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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno 

da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino 

da escola na mão, também. 

Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o 

trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir este país democraticamente 

[...]. 

 

Paulo Freire



 

 

4 

SUMÁRIO 

 

1. Apresentação  

2. Histórico  

3. Diagnóstico da realidade escolar 

4. Função Social  

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

6.  Missão e objetivos  

7. Concepções teóricas do trabalho pedagógico 

8. Organização do trabalho Pedagógico  

9. Estratégias de avaliação  

10. Organização Curricular 

11. Plano de ação para implementação do PPP  

12. Acompanhamento e avaliação do PPP  

13. Projetos específicos 

14. Referências  

15. Anexos 



 

 

5 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola é o documento principal de 

respaldo ao desenvolvimento de todas suas ações, ele alicerça o trabalho pedagógico 

escolar enquanto processo de construção contínua é a reflexão crítica sobre os problemas 

da sociedade e da educação para a busca de possibilidades de intervenção na realidade. 

Exige a articulação e a participação de todos: professores, funcionários, pais, alunos e 

outros para construir uma visão global da realidade e tem como pressupostos norteadores: 

filosófico-sociológico, epistemológicos, didático-metodológicos e políticos e não pode ser 

engessada, estática e nem definitiva.  

A reavaliação deste documento é fundamental e acontece por meio de reuniões 

setorizadas com todos os segmentos da comunidade escolar (pais e servidores), entrega e 

análise de questionários e formulários institucionais, atividades para os estudantes como 

forma de dar protagonismo e voz aos estudantes. Todas essas estratégias são 

instrumentos de aprimoramento pedagógico, conforme Brito (2008): 

“Todas essas estratégias são instrumentos de aprimoramento 

pedagógico, conforme Brito (2008): ‘’A participação ativa de todos os 

envolvidos em uma unidade social, para a tomada de decisão conjunta, 

mediante processo de planejamento participativo, pelo qual a realidade 

é analisada pela incorporação de diferentes olhares que, ao serem 

levados em consideração, permitem que as decisões tomadas o sejam 

a partir de uma visão abrangente das perspectivas de intervenção, 

além de garantirem o comprometimento coletivo com a implementação 

do planejado.’’ (in BRITO p.128).” 

O Projeto Político Pedagógico tem como princípios orientadores: a igualdade de 

condições para o acesso e permanência no processo educativo, aprendizagem de 

qualidade para todos; a gestão democrática que pressupõe participação de representantes 

de todos os segmentos da  escola, pais, estudantes, professores  nas tomadas de decisões, 

priorizando a solidariedade, eliminando a exploração construída na vivência coletiva, 

contemplando a ideia de regras, reconhecimento e intervenção recíproca; de valorização 

de todos os trabalhadores em educação. 

A construção da Proposta Pedagógica é respaldada na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDBEN 9.394/96 (BRASIL. 1996). Neste contexto, ressaltam-se 

ainda os pressupostos legais, presentes na LDB 9394/96 e dispostos no seu Art.14 que:  

“Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática de 
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ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; II - participação da comunidade escolar e local em conselhos 

escolar e equivalente. E também na Constituição de 1988, 

fundamentando o PPP em seu viés democrático, o disposto no seu 

artigo 15: [...] os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os integram, progressivos 

graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira 

observada às normas gerais de direito financeiro público (Brasil, 2010, 

p. 17).” 

O Projeto Político Pedagógico está estruturado da seguinte forma: esta 

apresentação, historicidade da escola e diagnóstico da realidade, princípios, