhamento de 

sucessos e insucessos e desta forma estar com e conviver com o outro, aceitando com 

naturalidade as diferenças. 

 



 

 - Emancipação – busca da independência, autonomia e liberdade, fundamentando-se num 

processo de educação no qual o ser humano é estimulado a ser autônomo; a conhecer-se 

profundamente. 

 

 
Objetivos da Educação, do Ensino e da Aprendizagem 
 

Objetivo Geral 

 

Garantir aos alunos o acesso e permanência numa escola pública de qualidade, empenhada 

em  criar condições para a compreensão e o discernimento de suas interações com o mundo, 

interferindo e interagindo nas relações sociais, por meio de uma formação para o exercício da 

cidadania, mediante a construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem crítico, 

solidário, criativo, ético e participativo. 

 

Objetivos Institucionais e Estratégias de Ação 

META AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
 
Garantir o acesso e a 
permanência do aluno 
na escola, promovendo 
a aprendizagem e a 
formação da cidadania. 

Desenvolver projetos que 
incentivem a permanência do 
estudante na escola, garantindo a 
aprendizagem de forma efetiva. 

Ao longo do ano letivo. Equipe gestora 
Supervisão e coordenação 
pedagógica 
Professores  
SOE 
E.E.A.A. 
Sala de Recursos 

 
Assegurar a formação 
continuada do professor. 

Realizar oficinas, encontros 
pedagógicos, grupos de estudos, 
palestras e seminários no horário 
de coordenação via meet. 

Semanalmente Equipe gestora 
Supervisão e coordenação 
pedagógica 
Professores  
SOE 
E.E.A.A. 
Sala de Recursos 

Proporcionar a 
integração família-escola 
de forma efetiva. 

Promover eventos que envolvam a 
participação dos pais no 
planejamento e realização dos 
mesmos – via meet. 

Ao longo do ano letivo Equipe gestora 
Supervisão e coordenação 
pedagógica 
Professores  
SOE 
E.E.A.A. 
Sala de Recursos 

Destinar os recursos 
financeiros priorizando 
melhorias para o 
trabalho pedagógico, 
bem como investimentos 
na estrutura física e 
demais necessidades da 
I.E. com transparência e 
probidade administrativa. 

Adquirir recursos pedagógicos; 
Realizar benfeitorias na estrutura 
física da escola; 
Prestar contas dos recursos 
financeiros recebidos e utilizados. 

Ao longo do ano letivo Equipe gestora 
Conselho Escolar 
Conselho de Segurança 

 

 

 

 
 
 



 

 
VIII - Fundamentação Teórico- metodológicos Norteadores da Prática 

Educativa 
 

 
Teórica 
 
 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada em alguns 

pressupostos da Teoria Crítica  e da Teoria Pós-Crítica.Esta Secretaria propõe o currículo como 

um instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a 

inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. 

 
De acordo com essa proposta, o trabalho pedagógico está alicerçado nos princípios 

construtivistas, sócio- interacionistas da educação e perspectiva sócio histórica cultural,elaborados 

a partir de teóricos como PIAGET, VYGOTSKY, WALLON, com destaque para Emília FERREIRO, 

Ana TEBEROSKY, Ester GROSSI dentre outros,  que avançaram, com suas pesquisas sobre a 

aprendizagem, desenvolvimento e o universo da representação na infância.  

 

Na contemporaneidade, a formação dos estudantes e seu desenvolvimento, numa 

perspectiva de Educação Inclusiva, se ampara em diferentes áreas do conhecimento, fazendo com 

que a Pedagogia busque interface com outras áreas de conhecimento numa concepção que 

abrange a Psicologia, a Filosofia entre outras.Sendo assim, vale destacar alguns autores e suas 

concepções de aprendizagem: 

 

a) Jean Piaget– Teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. 

Segundo ele, o pensamento infantil passa por quatro estágios, desde o nascimento até o início da 

adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. Sua contribuição significativa foi 

estudar o raciocínio lógico-matemático.  

 

A preocupação de Piaget com a origem dos conceitos matemáticos, do ponto de vista 

genético, assim como sua análise epistemológica das idéias básicas das matemáticas o levou a 

uma de suas descobertas, talvez a mais desconcertante. Consiste em ter encontrado três tipos de 

estruturas elementares que servem de ponto de origem, na gênese psicológica, a construção de 

todos os conceitos matemáticos ulteriores. Estas estruturas iniciais, que são as mais elementares, 

aparecem como representações de estruturas algébricas estruturadas de ordem e estruturas 

topológicas. 

 

 

 

 



 

Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno e é sua a teoria- 

Epistemologia genética que inaugura a corrente construtivista. 

 

b) Vygotsky – A teoria histórico-cultural ou sociocultural do psiquismo humano de Vygotsky, 

também conhecida como abordagem sócio interacionista, toma como ponto de partida as funções 

psicológicas dos indivíduos, as quais classificou de elementares e superiores, para explicar o 

objeto de estudo da sua psicologia: a consciência.  

 

A teoria do desenvolvimento vygotskyana parte da concepção de que todo organismo é 

ativo e estabelece contínua interação entre as condições sociais, que são mutáveis, e a base 

biológica do comportamento humano. Ele observou que o ponto de partida são as estruturas 

orgânicas elementares, determinadas pela maturação. A partir delas formam-se novas e cada vez 

mais complexas as funções mentais, dependendo da natureza das experiências sociais da criança. 

Nesta perspectiva, o processo de desenvolvimento segue duas linhas diferentes em sua origem: 

um processo elementar, de base biológica, e um processo superior de origem 

sociocultural.Compreende o homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. "Na 

ausência do outro, o homem não se constrói homem", escreveu o psicólogo russo.  

 

Segundo Vygotsky (1989), a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a 

sociedade a seu redor – ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. O 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (a distância entre aquilo que a criança é capaz de 

fazer de forma autônoma e aquilo que ela realiza  com auxílio  de outra pessoa ou grupo). 

"O que uma criança é capaz de fazer hoje, com o auxilio do outro, 

 poderá fazê-la amanhã por si só" (1989). 

 

Para Vygotsky (2006), o desenvolvimento intelectual da criança é resultante de sua relação 

com o mundo que, por sua vez, se compõe das interações e fornece, por meio dessa interação, as 

condições para o estabelecimento e desenvolvimento de todas as atividades do pensamento e do 

processo de construção de aprendizagem. 

 

c) Wallon - Sua teoria pedagógica,  diz que o desenvolvimento intelectual envolve muito mais do 

que um simples cérebro. Wallon foi o primeiro a levar não só o corpo da criança mas também suas 

emoções para dentro da sala de aula. Fundamentou suas ideias em quatro elementos básicos que 

se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como 

pessoa. 

 

d) Emília FERREIRO e Ana TEBEROSKY - As teorias de Emília Ferreiro foram desenvolvidas em 

conjunto com Ana Teberosky, pedagoga espanhola. Juntas, produziram um efeito revolucionário 

http://pt.shvoong.com/tags/teberosky/


 

nas propostas de superação das dificuldades enfrentadas por crianças em geral, principalmente 

aquelas que apresentam problemas de aprendizagem.  

 

Emília Ferreiro evita a tese do adulto centrismo, pelo qual a criança era vista como um 

adulto em miniatura. Ela acredita que a criança é um ser diferente, uma personalidade incompleta 

que luta para realizar suas possibilidades, embora não esteja consciente do resultado final. 

 

Primeiramente, se a invenção da escrita alfabética resultou de um processo histórico que 

envolveu a humanidade por longo tempo, isso nos faz reconhecer como é difícil para a criança 

perceber com rapidez a natureza da escrita. Alguns educadores explicam as dificuldades e 

insucessos da alfabetização pela ineficiência dos próprios mestres, dos métodos ou do próprio 

material didático.  

 

Emília Ferreiro desloca a questão para outro campo, afirmando que a aprendizagem ou 

alfabetização não é provocada pelo próprio mestre, por suas propostas ou métodos, mas sim, 

propriamente das crianças que associam sua bagagem de conhecimentos adquiridos a priori, 

antes de chegar à escola, com aquilo que está sendo ensinado, resultando assim a construção do 

conhecimento por sequência de hipóteses verificadas no teste da psicogênese. 

 

e)Artur Gomes de Morais Em seu livro Sistema de Escrita Alfabética, Artur Gomes de Morais 

(2012), pesquisou sobre as relações do processo de alfabetização e letramento e a necessidade 

de se estudar um desenvolvimento sistemático de ensino. Em sua pesquisa, ele buscou identificar 

as condições didáticas em que as crianças estão aprendendo o sistema de escrita alfabética, para 

em seguida defender a aprendizagem desse sistema através de procedimentos de leitura e escrita. 

42 Segundo Morais (2012, p. 45), “é preciso entender que a tarefa do alfabetizando não é aprender 

um código, mas, sim, se apropriar de um sistema notacional”. Morais (2012) segue a mesma linha 

de pensamento de Ferreiro e Teberosky (1999) na divisão dos níveis de apropriação da escrita da 

criança. 

 

f) Esther Pillar Grossi : pesquisou acerca dos níveis da construção da escrita da criança, 

inspirada nas ideias de Ferreiro e Teberosky (1999), entretanto, diferente de Ferreiro e Teberosky, 

Esther dividiu os níveis de apropriação da escrita em: nível pré-silábico, nível  silábico e nível 

alfabético, subdividindo o nível pré-silábico em dois níveis: pré-silábico I e pré-silábico II e 

caracterizou os quatro níveis psicogenéticos da organização das sílabas na Pós-Alfabetização. Na 

década de 1990, a autora Esther Pillar Grossi lançou três importantes livros sobre as didáticas 

para os níveis de escrita: Didática dos Níveis Pré-silábicos, Didática do Nível Silábico e Didática do 

Nível alfabético.  Suas pesquisas se deram na década de 1980 em que, juntamente com o seu 

grupo de Estudos pesquisavam sobre crianças de comunidades carentes do Rio Grande do Sul, 

projeto denominado de “Alfabetização em classes populares”. Seu grupo de pesquisa GEEMPA 



 

(Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de pesquisa e Ação), tinha como objetivo de 

alfabetizar crianças de classes populares, como relata GROSSI, (1990, p. 28). Esses estudos 

Caracterização dos quatro níveis psicogenéticos da organização das sílabas na Pós-Alfabetização 

 

 

g)SAVIANI: A concepção de currículo na obra de Dermeval Saviani indica possibilidades reais 

para se pensar o currículo, visando o desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica como uma 

concepção de formação. Trata-se das atividades essenciais que a escola não pode deixar de 

desenvolver, sob pena de perder a sua especificidade.  

 

O processo de “seleção do conhecimento” a ser incorporado ao currículo não deve se dar 

de maneira aleatória, mas com base no que é necessário ao ser humano conhecer para enfrentar 

os problemas que a realidade apresenta. A problematização da realidade pelo professor como 

parte do método da prática pedagógica é fundamental, pois a seleção do conhecimento que se 

vincula à definição dos objetivos de ensino implica definir “prioridades” (distinguir o que é principal 

do que é que secundário), o que é ditado. 

 

Como apontam os estudos no campo da psicologia histórico-cultural, há que se tratar o 

conhecimento tendo em vista o desenvolvimento do aluno, o que se faz incidindo sobre a zona de 

desenvolvimento iminente. Tal questão se traduz na afirmação de Vigotski de que o bom ensino é 

aquele que antecede o desenvolvimento. Do mesmo modo que é contraproducente o ensino que 

exige o que está além dos limites da zona de desenvolvimento iminente, também é inócuo, em 

termos de desenvolvimento psíquico, o ensino que se limita ao que o aluno consegue fazer por si 

mesmo.  

 

Outro relevante princípio curricular é o da objetividade e enfoque científico do conhecimento. 

Essa premissa é abordada por Saviani, que salienta ser necessário superar a falsa afirmativa 

positivista que identifica objetividade e neutralidade e esclarece que a questão da neutralidade é 

uma questão ideológica que diz respeito ao caráter interessado ou não do conhecimento, enquanto 

a objetividade é uma questão gnosiológica, que diz respeito à correspondência ou não do 

conhecimento com a realidade a que se refere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Legal 
 
 
 Os principais documentos norteadores dessa Proposta Pedagógica, regidos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil são: 

 

● LDB   9394/96; 

● PNE – lei 10.172/01 

● PDE – Decreto Lei 6094/07 

● Lei nº 10.639/03 

● Lei  nº 11.645/08 

● Lei nº 9.608/98 

● Lei nº 11.525/07 

● Estatuto da Criança e do Adolescente 

● Resolução nº 2 – MEC 

● Resolução nº4 - MEC 

● Regimento Interno  SEEDF 

 

 

IX – Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 
 

 

Gestão Pedagógica 

 Com o intuito de continuar oferecendo uma educação pública de qualidade e cumprir com o 

estabelecido no Plano de Desenvolvimento da Educação, todas as ações envidadas para este fim 

estarão pautadas nas concepções modernas de ensino-aprendizagem, como também nos padrões 

contemporâneos de gestão e administração escolar. Para isso, o desafio é garantir a formação 

continuada para todos os funcionários da escola; monitorar com eficiência a assiduidade dos 

alunos; acompanhar de forma sistemática o desempenho de todos os alunos e melhorar  as 

instalações físicas. 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos Pedagógicos 

 Considerando que a instituição educacional é o espaço de reflexão-ação-reflexão, geradora 

de mudança e de transformação social, faz-se necessário que os atores envolvidos no processo de 

ensino e de aprendizagem estejam conscientes de sua responsabilidade de propiciar a construção 

do conhecimento. 

 

 Para isso, esta Instituição Educacional utiliza os seguintes recursos pedagógicos: 

 

Proposta de Formação Continuada – A formação continuada dos docentes é imprescindível para 

o desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade. Esta I.E. busca um trabalho 

articulado  e parceiro com os próprios professores, valorizando assim, o conhecimento de cada 

um, a troca de experiências e a construção do trabalho coletivo. Portanto, a formação continuada 

dar-se-á nos espaços e tempos destinados à coordenação pedagógica, em parceria com o (CRAI), 

o(S.E.A.A),o (S.O.E), e outros  profissionais que favoreçam esse processo. 

 

Proposta de integração comunidade e escola - Nos últimos anos, esta instituição atingiu os 

melhores níveis de aproveitamento dos alunos, nos diversos instrumentos avaliativos realizados. 

Um dos fatores que contribuiu para este resultado foi o bom relacionamento observado entre a 

comunidade e a escola. O Conselho Escolar, conta com membros atuantes que representam os 

pais e participam com sugestões para melhorar o atendimento oferecido aos alunos e toda a 

comunidade escolar, bem como a gestão dos recursos financeiros, voltados para a melhoria do 

trabalho pedagógico realizado. Buscando ainda maior integração, a equipe gestora proporciona 

total acesso dos pais e responsáveis, atendendo com presteza, e oferecendo toda informação 

necessária, através de oficinas, palestras, encontros com a equipe pedagógica e de apoio a 

aprendizagem.  

 

 

Proposta de valorização da coordenação pedagógica e  do coordenador pedagógico - “O 

papel do coordenador pedagógico frente a gestão democrática é essencial levando em 

consideração que este será o articulador que abrandará as relações entre todos os membros da 

escola tanto dentro quanto fora dela, desde a direção até os alunos, abrangendo toda a 

comunidade escolar (alunos, professores, diretor e vice, supervisores, pais, mamães e demais 

envolvidos no processo educacional). 

 

 

 

 



 

 

Daí a necessidade de se reafirmar as competências e atribuições do coordenador 

pedagógico que estão bem claras e disponíveis no Titulo III, Capitulo I, Seção I, Artigos 120º do 

Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2015, p. 49-50) e podem ser 

conferidas abaixo: 

 

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 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. 
 

Este profissional tem nas mãos um grande desafio que é de motivar, incentivar e 

promover meios de formação continuada para professores muitas vezes desanimados e sem 

interesse, além é claro de estar constantemente planejando e buscando sempre algo novo para 

desenvolver as atividades educacionais. 

Entender a função do coordenador pedagógico dentro de uma gestão democrática e ir 

além dos muros da escola, pois este profissional tem papel essencial na formação continuada de 

seus professores. O mesmo deve ser responsável pela busca de conteúdos e assuntos adequados 

do qual a escola precisa para obter esclarecimentos eficazes e eficientes a sua equipe. 

 

É o coordenador quem irá, juntamente com a supervisão pedagógica, repassar os 

informes pertinentes e as ações que serão desenvolvidas ao longo dos anos. Os resultados 

obtidos a partir desses estudos devem aparecer no aprendizado do aluno, na forma como o 

profissional vai ensinar e lidar com certas situações. 

 

O estudante que tem um professor que passa pela formação continuada é um estudante 

com mais compromisso com os estudos e tem mais prazer em aprender, visto que esse 

profissional vai estar sempre inovando, trazendo novidades deixando suas aulas cada vez mais 

atrativas. Silva (2007, p.1) diz que: 

 



 

A sociedade atual espera da escola mais do que a transmissão de conhecimentos. Exige a 
formação do cidadão com competências cognitivas do aprender a aprender, e com a mesma 
ênfase, que desenvolva atitudes para enfrentar os problemas postos pela prática social e 
capacidade de lidar com novas tecnologias da comunicação e da informação de maneira 
crítica e criativa. 
 

 

A formação continuada vem sendo cada dia mais importante para o processo de ensino-

aprendizagem não só do aluno como também do professor, pois é por meio dela que estes 

profissionais se aperfeiçoarão e buscarão novas formas de ensinar. 

 

A Proposta Pedagógica é o documento que apresenta essa formação de forma clara e 

traz meios para que ela aconteça e datas para que essa formação não fique só no papel, com isso 

são traçadas metas para que sejam devidamente alcançadas e na maioria das vezes isso não 

acontece no mesmo ano e sim nos anos seguintes. 

 

Tendo como objetivos promover a capacitação dos profissionais da escola para 

atenderem melhor as exigências do sistema sem deixar com que o estudante perca nada do que 

lhe é proposto tendo a “garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 

desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o 

trabalho.” Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, Capitulo I, Artigo 2º, inciso V (p.1). 

 

O trabalho de formação continuada é como o próprio nome já diz contínuo e não deve 

parar em apenas um ano, visto que o primeiro ano é sempre de teoria e aprendizado e os demais 

devem ser de prática e aperfeiçoamento. 

Como afirma Fernandes (2007, p. 60): 

 

A formação profissional tem assumido importante espaço de debate na área da educação, 
tanto na formação do professor como na formação de outros profissionais. Processos 
formativos acontecem antes do ingresso na educação superior e depois da certificação, e 
devem ser entendidos em sentido amplo, como um processo contínuo de formação ao longo 
da vida. 
 

 

Um estudo não pode abandonar o outro e sim dar continuidade no processo. Os 

profissionais devem sempre estar participando de maneira efetiva contribuindo com a formação, 

pois a formação continuada é também troca de conhecimentos experiências. 

 

Para que isso aconteça é preciso que haja uma gestão democrática que valorize o 

coletivo e dê a devida importância às funções e papeis destinados a cada participante do processo 

e que tenha uma coordenação pedagógica funcionando diariamente tendo um Coordenador 

Pedagógico fazendo então o elo de ligação entre ambas as partes direção -professores e vice-

versa. 



 

O coordenador que faz parte de uma gestão democrática que realmente aconteça na 

prática saberá exatamente quais são suas atribuições tendo em vista que este terá o papel de 

formador e de colaborar e não apenas de um “faz tudo” sem que tenha suas competências 

valorizadas.” 

( ARAÚJO Katiúcia Maria Souza, 2015. Página. 11) 

 

Esses recursos visam envolver todos – pais, alunos, professores e gestores no plano de 

metas Todos Pela Educação (PDE) que tem como objetivo a melhoria da Educação Básica. 

 

 
●  Educação Integral – As discussões em curso a cerca desta política pública dizem que na 

formação do indivíduo, os diferentes saberes se complementam. Partindo deste ponto de vista, 

todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares (esportivas, culturais, artísticas, 

ambientais, etc).  

 

Percebe-se que a formação global do indivíduo tem sido uma prática presente em ações na 

maior parte  das escolas da Secretaria de Educação do DF. Nessa instituição isto também 

acontece, mesmo que isto não seja dentro de um contexto de escola integral. 

 

Um dos pontos em discussão em termos de implementação da educação integral na rede 

de ensino é a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, que hoje é de cinco horas 

relógio em grande parte delas. 

 

Após vários anos de estudos e discussões, esta comunidade escolar acredita que a 

implementação da escola integral nesta escola só deva acontecer quando todos os requisitos 

materiais, humanos e estruturais necessários a uma verdadeira e vitoriosa experiência estejam 

presentes. Quais sejam estes requisitos: 

 

- Reforma completa nas instalações físicas, reformas nas instalações elétricas e hidráulicas, 

criação de espaços para práticas esportivas, vestiários,  refeitórios, áreas de lazer, laboratórios, 

uma biblioteca...; 

 

- Troca de mobiliários das salas de aula, aquisição de equipamentos para laboratórios, 

brinquedoteca, biblioteca, etc; 

 

- Terceirização dos serviços de limpeza e confecção de merenda; 

 

- Redução do número de alunos por turmas; 



 

 

- Contratação de ESV para atender aos ENEE’s; 

 

- Contratação de professores de educação física, música, teatro, artes plásticas, etc; 

 

- Criação de uma estrutura de suporte para atividades extraescolares, tais como passeios 

de alunos, viagens de professores e demais profissionais para congressos e cursos de formação 

dentro e fora das nossas fronteiras, visitas a outras instituições tais como museus, galerias de arte, 

espaços educativos e participação em jogos, olimpíadas escolares, concursos, etc.; 

 

- Melhoria das condições de trabalho das equipes gestoras, com criação de mais cargos na 

estrutura administrativa das escolas. 

 

Gestão Administrativa 

 

A gestão de pessoal se dará de acordo com as normas da SEEDF, sobretudo, visando à 

coesão dos funcionários como grupo. A gestão está em constante desafio para garantir a formação 

continuada de pessoal, só assim, novas posturas serão possíveis. 

 

Os recursos financeiros provenientes do PDAF serão aplicados em material de consumo e 

serviços para melhoria da estrutura física e pedagógica da escola. 

 

O Conselho Escolar terá papel importante no acompanhamento da gestão de materiais, 

principalmente visando racionalizar a utilização dos mesmos evitando desperdício. Isso só será 

possível com a implementação de um controle de estoque. O Conselho atuará não apenas na 

implementação e fiscalização dos programas da escola, mas,principalmente na concepção dos 

mesmos. Sendo assim, os conselheiros se reúnem uma vez ao mês. 

 

Recursos Físicos e Financeiros 

 

 Os recursos oriundos do FNDE/PDDE e PDAF que visam a promoção da melhoria 

pedagógica da escola são geridos pelos membros do Caixa Escolar, com supervisão do Conselho 

Escolar, e empregados na aquisição de material pedagógico e equipamentos que auxiliem no 

processo educativo e melhoria de estrutura física para atender a estas demandas pedagógicas. 

 Atualmente, esta instituição conta com os seguintes recursos: 



 

Físicos: 

● 20 Salas de aula; 

● 1 brinquedoteca; 

● 1 sala de recursos; 

● 1 SOE/ SEAA; 

● 1 sala de professores; 

● 2 salas de coordenação; 

● 1 laboratório de informática; 

● 1 sala de vídeo/reuniões; 

● 1 secretaria; 

● 1 sala direção; 

● 1 sala supervisão; 

● 1 sala de leitura; 

● 1 copa; 

● 1 cantina; 

● 1 lanchonete; 

● 4 banheiros p/funcionários; 

● 5 banheiros para alunos (01 adaptado); 

● 2 depósitos; 

● 1 parque infantil; 

 

Equipamentos: 

 

● 18 computadores para uso dos alunos (com 02 monitores cada); 

● 2 computadores para uso dos professores; 

● 1 computador para uso da secretaria; 

● 2 computadores para uso da supervisão administrativa e pedagógica; 

● 3 aparelhos de TV; 

● 2 aparelhos de DVDs; 



 

● 2 mesas de som; 

● 1 caixa de som amplificada; 

● 8 aparelhos de CD Player; 

● 1 aparelho de home-theater; 

● Jogos pedagógicos diversos; 

● Materiais para recreação; 

● 3 Datas-show; 

● 1 retroprojetor; 

● 8 impressoras; 

● 1 duplicador; 

● 1 máquina de Xerox; 

● 1 maquina de encadernar; 

● 1 plastificadora; 

● 1 guilhotina; 

● 1 circuito interno de câmeras de segurança; 

● 20 ventiladores de teto; 

● 4 aparelhos de ar-condicionado. 

 

Atuação do Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 

Levando-se em conta a necessidade de trabalhar o aluno de forma integral, faz-se 

necessária uma atuação ampla que priorize ações preventivas. 

 

 A Orientação Educacional é parte integrante do trabalho pedagógico uma vez que identifica, 

previne e busca superar conflitos, planejando ações que favoreçam o desenvolvimento do aluno 

numa perspectiva de respeito à pluralidade,ao direito de opinião e participação e à democracia. 

 

Atuação do Serviço Educacional de Apoio à Aprendizagem (SEAA)  

 

O SEAA caracteriza-se como um serviço técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, 

prestado por profissionais com formação e devidamente habilitados em Pedagogia e Psicologia, 

sempre em articulação com o profissional do serviço de Orientação Educacional e da Sala de 



 

recursos. Esse serviço tem como objetivo promover a melhoria da qualidade do processo ensino e 

aprendizagem.  

 

A atuação do SEAA caracteriza-se por meio de ações institucionais preventivas e 

interventivas, para o pleno desenvolvimento dos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e/ou necessidades educacionais especiais.  

 

            O processo de assessoramento à prática pedagógica nas escolas envolve todos os 

segmentos da unidade escolar, inclusive as famílias dos alunos. Desta forma, as instituições 

educacionais que ofertam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental – Séries/Anos Iniciais e os 

Centros de Ensino Especial do Distrito Federal contam com esse  serviço, composto por  

profissionais (psicólogo e pedagogo) que, trabalhando de forma integrada e articulada, propõe uma 

atuação pautada em três grandes dimensões de trabalho, que não devam acontecer de forma 

estanque, mas concomitantemente na prática cotidiana desses profissionais, quais sejam:  

   

      Mapeamento Institucional,  

      Assessoria ao trabalho coletivo do corpo escolar;  

      Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem,  

   

 Além das ações institucionais e preventivas, esses profissionais promoverão acolhimento e 

intervenção nas queixas escolares demandas em sua maioria por alunos com histórico de 

defasagem escolar (idade/série), multirrepetência, fragmentação do processo de alfabetização, 

suspeita de necessidades educacionais especiais, dificuldades de aprendizagem correlacionadas a 

fatores emocionais, dentre outros. 

 Cabe ressaltar que no momento, esta I.E. conta apenas com o pedagogo e uma professora 

readaptada como apoio pedagógico 

 

Atuação do Atendimento Educacional Especializado – AEE /Sala de Recursos 

 

De acordo com as Diretrizes Nacionais de Educação Especial para Educação Básica, a 

sala de recursos, constitui-se de um serviço de natureza pedagógica, conduzida por professor 

especializado, de caráter suplementar e complementar à aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais especiais na perspectiva da Educação Inclusiva . Podendo ser 

realizado individualmente ou pequenos grupos em horário diferente ao da sala de aula que 

frequentam. Sendo que em casos específicos o/a estudante receberá atendimento no turno da 

aula;  afim de adequar esse a dificuldade em comparecer no turno contrário, evitando assim que 

não receba o atendimento previsto. Assim sendo, possa ser favorecido no seu processo de 

desenvolvimento global. 

 



 

As adequações curriculares serão feitas no intuito de atender os ANEE’s, objetivando 

estabelecer uma relação harmônica entre as necessidades e a programação curricular, onde os 

alunos serão beneficiados com adequações significativas de grande e pequeno porte, as quais 

formam um conjunto de procedimentos avaliativos, metodológicos, organizacionais e temporais, 

conforme respaldo da lei 9394/96, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (cap. I e II, art. 

59). 

 

Para os alunos matriculados nas Classes Especiais, O PPI deve ser elaborado na 

perspectiva de educação integral, que concebe e valoriza o ser humano em sua 

multidimensionalidade e se desenvolve pautada pelos eixos transversais: Educação para a 

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

Sustentabilidade, com base na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica que 

esclarecem sobre a importância dos sujeitos na construção da história 

 

Educador Social Voluntário 

 

O Programa Educador Social Voluntário – ESV – tem como objetivo oferecer suporte 

complementar às atividades de Educação em Tempo Integral, do Ensino Fundamental e Educação 

Infantil, e aos estudantes da Educação Especial. Regido pela Lei Distrital nº 3506/2004 e pelo 

Decreto Distrital nº 37010 de dezembro de 2015, o Educador Social Voluntário tem suas funções 

definidas em Portaria própria publicada anualmente pela Secretaria de Estado de Educação. O 

objetivo é melhorar o atendimento nas unidades que necessitam deste suporte. 

 

X - Avaliação 

 

 A avaliação é algo fundamental para o processo ensino aprendizagem, já que permite 

definir critérios para repensar a prática pedagógica e planejar atividades que possibilitem a 

aprendizagem do aluno.Nessa I.E. ela  acontece de duas maneiras: 

 

● avaliação educacional; 

● avaliação institucional. 

 

Avaliação Educacional 

 

 A avaliação educacional é utilizada como instrumento de verificação dos resultados, 

obtidos ou não, ao longo do processo de ensino aprendizagem e ocorre de forma contínua e 

formativa(mediada pelo professor, tendo como ponto de partida o que o aluno já aprendeu e o que 

ele precisa aprender), onde os aspectos qualitativos prevalecem sobre os aspectos quantitativos. 



 

Nessa perspectiva, os erros são considerados como objeto de investigação, informações 

diagnósticas. 

 

 Ela ocorre antes (diagnóstico inicial), durante e depois de toda a atividade proposta. Assim 

ela torna-se um poderoso instrumento a serviço da qualidade do ensino, pois permite verificar se a 

escola realmente está cumprindo sua função social: a de garantir a aprendizagem eformar 

cidadãos críticos, éticos e participativos. 

 

 Vários instrumentos serão utilizados como forma de avaliação: provas escritas, trabalhos, 

registro, portfólios e acompanhamento da participação dos alunos nas atividades, outros. 

 

 Através da avaliação podemos rever a metodologia utilizada, corrigir possíveis erros e 

redirecionar nossas ações. 

 

 

Avaliação Institucional  

 

 A avaliação institucional é utilizada com o objetivo de contribuir para o processo de 

reconstrução da gestão, da organização do trabalho pedagógico,  e democratização social, 

possibilitando assim, a melhoria da qualidade de ensino e a redução dos índices de evasão e 

repetência. 

 

 Ela se dá de forma contínua, sistemática e participativa. E assim como a avaliação 

educacional pode ser aplicada para diagnosticar, acompanhar ou conhecer resultados. 

 

 Dentre os instrumentos utilizados estão: roteiro de entrevistas, questionários, reuniões, 

debates e os aspectos a serem avaliados são os de dimensão pedagógica e administrativa, infra-

estrutura e relações pessoais. 

 

 Para que a avaliação ocorra de forma eficaz nos dois sentidos propostos serão 

observados os princípios norteadores das diretrizes avaliativas presentes na  proposta pedagógica 

da SEEDF, que são: 

 

✔ do sucesso escolar; 

✔ das diferenças individuais; 

✔ das diferenças socioculturais; 

✔ do processo contínuo; 

✔ da liberdade; 

✔ da cooperação; 



 

✔ do diálogo; 

✔ da transformação. 

 

Outro aspecto importante a ser considerado são os resultados obtidos nas avaliações 

externas (IDEB e Avaliação Diagnóstica), já que a interpretação dos mesmos possibilita o 

movimento reflexão-ação-reflexão da prática pedagógica. 

 

 Nesse contexto de avaliação, o Conselho de Classe bimestral, assume papel de grande 

relevância, pois através dele é possível avaliar coletivamente o processo de ensino aprendizagem 

já que é composto por professores do mesmo ano, representante da direção, orientadora 

educacional, coordenadores, e profissionais da E.E.A.A 

 

XI - Organização Curricular 

Pensar num currículo que garanta o acesso, a permanência e o sucesso escolar do aluno é 

primordial e deve estar pautada nos princípios emanados da Constituição Federal, da LDB e dos 

PCN’s, de maneira que possibilite ao aluno desenvolver sua capacidade de aprender a ser e a 

conviver no mundo. 

 

Essa proposta privilegia o ensino-aprendizagem como construção do conhecimento, o 

desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno e sua inserção no ambiente social, 

contemplando os conteúdos curriculares da base nacional comum, os temas transversais e a parte 

diversificada, trabalhados em sua totalidade, conforme orientam os PCNs e as Diretrizes 

Curriculares do DF e o Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. 

 

O currículo escolar desta UPE está organizado para atender as crianças da Educação 

Infantil (4 e 5 anos), do Ensino Especial e dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos 

e está fundamentado na Constituição Federal( art 205 a 214), na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação-9394/96, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e no Currículo da Educação Básica do 

Distrito Federal. 

 

 

Visa o desenvolvimento de habilidades e competências significativas referentes à cada fase, 

considerando as experiências já vivenciadas pelo aluno, de maneira integrada com os temas 

transversais: ética, pluralidade cultural, saúde e sexualidade, educação ambiental e diversidade, 

com vistas a cumprir a finalidade da educação: pleno desenvolvimento do educando e sua 

formação cidadã. 

 

 



 

 

 

 

 Ensino Fundamental de 9 anos 

 

“ALDB, em seu Art. 32, com a redação dada pela Lei n . 11.274/2006, afirma que o Ensino 

Fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na instituição educacional pública, 

iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação do cidadão, mediante: 

 

 I O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

  

 II A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 

III O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 

 IV o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.”   

                                   (Diretrizes Pedagógicas- SEEDF) 

 

 Nesse contexto, a oferta de educação com qualidade e equidade torna-se uma prioridade 

nacional. Para isso, o MEC lançou o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) com previsão 

de ações a serem realizadas a curto, médio e longo prazos, com a finalidade de construir uma 

educação de qualidade que garanta o acesso do aluno à escola e sua aprendizagem efetiva, além 

de aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que fixa metas de 

qualidade a serem alcançadas pelas instituições educacionais.  

 

 Em 2005, foi implantado o Ensino Fundamental de 9 anos na Diretoria Regional de Ensino 

de Ceilândia e,consequentemente,nesta I.E., assegurando o acesso da criança de 06  anos à 

escola. 

 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

 

 Os três primeiros anos do Ensino Fundamental de 9 anos integram o  BIA - Bloco Inicial de 

Alfabetização que tem por objetivo garantir à criança a aquisição de conhecimentos, tendo como 

eixo integrador a alfabetização, o letramento  e o lúdico a fim de que se promova o seu 

desenvolvimento global. Portanto, organizado em um ciclo. 

 



 

 Para que esse objetivo seja alcançado, a Proposta Pedagógica do Bloco – apresenta  

alguns princípios que devem ser observados: 

 

● Formação continuada dos professores; 

● Trabalho coletivo com reagrupamento; 

● Projeto Interventivo; 

● Vivência; 

● As quatro práticas de alfabetização; 

● Avaliação Formativa; 

● Recuperação Contínua (reforço escolar). 

 

 

 

4º e 5º anos 

 

 O currículo nesta etapa está fundamentado nos mesmos princípios teórico-metodológicos 

propostos para o BIA, em 2014 esta comunidade escolar resolveu aderir ao segundo ciclo de 

aprendizagem que engloba os alunos dos quartos e quintos anos. 

 

 No 5º ano é realizada a bi docência de professores (quando há duas turmas por turno) ou a 

pluridocência (três turmas por turno), tornando mais dinâmico o processo de ensino aprendizagem, 

tendo em vista a preparação para as séries finais do Ensino Fundamental. Essa estratégia vem 

sendo desenvolvida há dez anos e os resultados tem sido positivos e constantemente avaliados. 

 

 Ainda como forma de transição para o 6º ano, são realizados encontros entre gestores, 

docentes e equipes pedagógicas desta I.E. e da escola sequencial, além de visitas e conversas 

dos futuros professores com os alunos do 5ª ano. 

 

 São objetivos da Proposta Curricular do Ensino Fundamental de 09 anos, como organização 

da Base Nacional Comum, o estudo das seguintes disciplinas: 

 

ARTE: Favorecer o desenvolvimento do letramento em Arte, para que o aluno possa aprender a 

dar significado aos seus objetos e se possível, produzi-los, com base nesse conhecimento. 

 

● Estudo das cores e suas diversas representações presentes na natureza; 

● Desenho espontâneo, desenho cultivado, representações da natureza, caricaturas e 

reprodução de imagens; 

● Canções, jogos infantis, brinquedos cantados, canto em conjunto; 



 

● Observação, identificação e interpretação de músicas, peças teatrais, imagens e objetos a 

partir de obras de arte e de elementos presentes na natureza; 

● Análise, interpretação e valorização de suas produções artísticas e dos outros. 

● Estudo da arte afro-indígena; 

● Conhecimento da diversidade de produções artísticas como: desenho, pinturas, esculturas, 

construções, fotografias, colagens, ilustrações e cinema. 

● Valorização da cultura da periferia; 

 

GEOGRAFIA: desenvolver linguagens e princípios que permitam ao aluno ler e compreender o 

espaço geográfico. 

 

● Observação de paisagens de sua escola e locais próximos à residência; 

● Reutilização de materiais, reciclagem; 

● Profissionais e ocupações, atividades produtivas; 

● Biodiversidade, fenômenos naturais. 

● Meios de transporte, transito; 

 

CIÊNCIAS: proporcionar o desenvolvimento  de  habilidades que permita ao aluno analisar 

fenômenos naturais e   processos tecnológicos de seu  cotidiano e utilizá-los em novas situações. 

Os conteúdos são apresentados a partir de temáticas mais amplas e integradas. São elas:  

 

● Ambiente; 

● Ser Humano e Saúde; 

●  Recursos Tecnológicos. 

 

HISTÓRIA: desenvolver no educando a compreensão dos ambientes sociais nos quais está 

inserido, ampliando esse entendimento até abarcar contextos diferenciados, espacial e 

temporalmente procurando animar sua curiosidade a partir do presente e transformando os 

espaços sociais e, laboratório para que ele possa aprender história. 

 

● Auto identificação, conceituação de família e regras sociais; 

● Ocupação do território brasileiro ao longo da historia e a destruição das sociedades 

indígenas; 

● Organização política do DF, a história de JK, os três poderes; 

● A chegada por portugueses ao Brasil; 

● O caráter multicultural da sociedade brasileira; 

● Períodos da República. 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA: garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura  corporal, contribuir para 

a construção de um estilo pessoal de vivenciá-las e oferecer instrumentos para uma apreciação 

crítica dessas vivências. 

 

● Movimentos fundamentais, coordenação motora, dominância lateral; 

● Jogos simbólicos, regras de convívio social e escolar; 

● Jogos de imitação e representação; 

● Brinquedos cantados; 

● Jogos cooperativos, atividades com regras. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: desenvolver no educando autonomia plena em ler e produzir textos de 

forma que responda aos seus interesses e necessidades pessoais de comunicação. 

● Modos de interação verbal; 

● Finalidades e usos sociais de textos e seus portadores; 

● Elementos típicos do poema e das narrativas; 

● Contos de fadas, mitos e fábulas; 

● Atitudes de leitura; 

● Conhecimentos linguísticos; 

● Produção de textos escritos. 

 

MATEMÁTICA: o ensino nessa área pretende que o aluno: 

 

● Desenvolva formas de pensamento lógico; 

● Aplique adequadamente os algoritmos e ferramentas matemáticos em situações do 

cotidiano; 

● Utilize corretamente a linguagem matemática para comunicar-se; 

● Resolva problemas utilizando diferentes estratégias,  procedimentos e recursos desde a 

intuição até os algoritmos; 

● Aplique os conhecimentos geométricos para compreender e analisar o mundo físico ao 

seu redor; 

● Utilize  os métodos e procedimentos geométricos  para  compreender e analisar o mundo 

físico ao seu redor; 

● Utilize os métodos e procedimentos estatísticos e probabilísticos para obter conclusões a 

partir de dados e informações; 

● Integre os conhecimentos matemáticos no conjunto  dos conhecimentos que adquiriu 

nas outras  áreas da sua  educação básica; 

● Utilize com critério os recursos tecnológicos (calculadora, computador) 

  



 

 Destaca-se a obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos referentes à História e a Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena previsto nas leis 10.639/2003 e 11.645/2008, buscando no percurso do 

cotidiano escolar, sistematizar fundamentos para uma educação multicultural crítica no ensino de 

forma interdisciplinar. Estes conceitos são contextualizados a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das relações Étnico-raciais que visa propiciar o estudo da diversidade 

cultural no currículo escolar. 

 

 Educação Infantil 

 

No que tange à Educação Infantil, o currículo adotado tem por objetivo contemplar os 

aspectos físicos, psicológico, intelectual e social da criança. As atividades desenvolvidas serão 

direcionadas com base na pedagogia de projetos, que favorece a aprendizagem significativa 

possibilitando que a criança seja contemplada em sua totalidade, de maneira significativa 

contextualizada e prazerosa. 

 

Nessa perspectiva, o lúdico ocupa papel fundamental, uma vez que, a brincadeira e o jogo 

possibilitam à criança desenvolver-se de maneira global, favorecendo assim, o desenvolvimento da 

capacidade criativa, da autonomia,a construção do letramento e dos valores e atitudes sociais. 

 

Em consonância com o Currículo Em Movimento da Educação Básica de Educação Infantil 

– SEEDF, os objetivos a serem alcançados nesta etapa são: 

 

● Construção da identidade e da autonomia; 

● Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo; 

 

O currículo da Educação Infantil está organizado por eixos: 

 

Educar e Cuidar: Engloba o atendimento às necessidades em relação ao sono, fome, sede, 

higiene, dor, controle esfincteriano, acolhida e adaptação e garantia de segurança. Mas não 

de modo isolado, pois abrange o estímulo à curiosidade e expressividade infantis, à 

orientação de aprendizagens, à recepção das demandas das famílias. Sendo assim, é 

preciso compreender que o cuidado é uma postura ética de quem educa. Para Guimarães 

(2008), um dos desafios da Educação Infantil é desconstruir o juízo de que o cuidado (que é 

um polo visto de modo negativo) é um contraponto da educação (considerada como polo 

positivo). Nesse sentido, importa a acepção do cuidado como uma atitude ética na relação 

com a criança e dela com os outros. 

 

- Brincar e Interagir: A brincadeira deve se fazer presente nos gestos e nas diferentes 

formas de apresentação oral, nos brinquedos e jogos, nos exemplos habituais dados pelos 



 

profissionais da educação. Também, precisa guiar outras atividades como: troca de fraldas, 

banho, alimentação, escovação dos dentes, entre outras, independentemente da faixa 

etária. A brincadeira, como prática educativa, possibilita que as interações entre as crianças 

e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como um instrumento de promoção da 

imaginação, da experimentação e da descoberta. 

 

Materiais: pets, almofadas, massas de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, 

ferramentas etc. Podem ser recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, artesanais, de uso 

individual e ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e ou manipuláveis, de diferentes 

tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades. Entretanto, a 

intencionalidade pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de tudo 

transformar, simbolizar, desprender-se do mundo dos adultos e ver possibilidades nos 

restos, nos destroços, no que é desprezado. Significa dizer que as crianças produzem 

cultura e são produto dela, de modo que a interpretação e releitura que a criança faz do 

mundo e das coisas que estão a sua volta reverte-se em possibilidades de novos 

conhecimentos e aprendizagens.  

 

Ambientes: os ambientes da Educação Infantil têm como centro a criança e precisam ser 

organizados em função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário 

adequado. É interessante que permitam explorações individuais, grupais, simultâneas, livres 

e ou dirigidas pelos profissionais.  

 

Tempo: as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro de um tempo. 

Esse tempo é articulado. Ou seja, o tempo cronológico – aquele do calendário – articula-se 

com o tempo histórico – aquele construído nas relações socioculturais e históricas –, visto 

que as crianças carregam e vivenciam as marcas de sua época e de sua comunidade. 

Quando a criança tem a oportunidade de participar no cotidiano de situações que lidam com 

duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e construir 

sua noção de tempo. 

 

Para garantir o alcance dos objetivos mencionados o trabalho pedagógico está 

fundamentado nas teorias de Piaget e Vygotsky, já explicitados na fundamentação teórica. 

 

Ensino especial 

 

Numa perspectiva inclusiva, o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais visa possibilitar o desenvolvimento de suas competências e habilidades superando suas 

limitações. 

 



 

O currículo proposto é aberto e diversificado, adaptado às necessidades de cada aluno. 

 

Os alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nas turmas de integração 

inversa, recebem atendimento complementar na Sala de Recursos. Estão previstas também as 

adequações curriculares, essas permitem adequar o currículo norteando a organização do trabalho 

de acordo com as necessidades de cada aluno a fim de, garantir o acesso e o sucesso escolar 

desses alunos. 

 

As adequações curriculares focalizam as formas de ensinar e avaliar, levando em 

consideração os conteúdos, os objetivos e a temporalidade e são realizadas de acordo com as 

determinações do Plano Orientador das Ações de Educação Especial nas Escolas Públicas do 

Distrito Federal. 

 

O trabalho de inclusão prevê a convivência com as diferenças, de maneira harmônica e 

respeitosa, para o fortalecimento dos valores humanos e para a garantia do direito de igualdade de 

oportunidades. 

 

Ressalta-se que, conforme legislação da própria Secretaria de Educação do DF, alguns 

alunos ANEE’s fazem jus ao acompanhamento de um monitor para que suas necessidades sejam 

atendidas. 

 

Devido a pandemia de covid-19 e o consequente fechamento das unidades escolares 

determinado por decretos, desde 12 de março de 2020, a Secretaria de Estado de Educação do 

DF passou a ofertar ensino remoto mediado por tecnologias através do  Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). A oferta de aulas remotas iniciou-se em julho de 2020 e permaneceu 

durante o primeiro semestre do  ano letivo de 2021 sendo que a partir do 2º semestre do mesmo 

ano passou-se a ofertar o ensino híbrido nas escola públicas do DF.  

  

Desde o início do ano letivo de 2022, com a pandemia de covid-19 sob controle, a SEDF 

voltou a ofertar aulas 100% presenciais. Após a realização da avaliação diagnóstica o currículo 

escolar precisou ser  reorganizado  com vistas a  resgatar as aprendizagens que não aconteceram 

e direcionar os novos caminhos considerando os desafios impostos após dois anos de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XII – Plano de ação para implementação do PPP 

 

Objetivo(
s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Cronograma 

 1 - Aplicação do teste da psicogênese para diagnóstico inicial e 
acompanhamento do desenvolvimento pedagógico mensal/bimestral; 
- Reforço escolar semanal no horário contrário ao da aula; 
- Reagrupamentos  extra e inter classe; 
- Projeto Interventivo para alunos com dificuldade  de aprendizagem; 
- Momentos de vivência em outra etapa para verificar a possibilidade 
de promoção, em casos específicos; 
- Incentivo ao uso do acervo literário através de empréstimos; 
- Utilização dos computadores da sala de informática  nas aulas de 
reforço, do Projeto Interventivo e no atendimento às crianças com 
necessidades educacionais especiais;  
- Acompanhamento das dificuldades apresentadas por cada aluno no 
processo de ensino-aprendizagem; 
- Aquisição de jogos pedagógicos, materiais para atividades 
psicomotoras e novos títulos para a videoteca; 
- Confecção de murais com trabalhos feitos pelos alunos para 
apreciação e valorização das produções; 
- Aplicação de simulados para as turmas de 4ºs e 5ºs anos para 
acompanhar o desenvolvimento pedagógico; 

Equipe de direção; 
 
Coordenação 
pedagógica; 
 
Professores; 
 
Serviços de Apoio; 
 
Pais; 
 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

2 - Utilização de outros espaços além da sala de aula:  videoteca, arena, 
parque, pátio, laboratório de informática e quadra como complemento 
das atividades pedagógicas; 
- Realização de passeios culturais; 
- Momento cívico uma vez por semana; 
- Momento Cultural mensal com apresentações dos alunos; 
- Realização de Festa Junina temática; 
- Desenvolvimento de um projeto específico para trabalhar os valores 
morais e éticos. 
- Aperfeiçoamento do projeto “Recreio dirigido”; 
- Realização de jogos, gincanas e atividades recreativas que envolvam 
toda a escola; 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 
Equipe de direção  
Professores 
EEAA 

Ano Letivo de 
2022 

3 - Acompanhamento semanal da freqüência dos estudantes; 
- Orientação às famílias dos estudantes faltosos; 

 

 - Encaminhamento ao Conselho Tutelar os casos de infrequência, 
após esgotadas as estratégias; 
- Realização do projeto Fala Garoto como momento para que os 
estudantes coloquem suas opiniões a cerca de temas diversos; 
- Realização de atividades voltadas para trabalhar sentimentos e 
emoções dos estudantes (espaço de escuta e acolhimento) 

 

4 -Acolhida  aos ENEE’s  e seus  familiares; 
- Adaptação curricular de pequeno, médio e grande porte para os 
alunos com necessidades educacionais especiais; 
- Elaboração do Planejamento Pedagógico Individual – TEA; 
-Atendimento especializado aos alunos ENEE’s  na Sala de Recursos, 
- Exposição dos trabalhos, confeccionados pelos ENEE’s,para a 
comunidade. 
 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

5 - Realização da semana de adaptação das crianças com atividades 
diferenciadas, palestra para os pais e atividades lúdicas entre pais e 
filhos. 
- Pintura de jogos psicomotores no chão da escola que favoreçam as 
atividades lúdicas e recreativas; 
- Melhoria dos brinquedos e da estrutura do parque infantil; 
- Aquisição de novos brinquedos para a brinquedoteca; 
- Confecção de brinquedos com sucata na Educação Infantil; 
-participação do projeto Plenarinha. 
 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 



 

6 - Incorporação dos temas transversais ao currículo; 
- Desenvolvimento de projeto específico para trabalhar os valores 
morais e éticos. 
 
 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

7 - Visitas extraclasse a diferentes espaços e locais como complemento 
das atividades     pedagógicas; 
- Atividades de pesquisa em todas as áreas do conhecimento; 
 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

8 - Trabalho de bidocência/pluridocência com os alunos dos 5º anos 
para minimizar o impacto na mudança das séries iniciais para as 
finais; 
- Realização de encontros, com equipe do CEF sequencial e com o 
CEE 01, para troca de experiências; 
-Visita dos estudantes ao CEF seqüencial para um contato inicial com 
a nova escola e professores; 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

9 - Conscientização quanto  a utilização adequada da água através de 
palestras, teatros e atividades específicas; 
- Conscientização quanto reaproveitamento e reciclagem de materiais 
através de palestras e oficinas; 
- Recolhimento de óleo de cozinha usado para descarte correto. 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

10 -Realização de conselhos de classe bimestrais para acompanhamento 
do processo educativo; 
- Realização de coordenações pedagógicas coletivas semanais; 
- Oficinas, encontros pedagógicos, grupos de estudo, palestras, visitas 
a museus e teatros no horário de coordenação; 
- Utilização de vídeos da TV ESCOLA para debates e discussões; 
- Planejamento semanal  por ano; 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
 

Ano Letivo de 
2022 

11 -Realização de conselhos de classe bimestrais para acompanhamento 
do processo educativo; 
- Oficinas, encontros pedagógicos, grupos de estudo, palestras, visitas 
a museus e teatros no horário de coordenação; 
- Utilização de vídeos da TV ESCOLA para debates e discussões; 
- Planejamento semanal  por ano; 
- Realização de auto avaliações dos funcionários; 
-  Aplicação de questionário para avaliação institucional; 
- Realização de reuniões destinadas à avaliação institucional; 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

12 e 13 - Interpretação e reflexão acerca dos dados do  IDEB, ANA e 
PROVINHA BRASIL; 
- Aplicação de questionários socioculturais com toda comunidade 
escolar; 
- Reuniões para trocas de experiências ou atividades de lazer entre 
escola e comunidade; 
- Empréstimo  da escola para reuniões da igreja visando a interação 
escola-comunidade; 

Equipe de direção; 
Coordenação 
pedagógica; 
Professores; 
Serviços de Apoio; 
Pais; 
Educadores Sociais 
Voluntários. 

Ano Letivo de 
2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIII – Planos de Ação Específicos da Unidade Escolar 

 

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

AÇÕES OBJETIVOS ESTRATÉGIA CRONOGRAMA RESPON 
SÁVEL 

-Corroborar para a 
implementação e 
execução dos projetos 
deste PPP; 

 
-Mediar as ações 
pedagógicas 
juntamente com a 
equipe gestora e 
corpo docente – de 
ambos os turnos e 
serviços de apoio 
(OE, SEEAA; Sala de 
Recursos); 

 
 

-Selecionar e 
especificar os 
objetivos propostos no 
Currículo em 
Movimento 
transformando-os em 
conteúdos que serão 
trabalhados durante o 
ano letivo dividindo-os 
por  bimestres; 

 
-Discutir com cada 
bloco as ações que 
serão realizados 
quinzenalmente. 
 
-Repasse dos 
planejamentos 
discutidos e 
selecionados, com 
estratégias próprias 
para cada segmento, 
observando as 
intervenções a serem 
aplicadas para o 
alcance das 
aprendizagens. 

 

-Garantir o 
aprendizado 
significativo e priorizar 
o protagonismo do 
estudante na 
construção no seu 
processo de 
aprendizagem; 

 
-Direcionar as ações 
pedagógicas que serão 
realizadas ao longo 
das 
semanas/quinzena; 

 
-Coordenar com os 
professores as 
atividades que serão 
realizadas durante as 
semanas, observando 
também as 
adaptações/adequaçõe
s necessárias para 
garantir a inclusão dos 
estudantes ANEE´s e 
dos demais; 

 
-Relacionar/ 
acompanhar 
juntamente com os 
professores de ambos 
dos turnos as 
atividades que serão 
realizadas para o 
alcance das 
habilidades 
selecionadas para o 
bimestre. 
 

-Cronograma 
semanal de 
setorizadas de cada 
ano; 

 
-Registro das ações 
já discutidas com 
corpo docente que 
posteriormente 
serão repassadas 
nos grupos de 
whatsapp/ 
coordenações; 

 
 

-Auxilar na 
elaboração das 
atividades que serão 
pelos estudantes. 
 

 

-
Semanal/quinzenal 
conforme a 
necessidade do 
grupo. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

- 
Coordenadores 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANO DE AÇÃO CONSELHO ESCOLAR 

AÇÕES OBJETIVOS ESTRATÉGIA CRONOGRAMA RESPON 
SÁVEL 

-Acompanhar e 
auxiliar a equipe 
gestora nos 
encaminhamentos e 
ações desenvolvidas 
ao longo do ano letivo. 
 
-Através de reuniões 
ordinárias e 
extraordinárias 
quando se fizerem 
necessárias.  
 
-As reuniões 
ordinárias se 
realizarão 
bimestralmente. 

- Fiscalizar e 
acompanhar a 
aplicação dos recursos 
financeiros; 
 
-Dar suporte em 
eventos com a 
comunidade quando 
for necessária a 
mobilização de todos.  

-As estratégias de 
ação serão definidas 
nas reuniões 
ordinárias da escola 
conforme 
necessidade da 
escola.  

- Ao longo do ano 
letivo os membros 
estarão em contato 
direto  com os 
segmentos que 
representam 
fazendo o 
levantamento de 
demandas e 
apresentando-as 
nas reuniões 
ordinárias.  
 
 

 
 
 
 
 

 

-Representante 
de cada 
segmento do 
conselho. 

 

 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

Escola: Escola Classe 45 de Ceilândia 
Nome do Profissional da Sala de Recursos: Luiza Alves dos Santos – 210980-8,  
Objetivo Geral:Atender a comunidade escolar, facilitando e legitimando o entendimento à 
inclusão. 
Justificativa: Com base no conhecimento da diversidade existente na comunidade escolar e 
na necessidade de respeitar e atender a essa diversidade, na perspectiva de educação para 
todos,a Sala de Recursos vem por meio de um trabalho sistemático e diversificado focalizar 
as necessidades educacionais especiais dos educandos visando a melhoria e a qualidade 
de aprendizagem dos mesmos. Visando a erradicação do preconceito e da discriminação 
ainda existente na sociedade faz-se necessário um trabalho de conscientização e de 
informação com toda a comunidade escolar, desse modo, a ação do AEE está no sentido de 
observar as múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho acadêmico dos 
ENEE’s, considerando as diferenças de cada um bem como atendê-los de acordo com suas 
necessidades educacionais possibilitando assim a inclusão efetiva e o avanço no processo 
de alfabetização, letramento, socialização e inserção no mundo moderno com autonomia. 
 

AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2022 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

CRONOGRA
MA 

RESPONSÁVEI
S E (OU) 

INTERLOCUTO
RES 



 

Realizar 
levantamento 

dos estudantes 
diagnosticados 

a serem 
atendidos na 

Sala de 
Recursos e sua 
documentação/l
audo médico. 

Propiciar 
condições 

educacionais 
para a 

continuidade 
da 

escolarização 
dos 

educandos 
com 

deficiência, 
visando 

atender suas 
necessidades 

cognitivas, 
motoras, 

emocionais e 
sociaisque se 

inter-
relacionam no 
ambienteesco

lar. 

Levantamento 
e organização. 

Ao final do 
período 

estipulado. 

14/02 a 
14/03/2022 

Sala de 
Recursos 

Conferência da 
pontuação dos 

Educadores 
Sociais 

Voluntários para 
posterior 

convocação. 
 

Convocar, 
receber, 

orientar e 
instruir os 
ESV’s no 

auxílio aos 
estudantes 
dentro das 

suas 
atribuições. 

 
 

Organização e 
levantamento 
da pontuação 
e classificação 

de acordo a 
portaria, 

convocação e 
encaminhame

ntos. 

Ao final do 
período 

estipulado. 

11/02 a 
21/02/2022 

Sala de 
Recursos 

Equipe Gestora 

Convocar os 
pais dos 

estudantes 
atendidos, 

esclarecendo 
sobre o serviço 

e suas 
especificidades. 

Propiciar 
condições 

educacionais 
para a 

continuidade 
da 

escolarização 
dos 

educandos 
com 

deficiência, 
visando 

atender suas 
necessidades 
inclusive as 
escolares. 

Confecção do 
bilhete de 

convocação, 
organização 
da reunião. 

Ao término 
das 

reuniões. 

24/02/ a 
11/032022 

Sala de 
Recursos 

Observar os 
estudantes em 
sala de aula. 

Atender a 
necessidade 

dos 
estudantes e 

facilitar a 
atuação do 
professor. 

Coleta de 
dados 

referentes a 
participação e 
comportament
o do estudante 

em sala de 
aula. 

Ao término 
da 

observação 

Ao longo do 
ano e 

quando 
existir a 

necessidade. 

Sala de 
Recursos 



 

Garantir a 
transversalidade 

das ações da 
educação 

especial no 
ensino regular. 

Garantir que 
o estudante 

se sinta parte 
integrante da 

turma 
participando 

integralmente 
das 

atividades 
propostas 
dentro das 

suas 
possibilidades

. 

Interagir com 
os professores 

regentes na 
troca de 

informações 
sobre os 

estudantes. 

Observaçõe
s contínuas 
do processo 

ensino 
aprendizage

m. 

Durante todo 
o ano letivo. 

Sala de 
Recursos e 
professores 
regentes. 

Produzir 
recursos 

pedagógicos 
considerando as 

espeficidades 
dos estudantes. 

Enriquecer o 
trabalho com 

materiais 
diversos bem 
como atender 
individualmen

te os 
estudantes 
dentro das 

suas 
limitações e 

potencialidad
es. 

Levantar 
dados sobre 
as limitações 

dos 
estudantes, 

buscar 
materiais 

diversificados 
novos e/ou 
reciclados e 
confeccionar 
os materiais. 

Observação 
do uso dos 
recursos 

bem como 
sua 

aplicabilidad
e. 

Ao longo do 
ano letivo e 
sempre que 

houver 
necessidade. 

Professoras da 
Sala de 

Recursos. 

Propiciar um 
ambiente de 

aprendizagem 
favorável aos 
estudantes. 

Tornar o 
aprendizado 

mais 
acessível e 
prazeroso. 

Confecção de 
cartazes, 
murais, 

quadros de 
avisos, 

calendários... 
 

Observar a 
interação 

dos 
estudantes 

com o 
ambiente. 

Durante o 
ano letivo. 

Sala de 
Recursos 

Organizar e 
executar 

atividades 
referentes ao 

Dia Nacional de 
Luta das 

pessoas com 
Deficiência (Lei 

Federal nº 
11.133/2005) 

Desenvolver 
mecanismos 
democráticos 

para 
elaboração, 

acompanham
ento e 

avaliação do 
projeto 
político 

pedagógicos 
da Unidade 

Escolar. 

Planejamento 
da semana, 
organização 
da coletiva, 
seleção de 
materiais a 

serem 
estudados, 

organização 
do momento 
cultural com 

apresentações
, confecção de 

mural. 

Avaliação 
após os 

acontecime
ntos na 
coletiva 

19 a 
23/09/2022 

Sala de 
Recursos 

Professores  
Direção 

Realizar 
coletivas de 

apresentação 
do serviço e de 

orientações 
sobre a 

adequação 
curricular. 

Garantir 
meios e 

instrumentos 
de 

multiplicação 
dos bons 
projetos 

desenvolvidos 
na escola, 

fortalecendo a 

Confecção dos 
slides, 

organização 
do documento 
de adequação 
e de apostilas 
como material 
de consulta e 
aprendizado 

aos 

Março Primeiro 
bimestre 

Sala de 
Recursos 



 

qualidade na 
educação. 

educadores. 

Atender e 
avaliar o 

atendimento 
dado aos 

estudantes. 

Induzir o 
processo 

contínuo de 
auto 

avaliação das 
escolas da 
educação 

básica. 

Preparação do 
material a ser 

utilizado, 
pesquisa de 

novos 
materiais. 

Ao longo do 
ano letivo. 

No decorrer 
do ano letivo. 

Sala de 
Recursos 

Atender o 
professor, 

auxiliando em 
suas 

necessidades 
com os 

estudantes com 
necessidades 
educacionais 

especiais. 

Implantar 
estratégias de 
acompanham

ento dos 
estudantes 

com 
necessidades 
educacionais 

especiais, 
transitórias ou 

não. 

Repassar 
orientações 

que facilitarão 
a atuação do 
professor e o 
atendimento 
ao ENEE. 

Ao longo do 
ano letivo e 

quando 
existir a 

necessidad
e. 

No decorrer 
do ano letivo. 

Sala de 
Recursos 

Atuar em 
parceria com os 

serviços de 
apoio, 

supervisão, 
coordenação 
pedagógica. 

Fomentar 
ações e 

organização 
do trabalho 
pedagógico, 

buscando 
melhorar a 

qualidade da 
educação. 

Participar na 
elaboração e 
execução de 

projetos 
coletivos. 

Ao longo do 
ano letivo e 

quando 
existir a 

necessidad
e. 

No decorrer 
do ano letivo. 

Sala de 
Recursos, 

EEAA, 
Coordenadores, 

Supervisão 
Pedagógica. 

Acompanhar e 
monitorar o 
acesso e 

permanência da 
criança com 

necessidades 
educacionais 
especiais na 

escola. 

Planejar 
intervenções 

com os 
professores, 

pais e 
estudantes, 
visando uma 
participação 
efetiva na 

escola, 
visando o 

desenvolvime
nto  cognitivo 

e social do 
educando. 

Ações em 
conjunto com 

direção e 
professores. 

Quando 
existir a 

necessidad
e. 

Ao longo do 
ano letivo. 

Sala de 
Recursos,  

professores, 
pais e direção 

da escola. 

      

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2022 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Organizar o 

dossiê e registros 

dos estudantes 

encaminhados, 

Consonância 

entre os registros, 

relatórios, 

encaminhamentos 

AEE, SEAA e 

psicólogas. 

 

 

Coordenações 

coletivas, 

Conselhos de 

Classe, Sala de 

Ao término da 

organização. 



 

diagnosticados e 

dos atendimentos 

feitos pelo SEAA 

e Sala de 

Recursos para 

que o 

acompanhamento 

e intervenção 

tenha êxito. 

 

e atendimentos 

dos estudantes 

atendidos pelos 

serviços. 

Recursos e Sala 

do SEAA. 

Realizar estudos 

de caso anual e 

omissos de 

acordo com a 

necessidade de 

atendimento e 

encaminhamento 

de estudantes 

matriculados na 

escola. 

Entrevista com 

todos 

interessados na 

comunidade 

escolar quando 

necessário. 

AEE, SEAA, 

direção da escola, 

professores e 

Coordenação dos 

serviços quando 

necessário. 

 

 

No decorrer do 

ano letivo 

A avaliação 

ocorrerá no 

acompanhamento 

das deliberações 

realizadas pelo 

estudo de caso. 

Informar e auxiliar 

o professor que 

atua com os 

ENEE’s- 

Estudantes com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais, 

facilitando o 

processo de 

inclusão. 

Reunião de 

planejamento e 

avaliação com 

professores, 

coordenação e 

supervisão 

pedagógica. 

AEE, SEAA, 

direção da escola, 

professores e 

Coordenação dos 

serviços quando 

necessário. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Nas reuniões 

destinadas a 

avaliação e 

acompanhamento 

e quando 

solicitadas. 

Atuar em parceria 

com os serviços 

de apoio – SEAA, 

Supervisão e 

coordenação 

pedagógica, 

favorecendo e 

Reunião com a 

equipe da escola, 

Supervisão e 

coordenação 

pedagógica. 

Sala de Recursos, 

SEAA, 

Supervisão e 

coordenação 

pedagógica. 

Ao longo do ano 

letivo e quando 

surgirem as 

necessidades. 

Avaliação ao 

término de cada 

encontro. 



 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pedagogo(a) –  

Orientador(a) 
Educacional: 

Daianny Sousa 
Silva 

Matrícula: 2440156 Turno: Diurno 

Pedagogo(a) – 

Orientador(a) 
Educacional: 

Núbia Guimarães 
Carvalho  

Matrícula: 
244027X   
       

Turno: Diurno 

 

 

 

 

 

fortalecendo o 

trabalho coletivo 

e o ensino e 

aprendizagem 

das crianças. 

Realizar reuniões 

que promovam a 

parceria entre os 

membros da 

comunidade 

escolar visando 

melhores formas 

de auxiliar os 

estudantes na 

aprendizagem. 

Palestras, 

participação em 

conselhos de 

classe, avaliação 

institucional. 

Direção da 

escola, Sala de 

Recursos, EEAA. 

Ao longo do ano 

letivo. 

Ao final de cada 

reunião. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 

 



 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - 
Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando 
suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os 
Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e 
o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir 
do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - 
PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser 
autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e 
escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

 

 

METAS: 

Estruturar e Implantar a Orientação Educacional no Ambiente Escolar; 
 
Organizar os Instrumentos de Registro; 
 

Colaborar com as Famílias no desenvolvimento da educação dos Estudantes; 

Colaborar com a Equipe Escolar na adaptação e integração do Estudante à Escola; 

Contribuir para o processo de integração escola-família-comunidade; 

 Desenvolver ações integradas com o Corpo Docente, a Coordenação Pedagógica e os Serviços de 
Apoio; 

Participar dos planejamentos e execução da Proposta Pedagógica, dos Conselhos de Classe, das 
Coordenações Coletivas e Reunião de Pais ou Responsáveis; 

Identificar e assistir os alunos que apresentem dificuldades de ajustamento à escola, problemas de 
rendimento escolar, ausência no acompanhamento das atividades escolares, entre outras dificuldades; 

Convocar/orientar pais ou responsáveis conforme as demandas solicitadas pelos professores; 

Orientar os pais ou responsáveis quanto à organização e rotina de estudos do aluno; 

Participar dos Estudos de Caso juntamente com a Equipe de Apoio Pedagógico; 

Realizar atendimentos individuais e coletivos dos estudantes conforme as demandas solicitadas pelos 
professores; 

Promover a Escuta Ativa; 

Atuar preventivamente em relação à saúde física e mental dos estudantes, além da valorização dos 
hábitos de higiene; 

Atuar preventivamente em relação à saúde física e mental dos professores e demais profissionais da 
Escola; 

Desenvolver ações no que diz respeito aos aspectos afetivos, além de orientação e cuidados em 



 

relação a Prevenção e Sexualidade dos Estudantes; 

Realizar os devidos encaminhamentos às Redes de Apoio dos Estudantes; 

Desenvolver ações e projetos pedagógicos que contribuam com o desenvolvimento pessoal e social do 
Estudante. 

Desenvolver ações na busca de um ambiente acolhedor pautado na Cultura de Paz, envolvendo a 
Família, Escola e Comunidade. 

  

  

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇ
ÃO 

CURRICULAR 

 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 

EIXO DE 
AÇÃO  

  
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

E
d
. 
C
i
d
a
d
a
n
i
a 

D
H 

Ed. 
Div
ers
ida
de 

Ed. 
Sust
enta
bilid
ade. 

  

Implantação 
da 
Orientação 
Educacional  

X X X Reunião entre as 
Orientadoras 
Educacionais da 
Unidade Escolar  

Implantaçã
o 
da Orienta
ção 
Educacion
al. 

Fevereiro/2022 

Reunião entre os 
membros da Equipe 
de Apoio à 
Aprendizagem 

Equipe de 
Apoio à 
Aprendizag
em. 

Fevereiro/2022 

Reunião com a 
Equipe Escolar 
(Supervisão Escolar) 
para informar quanto 
às estratégias para o 
ano letivo de 2022. 

Equipe 
Gestora. 

Fevereiro/2022 



 

Encontro Articulado 
Pedagógico com a 
Gestão e os 
Professores da 
Unidade Escolar para 
apresentar as ações 
do SOE para o ano 
letivo de 2022. 

 

Equipe 
Gestora e 
Professore
s. 

Março/2022 

Acolhimento 
aos 
estudantes, 
famílias e 
professores 
para o ano 
letivo de 
2022 

X 
  

Acompanhamento 
junto a Equipe de 
Apoio Pedagógico na 
primeira reunião com 
a participação dos 
Pais dos Estudantes 
da Educação Infantil. 

Famílias Fevereiro/2022 

Acolhimento 
aos 
estudantes, 
famílias e 
professores 
para o ano 
letivo de 
2022 

X 
  

Acompanhamento 
junto a Equipe de 
Apoio Pedagógico na 
primeira reunião com 
a participação dos 
Pais dos Estudantes 
retidos no ano letivo 
de 2021. 

Famílias Março/2022 

Atendimento 
às 
demandas 
dos 
professores 
e famílias. 

  

 
X 

 X  X Atendimento 
individual e coletivo 
às famílias, 
estudantes e 
professores por meio 
de telefonemas, 
mensagens via 
WhatsApp e reuniões 
presenciais. 

Professore
s, Famílias 
e 
Estudantes
. 

Ano letivo de 2022 

Atendimento 
às   demandas 
da Equipe 
Gestora 

 X  X  X Apresentação do 
Regimento da Rede 
Pública de Ensino do 
Distrito Federal 

Estudantes
. 

Março/2022 

Projeto de 
Transição 
Escolar: Da 
Educação 
Infantil para 
o Ensino 
Fundamenta
l I. 

X 
  

Desenvolvimento de 
Atividades 
Pedagógicas a fim de 
preparar o estudante 
para nova etapa da 
vida escolar através 
do encontros 
presenciais, flyers, 

Ação junto 
aos 
Estudantes 
e Ação 
junto às 
Famílias 

Ano letivo de 2022 



 

  
    

vídeos, textos, folders 
e áudios. 

Projeto de 
Transição 
Escolar: 
Do5º ano 
para o 
Ensino 
Fundamenta
l II. 

X 
  

Desenvolvimento de 
Atividades 
Pedagógicas a fim de 
preparar o estudante 
para nova etapa da 
vida escolar através do 
encontros presenciais, 
flyers, vídeos, textos, 
folders e áudios. 

 

Ação junto 
aos 
Estudantes 
e Ação junto 
às Famílias 

Ano letivo de 2022 

  

Autonomia e 

Hábitos de 
Estudos 

X 
  

Encontro individual ou 
coletivo presencial 
para o 
desenvolvimento de 
atividades (vídeos, 
slides, contação de 
histórias, etc.) a fim 
de preparar o 
estudante para a 
autonomia e 
demonstrar a ele a 
importância do hábito 
de estudos. 

Ação junto 
aos 
Estudantes 
e Ação 
junto às 
Famílias 

Ano letivo de 2022 

Rede de 
Proteção 
Social 

Coordenar 
ações e 
projetos com 
os parceiros 
da Rede de 
Proteção 
Social. 

 

X X X Mapear as 
instituições e os 
parceiros da Rede de 
Promoção, Garantia e 
Defesa dos Direitos 
da Criança e do 
Adolescente, 
preferencialmente, no 
território local através 
de pesquisa por 
contato telefônico, 
flyers, folder, etc. 

 

Estudantes 
e Famílias 

Ano letivo de 2022 

Rede Interna 

Coordenar 
ações e 
projetos com 
a família, 
estudantes e 
profissionais 
da 
educação. 

X X X Acompanhamento em 
Conselhos de Classe, 
Encaminhamentos de 
estudantes faltosos 
ou com outras 
demandas, Estudos 
de Caso e Estratégias 
de Matrícula 
envolvendo todos os 
segmentos da escola 
(Direção, 
Professores, 

Equipe 
Gestora, 
Professore
s, 
Estudantes
, Famílias 

Ano letivo de 2022 



 

Secretaria, Serviços 
de Apoio). 

Projeto: 
“Escola de 
Pais” 

X X X Encontro coletivo com 
pais ou responsáveis 
pelos estudantes a 
fim de promover a 
Escuta Ativa e 
estabelecer parceria 
entre a Escola e a 
Família 

Equipe 
Gestora 

Famílias 

Ano letivo de 2022 

Projeto: 
“Plenárias-
 Fala 
Garoto!” 
para as 
turmas do 4º 
e 5º ano 

X X X Encontro individual e 
coletivo através de 
encontros presenciais 
para o 
desenvolvimento de 
atividades (vídeos, 
slides, contação de 
histórias, etc.) a fim 
de contribuir com o 
desenvolvimento 
integral do estudante. 

 

 
Estudantes 

Ano letivo de 2022 

Projeto: 
“Plenárias- 
Fala 
Garotinho!” 
para as 
turmas do 1º 
ano 

X X X Encontro individual e 
coletivo através de 
encontros presenciais 
para o 
desenvolvimento de 
atividades (vídeos, 
slides, contação de 
histórias, etc.) a fim 
de contribuir com o 
desenvolvimento 
integral do estudante. 

 
Estudantes 

Ano letivo de 2022 

Projeto: 
Valores- 
Sentimentos 
e Emoções  

 
X 

 
Encontro individual e 
coletivo em sala de 
aula para o 
desenvolvimento de 
atividades (vídeos, 
slides, contação de 
histórias, etc.) a fim 
de contribuir com o 
desenvolvimento 
integral do estudante. 

 

 
Estudantes 

 Ano letivo de 2022 



 

Recreio 
Dirigido: Paz 
e Diversão 

X X X Proporcionar ao 
estudante um 
momento de estimulo 
a coletividade em um 
ambiente harmonioso. 

 
Estudantes 

Ano letivo de 2022 

Projeto: “De 
bem com o 
meu corpo” 

  

X X X Encontro individual e 
coletivo em sala de 
aula para o 
desenvolvimento de 
atividades (vídeos, 
slides, contação de 
histórias, etc.)a fim de 
desenvolver no 
estudante a 
importância dos 
cuidados com o 
corpo. 

 

 
Estudantes 

Ano letivo de 2022 

Projeto: Dias 
Temáticos 

Semana de 
Educação 
para a Vida. 

Maio Laranja 
– 

18 de Maio: 
Dia de 
Combate ao 
Abuso e 
Exploração 
Sexual 
Contra a 
Criança e os 
Adolescente
s. 

Semana da 
Prevenção 
ao uso de 
drogas no 
DF. 

Setembro 
Amarelo - 
Valorização 
da vida. 

X  X 

  

  

  

  

  

  

 

  

 X Produção e exibição 
de vídeos 
relacionados ao tema, 
a fim de promover 
palestras e reuniões 
com profissionais da 
área e comunidade, 
produção de slides, 
folder, mensagens, 
lembrancinhas, etc. 

Estudantes
, Famílias 
e 
Professore
s. 

Ano letivo de 2022 



 

Outubro 
Rosa – 
Saúde 
Feminina. 

Dia dos 
Professores. 

Dia das 
Crianças 

Novembro 
Azul- Saúde 
Masculina. 

Dia Nacional 
da 
Consciência 
Negra. 

Semana 
Maria da 
Penha – 
Valorização 
da Mulher. 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 
Levantamento da participação dos estudantes à partir de instrumento diagnóstico 

 

Verificar juntoaos professores de que maneira as ações da Orientação Educacional contribuíram para o 

desenvolvimento do Estudante; 

Acompanhamento e observação nas atividades de Conselho de Classe e demandas dos professores; 

Acompanhamento da frequência dos estudantes às aulas; 

Acompanhamento da participação das famílias e/ou responsáveis por meio das reuniões presenciais; 

Registro do Acompanhamento Processual dos Encaminhamentos do Estudante em Fichas e 

Relatórios; 

Registro do Acompanhamento Processual dos Atendimentos aos professores, estudantes e famílias; 

Resultados obtidos pelo preenchimento de formulários pela Comunidade Escolar sobre assuntos 
diversos; 
Registro do Acompanhamento das demandas nos Conselhos de Classe Participativo Bimestral. 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Ação  SEAA 

 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: 

UNIDADE ESCOLAR:   ESCOLA CLASSE 45 DE CEILÂNDIA                                         TELEFONE:  

39016873 

DIRETOR(A):  Fernando Thiago de Sousa Santos 

VICE DIRETOR(A):Raimundo Amarildo Nunes de Sousa 

PSICÓLOGO(A) EEAA:  -----  MATRÍCULA SEEDF:   -----       CRP:   ----- 

PEDAGOGO(A) EEAA:  Yda Márcia Sales Pinheiro   MATRÍCULA SEEDF:   38160-8 

PROFESSOR SAA:    ----- MATRÍCULA SEEDF:    ----                               CRP:   ---- 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

( x ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;   

( x ) ANOS INICIAIS - II CICLO;   

(    ) ANOS FINAIS - III CICLO;  

(    ) ENSINO MÉDIO   

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

(    ) EJA ;  

( x ) ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR  

( x ) MATUTINO - QUANTITATIVO:   343 

( x ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:   352 

(    ) NOTURNO* QUANTITATIVO:  ---- 

SERVIÇOS DE APOIO: 

( x ) SALA DE RECURSOS  

( x ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

(   ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

(    ) OUTRO: __________________________ 

 
                Desde 11 de março de 2020 a educação passa por grandes transformações devido 

a pandemia de COVID-19, onde impactos mais negativos e outros positivos foram construindo 

este novo período. Dois a cada três alunos brasileiros podem não aprender a ler 

adequadamente um texto simples aos 10 anos – é o que diz a informação de um estudo do 

Banco Mundial divulgado, que analisou o impacto da COVID-19 na educação dos países da 

América Latina. Mas mesmo assim estamos tentando amenizar da melhor forma os prejuízos 

que muitos não acreditam que será possível modificar. Pensando desta forma a equipe da 

Escola Classe 45 de Ceilândia tenta, da melhor forma possível, não se encaixar neste estudo, 

oportunizando aos nossos estudantes todas possibilidades e as intervenções necessárias. E 

assim, fazermos parte de estudos que tragam fortalecimento de que mesmo com as 

dificuldades haja sucesso. Em 2021 retornamos híbrido no segundo semestre e agora, em 

2022, já iniciamos de forma 100% presencial, mas com todos os cuidados necessários para a 

devida proteção de nossos estudantes, familiares e funcionários. A escola permanecerá a 

ressignificar os saberes e reorganizar o trabalho, mas com toda a vigilância que ainda precisa 

ser mantida. Contudo a escola precisará de toda a ajuda possível e o Serviço Especializado 

de Apoio à Aprendizagem fará parte deste compromisso,oportunizando ações que viabilizem 



 

a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades de todos os 

envolvidos, principalmente, professores e gestores, favorecendo a apropriação de 

conhecimentos, além de desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem e renovem 

as práticas de trabalho. 

 
 
 

Eixo: Mapeamento Institucional 

Ações/Dema
ndas 

Objetivos Procedimentos 
Cronogra

ma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Acolhimento 
a todos os 
envolvidos 
no processo 
ensino 
aprendizage
m 
 
 
Assessoria 
pedagógica à 
equipe 
gestora com 
foco a 
responder às 
necessidade
s do 
mapeamento 
institucional 
 
 
 
 

 Acolher 
as 
escutas 
dos 
professo
res 
quanto a 
seus 
sentimen
tos; 

 Sensibili
zar e 
conscien
tizar os 
educado
res 
devido a 
relevânci
a da 
necessid
ade da 
retomad
a da 
rotina 
em sala 
de aula 
e 
darelevâ
ncia da 
saúde 
emocion
al; 

 Refletir 
sobre as 
práticas 
pedagóg
icas e 
ressignifi
car 
saberes; 

 Romper 
paradig
mas 
acerca 
das 
atividade
s 
pedagóg
icas 

- Proporcionando 
momentos de falas em 
reuniões/coletivas para 

que eles possam falar ou 
registrar suas 

fragilidades e, também 
compartilhar as 
potencialidades 

vivenciadas. 
 

- Oportunizar rodas de 
conversas com os atores 

da unidade de ensino 
para um discurso mais 

aberto sobre a retomada 
da rotina em sala de 

aula, as práticas 
realizadas e sobre a 
saúde emocional de 

todos; 
 

- Criar 
enquetes/pesquisas 

(Google Forms) com os 
responsáveis dos 

estudantes sobre as 
aulas e 

acompanhamento 
escolar dos filhos; 

 
- Reuniões com a 

supervisora e direçãoda 
unidade escolar para 

pensarmos em conjunto 
e apresentar sugestões 
sobre ações surgidas no 

mapeamento 
institucional. 

 

Durante 
todo o ano 

letivo 

SEAA 
OE 

Supervisão 
P. 

Direção 
Coordenado

res 
 

Através do 
retorno dos 
professores 
(sugestões, 

elogios e 
reclamações) e 

da equipe 
gestora. 



 

 

Eixo: Assessoria ao Trabalho Pedagógico 

Ações/Dema
ndas 

Objetivos Procedimentos 
Cronogra

ma 
Profissionai
s envolvidos 

Avaliação 

Elaboração e 
implementaç
ão de ações 
de formação 
continuada 
 
Participação 
nas 
coordenaçõe
s 
pedagógicas 
por ano com 
sugestão 
para o 
planejamento 
de 
intervenções  

 Oportuniz
ar 
momento
s de 
formação 
aos 
professor
es, com 
um olhar 
especial 
recém 
chegados
na escola 
(principal
mente ao 
grupo de 
professor
es que 
lecionam 
pela 
primeira 
vez); 

 Acolher 
as 
demanda
s que 
surgem e 
traçar 
estratégi
as para 
intervenç
ão em 
relação 
as 
fragilidad
es 
apontada
s pelos 
grupos. 

- Garantir momentos de 
formação a partir de 

demandas surgidas ao 
longo do ano. 

Participação em lives 
oportunizadas e 

sugeridas pela SEEDF, 
assim como livese 

encontros presenciais 
previamente averiguadas 
para a necessidade de 

aquisição de novos 
aprendizados a todos os 

educadores. 
 

- Nos momentos de 
coordenação por ano, 

contribuir com 
estratégias que possam 
contribuir no processo 
ensino-aprendizagem 

dos estudantes. Além de 
colher informações sobre 
o desenvolvimento dos 

estudantes e sugerir 
estratégias que 

contribuem para o 
mesmo fim. 

 
 
 

Durante 
todo o ano 

letivo 

SEAA 
OE 

AEE 
 

Através do 
retorno dos 
professores 
(sugestões, 

elogios e 
reclamações). 

 
 
 
 
 
 
 

Eixo: Acompanhamento do Processo de Ensino Aprendizagem 

Ações/Dema
ndas 

Objetivos Procedimentos 
Cronogra

ma 

Profissio
nais 

envolvido
s 

Avaliação 



 

Levantar 
informações 
sobre a vida 
escolar dos 
alunos que 
apresentam 
fragilidades 
no processo 
de ensino 
aprendizage
m 

 Conhecer 
a 
realidade 
dos 
estudant
es e 
levantar 
informaç
ões 
sobre 
como 
assessor
ar os 
professor
es para 
intervenç
ão, 
podendo 
assim 
garantir 
dentro de 
suas 
potenciali
dades o 
acesso 
ao 
currículo. 

- Realizar reuniões com 
os responsáveis 

(presencialmente, via 
WhatsApp, ligações 
telefônicas, Google 

Meet...) para informações 
da dinâmica e 

acompanhamento 
familiar, podendo 
investigar sobre 

acompanhamentos 
médicos. 

 
- Conversar com os 

professores sobre as 
estratégias realizadas 

durante as aulas para o 
planejamento das 

atividades elaboradas 
para os alunos que 

apresentam fragilidades 
acadêmicas e sociais. 

Ao longo 
do ano 
letivo 

SEAA 
OE 

AEE 
Professor

es 
Coorden

ação 

 

 
 

Eixo: Intervenção junto as família 

Ações/Deman
das 

Objetivos Procedimentos 
Cronogr

ama 

Profissi
onais 

envolvi
dos 

Avaliação 

Atuação 
conjunta entre 
as famílias e 
escola 
favorecendo a 
promoção da 
participação 
ativa dos 
responsáveis 
no contexto 
educacional. 

 Promover 
interação 
familiar no 
que 
dedilha o 
processo 
de ensino 
aprendiza
gem dos 
alunos da 
unidade 
de ensino. 

- Fomentar a participação 
das famílias nos projetos 

escolares com encontros e 
produção de Flyer’s e 
vídeos do SEAA com 

orientações, sugestões e 
dicas. 

 
- Orientações através de 

encontros com os 
responsáveisde 
estudantes que 

apresentam dificuldades 
no processo ensino-

aprendizagem e, também, 
aos que apresentarem 

relatórios/laudos médicos 
paraconhecimento da 

realidade dos estudantes 
diagnosticados e/ou em 

investigação com o intuito 
de fornecer sugestões e 

realizar encaminhamentos 
que sejam necessários. 

 
 

Durante 
todo o 

ano 
letivo 

SEAA 
AEE 
OE 

 

Repercussão 
através de 

comentários nas 
reuniões 

presenciais e de 
materiais 

divulgados aos pais 
nos grupos de 
WhatsApp das 

turmas e na sala 
virtual do SEAA . 

Verificação da 
presença e 

interesse dos 
responsáveis nas 
reuniões quando 

solicitado. 



 

 

 

Plano de Ação Professora Readaptada 
 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: 

UNIDADE ESCOLAR:   ESCOLA CLASSE 45 DE CEILÂNDIA                                         TELEFONE:  

39016873 

DIRETOR(A):  Fernando Thiago de Sousa Santos 

VICE DIRETOR(A):Raimundo Amarildo Nunes de Sousa 

PSICÓLOGO(A):  -----  CRP:   ---- MATRÍCULA SEEDF:   -----       34975-5   

PROFESSORA (Readaptada):  * Vanuza Célia Sales Silva  

SUPERVISORA PEDAGOGICA: Juliana Bonfim    

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

( x ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;   

( x ) ANOS INICIAIS - II CICLO;   

(    ) ANOS FINAIS - III CICLO;  

(    ) ENSINO MÉDIO  

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

(    ) EJA ;  

( x ) ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR  

( x ) MATUTINO - QUANTITATIVO:   343 

( x ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:   352 

(    ) NOTURNO* QUANTITATIVO:  ---- 

SERVIÇOS DE APOIO: 

( x ) SALA DE RECURSOS  

( x ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

(   ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

(    ) OUTRO: __________________________ 

 
                Desde 11 de março de 2020 a educação passa por grandes transformações devido 

a pandemia de COVID-19, onde impactos mais negativos e outros positivos foram construindo 

este novo período. Dois a cada três alunos brasileiros podem não aprender a ler 

adequadamente um texto simples aos 10 anos – é o que diz a informação de um estudo do 

Banco Mundial divulgado, que analisou o impacto da COVID-19 na educação dos países da 

América Latina. Mas mesmo assim estamos tentando amenizar da melhor forma os prejuízos 

que muitos não acreditam que será possível modificar. Pensando desta forma a equipe da 

Escola Classe 45 de Ceilândia tenta, da melhor forma possível, não se encaixar neste estudo, 

oportunizando aos estudantes todas as possibilidades e intervenções necessárias. E assim, 

fazermos parte de estudos que tragam fortalecimento que mesmo com todas as dificuldades 

haja sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Em 2021 retornamos no formato híbrido 

(presencial e online) no segundo semestre/2021 e agora, em 2022, já iniciamos de forma 

100% presencial, mas com todos os cuidados necessários para a devida proteção de nossos 

estudantes, familiares e funcionários. A escola permanecerá a ressignificar os saberes e 



 

reorganizar o trabalho, mas com toda a vigilância que ainda precisa ser mantida. Contudo a 

escola precisará de toda a ajuda possível e essa profissional juntamente com o Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem fará parte desse compromisso, oportunizando ações 

que viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades de 

todos os envolvidos, principalmente, professores e gestores, favorecendo a apropriação de 

conhecimentos, além de desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem e renovem 

as práticas de trabalho. 

 
 

Eixo: Mapeamento Institucional 

Ações/Dema
ndas 

Objetivos Estratégias  
Cronogra

ma 

Profissionais 
envolvidos 

/Responsável 
Avaliação 

Acolhimento 
e Escuta as 
demandas 
dos  
envolvidos 
no processo 
ensino 
aprendizage
m e 
 
Intervenção a 
essas 
demandas 
 
Assessoria 
pedagógica à 
equipe 
gestora e 
Mapeamento 
Institucional  
 
 
 

 Acolher 
as 
escutas 
dos 
professo
res e 
estudant
es 
quanto 
aos seus 
sentimen
tos; 

 Sensibili
zar e 
conscien
tizar aos 
educado
res e 
estudant
es 
devido à 
relevânci
a da 
necessid
ade da 
retomad
a da 
rotina 
em sala 
de aula 
e da 
observâ
ncia à 
saúde 
emocion
al; 

 Refletir 
sobre as 
práticas 
pedagóg
icas e 
ressignifi
car 
saberes; 

- Possibilitar espaços e 
momentos de escuta nas 
reuniões e/ou coletivas 
para que eles possam 
falar ou registrar suas 

percepções, dificuldades 
fragilidades e, também 

compartilhar as 
potencialidades 

vivenciadas. 
 

- Oportunizar diálogos, 
rodas de conversas com 
os atores da unidade de 
ensino numa proposta e 
discurso mais abertos 
sobre a retomada da 

rotina em sala de aula, 
as práticas realizadas e 
sobre desenvolvimento 

de competências 
emocionais de 
professoras e 
estudantes; 

 
- Criar enquetes, 

construir diálogos com os 
responsáveis dos 

estudantes sobre o 
processo, as rotinas, 

aulas e 
acompanhamento 

escolar e 
comportamentos dos 

mesmos; 
 

- Reuniões com a 
supervisão pedagógica e 

direção da unidade 
escolar para pensarmos 

em conjunto e apresentar 

Durante 
todo o ano 

letivo 

Professora 
readaptada  

 
 

SEAA 
OE 

Supervisão P. 
Direção 

Coordenador
es 
 

Através do 
retorno da/os 
professor/as/e
s (sugestões, 

elogios e 
reclamações) 
e da equipe 

gestora. 



 

 Romper 
paradig
mas 
acerca 
das 
atividade
s 
pedagóg
icas 

sugestões sobre ações 
surgidas no mapeamento 

institucional e no 
processo de ensino e 

aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 
 

Eixo: Assessoria ao Trabalho Pedagógico 

Ações/Dema
ndas 

Objetivos Procedimentos 
Cronogra

ma 
Profissionai
s envolvidos 

Avaliação 

Participação 
nas 
coordenaçõ
es 
pedagógica
s por ano 
com 
sugestão 
para o 
planejament
o de 
intervenções  
 
 
 
 
Elaboração 
da 
estratégia 

de matriculas 
avaliação 
dos 
estudantes 
encaminhad
os e 
sistematizaç
ão da  
mesma. 
implementaç
ão de ações 
de formação 
continuada 
 
 

 Oportuni
zar 
momento
s de 
formação 
aos 
professor
es, com 
um olhar 
especial 
aos 
recém-
chegado
s na 
escola 
(grupo 
de 
professor
es que 
lecionam 
pela 
primeira 
vez); 

 Acolher 
as 
demanda
s que 
surgem e 
traçar 
estratégi
as para 
intervenç
ão em 
relação 
as 
fragilidad
es 
apontada
s pelos 
grupos. 

- Garantir momentos de 
formação a partir de 

demandas surgidas ao 
longo do ano. 

Participação em lives 
oportunizadas e 

sugeridas pela SEEDF, 
assim como live de 

encontros presenciais 
previamente 

averiguadas para a 
necessidade de 

aquisição de novos 
aprendizados a todos os 

educadores. 
 

- Nos momentos de 
coordenação por ano, 

contribuir com 
estratégias que possam 
contribuir no processo 
ensino-aprendizagem 

dos estudantes. Além de 
colher informações 

sobre o desenvolvimento 
dos estudantes e sugerir 

estratégias que 
contribuem para o 

mesmo fim. 
 
 
 

Durante 
todo o 

ano letivo 

Professora 
readaptada  

 
 
 

SEAA 
OE 

AEE 
 

Através do 
retorno dos 
professores 
(sugestões, 

elogios e 
reclamações). 



 

 

Eixo: Intervenção junto as família 

Ações/Dema
ndas 

Objetivos Procedimentos 
Cronogra

ma 

Profissio
nais 

envolvido
s 

Avaliação 

Atuação 
conjunta 
entre as 
famílias e 
Escola 
favorecendo 
a promoção 
da 
participação 
ativa dos 
responsáveis 
no contexto 
educacional. 

 Promover 
interação 
familiar 
no que 
diz 
respeito 
o 
processo 
de ensino 
aprendiz
agem 
dos 
alunos da 
unidade 
de 
ensino. 

- Fomentar a participação 
das famílias nos projetos 
escolares com encontros 
e produção de Flyer’s e 
vídeos em conjunto com 

SEAA e SOE com  
orientações, sugestões e 

dicas. 
 

- Orientações através de 
encontros com os 
responsáveis de 
estudantes que 

apresentam dificuldades 
no processo ensino-

aprendizagem e, 
também, aos que 

apresentarem 
relatórios/laudos médicos 

para conhecimento da 
realidade dos estudantes 
diagnosticados e/ou em 

investigação com o 
intuito de fornecer 

sugestões e realizar 
encaminhamentos que 

sejam necessários. 
 
 

Durante 
todo o ano 

letivo 

Professor
a SEAA 

AEE 
OE 

 

Repercussão 
através de 

comentários nas 
reuniões 

presenciais e de 
materiais 

divulgados aos 
pais nos grupos 

de WhatsApp das 
turmas e na sala 
virtual do SEAA . 

Verificação da 
presença e 

interesse dos 
responsáveis nas 
reuniões quando 

solicitado. 

 
 

 

 

XIV - Projetos Especiais 

 

O trabalho com projetos vislumbra um aprender diferente; ele propicia a noção de educação 

para a compreensão. Essa educação organiza-se a partir de dois eixos que se relacionam: aquilo 

que os alunos aprendem e a vinculação que esse processo de aprendizagem e a experiência da 

escola têm com suas vidas. 

 

Os projetos aparecem como veículos para melhorar o ensino e como distintivo de uma 

escola que opta pela atualização de seus conteúdos e pela adequação às necessidades dos 

alunos e dos diversos setores da sociedade. 

 



 

A proposta que inspira o trabalho com os projetos aprovados busca uma qualidade contínua 

através do desenvolvimento dos seguintes temas: o lúdico, a leitura, os valores morais e éticos e o 

respeito à natureza. 

 

Com estes temas procuramos atender todo o âmbito do Ensino Infantil e Fundamental 

integrando todo o corpo docente e comunidade, visando uma atuação ética em todas as esferas de 

convivência, construindo mentes mais ágeis, que executem com facilidade articulações entre todas 

as áreas do conhecimento, tendo assim uma compreensão significativa de seu universo. 

 
Eixo:  Relação família e escola 
Ações/Projetos Objetivo Cronograma Responsáveis 
 Encontro com os 
pais dos estudantes 
sobre o Projeto 
Político Pedagógico 
da escola 

- Apresentar, 
discutir e avaliar 
sobre o PPP. 

 abril  Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 

Encontro de 
acolhimento dos pais 
da Educação Infantil 
 
 
 

- Orientar os pais 
em relação a 
rotina da escola e 
adaptação da 
criança no acesso 
ao ambiente 
escolar 

fevereiro  Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 

Palestra sobre 
inclusão no cotidiano 
escolar 
 
 
 
 

- Sensibilizar e 
conscientizar os 
estudantes em 
relação a 
convivência com 
os ENEE, 
estimulando a 
empatia e a 
solidariedade. 

- 08/03 (março – 
Semana de 
Educação 
Inclusiva)  

Equipe de direção 
Coordenação  
SOE 
EEAA 
 
 
 
 

Palestra: FILHOS E 
PÓS-PANDEMIA 
 
 
 
 

- refletir sobre 
os impactos 
emocionais 
causados pelo 
isolamento 
social. 

abril Equipe de direção 
Coordenação  
SOE 
EEAA 

Projeto de transição 
com o CEF 33 

- Dar maior 
conforto e 
segurança para 
os pais quanto a 
mudança dos 
estudantes para o 
CEF. 
 

2º semestre  Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 

Projeto de transição 
da Educação Infantil 
para o BIA 

- Dar maior 
informação aos 
pais quanto a 
mudança para o 
Bloco.  

2º semestre Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 



 

-Avaliação 
Institucional  

-Contribuir para o 
processo de 
reconstrução da 
gestão, da 
organização do 
trabalho 
pedagógico,  e 
democratização 
social, 
possibilitando 
assim, a melhoria 
da qualidade de 
ensino e a 
redução dos 
índices de evasão 
e repetência. 

Durante o ano 
letivo 
 

Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 

 
Eixo:  Formação continuada de professores 

 
Ações/Projetos/Dem
andas 

Objetivo Cronograma Avaliação 

Encontro para 
desenvolver 
competências sócio 
emocionais com 
execução de 
atividades com os 
funcionários da 
escola. 
 
 
 

- Identificar os 
próprios 
sentimentos e 
saber lidar com 
suas próprias 
emoções a partir 
de situações 
expostas em seu 
cotidiano. 
- Compreender 
como ser 
empático com os 
estudantes e 
poder acolher as 
demandas sócio 
emocionais. 

- 1 coletiva por 
bimestre 
 
 

- A participação de todos os envolvidos. 
 
 
 
 

 Reuniões 
pedagógicas  sobre 
o Projeto Político 
Pedagógico. 

- Apresentar, 
discutir e avaliar 
sobre o PPP. 

Março - maio Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 

Coordenações 
Coletivas de 
Formação  

-Possibilitar a 
formação 
continuada no 
espaço de 
coordenação 
através de 
palestras, 
debates, oficinas, 
estudos dirigidos, 
visitas à 
exposições e 
feiras literárias. 

Às quartas-feiras 
durante o ano 
letivo. 

Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
Estudantes da UNB 



 

 

-Avaliação 
Institucional  

-Contribuir para o 
processo de 
reconstrução da 
gestão, da 
organização do 
trabalho 
pedagógico,  e 
democratização 
social, 
possibilitando 
assim, a melhoria 
da qualidade de 
ensino e a 
redução dos 
índices de 
evasão e 
repetência. 

Bimestralmente Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eixo: Estudantes 

Ações/Projetos/Dem
andas 

Objetivo Cronograma Avaliação 

 
 

 
 
 
 
 
1º Fala Garoto 
 
 

 
- Proporcionar 
momento de fala 
aos estudantes 
sobre a “Escola 
que temos e a 
escola que 
teremos.” 
 
 

 
- março 

 
Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 
 
 
 

 
- Resgate e 
Valorização do 
Civismo /Momento 
Cívico 
 
 
 
 
 

-Despertar o 
amor e o respeito 
à pátria. 
-Resgatar o amor 
e o respeito pelos 
símbolos 
nacionais;  
-Cultivar o hábito 
de cantar os 
hinos cívicos e 
prestar as 
devidas 
homenagens à 
Pátria; 
-Possibilitar ao 
educando uma 
formação integral, 
resgatando 
valores, 
encaminhando-os 
para a construção 
de um mundo 
melhor e mais 

Toda segunda-
feira 

Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 



 

justo. 
Incentivo à Arte e a 
descoberta de 
novos talentos 
/Momento Cultural 
 

-Oportunizar aos 
educandos 
conhecer as 
várias formas de 
manifestações 
culturais, 
demonstrando 
respeito, 
interesse e 
participação nas 
mesmas; 
-Despertar o 
gosto pelas 
manifestações 
culturais; 
-Oportunizar aos 
educandos  
desenvolver e/ou 
descobrir suas 
habilidades e 
talentos através 
da música, 
danças e teatro; 
-Promover o 
trabalho em 
equipe; 
-Trabalhar  o 
comportamento 
de plateia. 

 Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
 

Recreio Dirigido 
 

 -Proporcionar 

aos alunos um 
espaço 
alternativo para 
desenvolver 
atividades de 
cunho recreativo, 

oferecendo um 
ambiente 
propício ao 
desenvolvimento 
integral do 
educando com 
ações coletivas, 
lúdicas e 
pedagógicas, 
visando promover 
um recreio mais 
harmonioso e 
produtivo. 
-Estimular a 

coletividade e 
integrar alunos 
das diversas 
turmas em um 
momento de 
lazer. 
 
-Contribuir para 

que a escola seja 
um espaço 
prazeroso de 

Todo o ano letivo Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
 
 



 

convivência. 
-Resgatar 

brincadeiras 
saudáveis que 
não fazem mais 
parte do cotidiano 
de nossas 
crianças, devido 
aos avanços 
tecnológicos. 
-Desenvolver 

valores humanos, 
tais como: 
respeito, 
solidariedade, 
amizade e 
cooperação. 

Projeto Valores 
 

-Conscientizar os 

estudantes da 
necessidade e 
importância do 
respeito para o 
convívio social 
através do 
conhecimento e 
da aplicação dos 
direitos e deveres 
de cada cidadão. 
-Favorecer 

aprendizagem 
significativa na 
formação de 
seres humanos 
mais conscientes, 
participativos e 
responsáveis. 
-Conscientizar os 

educandos da 
necessidade e 
importância do 
respeito para o 
convívio social 
através do 
conhecimento e 
da aplicação dos 
direitos e deveres 
de cada cidadão. 
-Favorecer 

aprendizagem 
significativa na 
formação de 
seres humanos 
mais conscientes, 
participativos e 
responsáveis. 
 

Todo o ano letivo, 
com maior 
ênfase, na 
Semana de 
Educação para a 
vida. 

Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 

Educação em 
Movimento  

-Ampliar as 
experiências 
corporais dos 
estudantes da 
Educação Infantil 
e Anos Iniciais do 

-2º semestre Equipe de direção 
Coordenação  
Professores regentes 
Professor de Educação  Física. 
 
 



 

 
 

Ensino 
Fundamental, 
mediante a 
intervenção 
pedagógica 
integrada e 
interdisciplinar 
entre o professor 
Pedagogo e o 
professor de 
Educação Física. 

Óleo na pia, não! 
Projeto matemática 
divertida 
 
 

- consciêncitizar a 
comunidade 
escolar para a 
necessidade de 
diminuição dos 
impactos no meio 
ambiente 
causados pelo 
descarte incorreto 
do óleo de 
cozinha; 
- enriquecer as 
aulas de 
matemática com 
o uso de jogos 
pedagógicos 
adquiridos em 
troca de óleo 
recolhido. 
 

Todo o ano 
letivo 

Toda comunidader escolar 
 
Edimilson  de Melo e Silva (professor de 
matemática e colaborador) 
 

Natura Coleta 

Criança não 
namora, nem de 
brincadeira! 

-sensibilizar os 
estudantes para a 
compreensão de 
que namorar é 
um compromisso 
social de adultos. 

Durante todo o 
ano letivo. 

Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 

 
Eixo: Eventos 
Ações/Projetos/Dem
andas 

Objetivo Cronogra
ma 

Avaliação 

- Festa Junina 
 

- Proporcionar  
momentos de 
interação entre 
os estudantes. 
- Resgatar 
costumes da 
cultura 
brasileira.  
 

- junho  Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 

- Feira Cultural 
 
 

- Envolver a 
família dos 
estudantes com 
o processo de 
ensino 
aprendizagem, 
proporcionando 
momentos de 
interação entre 
escola e família 

- a definir - Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 



 

 
 

 

promovendo o 
conhecimento 
do currículo a 
comunidade. 

Plenarinha -  -Promover  a 

aproximação, 
envolvimento e 
encantamento 
das crianças 
com o mundo 
das histórias de 
modo que elas 
possam 
conhecer, ouvir, 
sentir, contar, 
imaginar e criar 
suas próprias 
histórias, por 
meio de 
brincadeiras e 
demais 
atividades 
 

Agosto  Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 

Eixo: Transição entre etapas 

Ações/Projetos/Dem
andas 

Objetivo Cronogra
ma 

Avaliação 

Projeto de 
Transição com o 
CEF 33 
 
 

- Dar maior 
conforto e 
segurança 
para os 
estudantes 
quanto a 
mudança de 
escola 
-Promover 
uma aula 
inaugural, na 
escola 
seqüencial, 
para que 
percebam a 
organização 
da nova rotina; 
-Promover 
encontro com 
alunos do 6º 
ano para que 
façam uma 
entrevista; 

- 
Novembro 
e 
dezembro 

Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 

Projeto Transição 
com os estudantes 
da Educação Infantil 
 
 

- Dar maior 
conforto e 
segurança 
para os 
estudantes 
quanto a 
mudança para 
o Bloco Inicial 
de 
Alfabetização. 

- Outubro 
a 
dezembro 

Equipe de direção 
Coordenação  
Professores 
SOE 
EEAA 
 



 

 
 

XV– Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político- Pedagógico 

 

 

A avaliação deste Projeto será realizada constantemente  nas coordenações e reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe e encontro com os pais de forma que toda comunidade escolar possa 

fazer seus apontamentos e dar sugestões. Este documento será reformulado anualmente no início de 

cada ano letivo. 

 
 

XVI– Referenciais Bibliográficos 
 
 
 
ARAÚJO, S. Maria Katiúcia: Os desafios do coordenador pedagógico da E.C. 45 de Ceilândia 
numa gestão democrática frente a sua realidade: suas competências e suas atribuições. 
2015. Especialização em Coordenação Pedagógica - Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais 
da Educação. Universidade de Brasília, Brasília. 
 
CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação. Progestão – Programa de 
capacitação a distância para gestores escolares. Brasília, 2001. 
 
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1985. 
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 15ª Ed. São Paulo. Ática, 1986. 
_____________. Educação e mudança. 6ª ed. Rio de Janeiro. Paz e terra, 1983. 
 

GROSSI, Esther Pillar. A teoria dos Campos Conceituais é algo extraordinário. Porto Alegre: 

GEEMPA,. 2017. ______, Esther Pillar. Aula-entrevista. Porto Alegre: GEEMPA, 2010 
 
 
PIAGET, Jean. Psicologia da inteligência. 2ª ed. São Paulo, Fundo de Cultura, 1967. 
_____________. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro. Forense, 1970. 
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 

1988. 

______. Lei nº 10.172/2001. Plano Nacional de Educação. Brasília, 2001. 

 

______. Lei nº 4.024/1961. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 

1961. 

 

______. Lei nº 5.692/1971. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, 1971. 

 

https://blog.wpensar.com.br/pedagogico/reuniao-pedagogica-pautas/?utm_source=wpensar-blog&utm_medium=post-link&utm_campaign=pedagogico&utm_term=&utm_content=projeto-politico-pedagogico
https://blog.wpensar.com.br/pedagogico/reuniao-pedagogica-pautas/?utm_source=wpensar-blog&utm_medium=post-link&utm_campaign=pedagogico&utm_term=&utm_content=projeto-politico-pedagogico


 

______. Lei nº 9.394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, 1996. 

 

______. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Unidade IV. Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 

Brasília: MEC, SEB, 2012. 

 

_______. Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.Parâmetros 
Curriculares. Brasília, 1997. 

 

________. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 

Brasília: MEC/SEESP, 2008. 

 

DISTRITO FEDERAL. Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização. Secretaria de 

Estado de Educação do DF. Brasília, 2012. 

 

______. Lei Orgânica do Distrito Federal. Brasília, 1993. 

______. Secretaria do Estado de Educação do DF. Currículo de Educação Básica: Ensino 

Fundamental – Series Anos Iniciais.  Secretaria de Estado de Educação do DF. Brasília, 2010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


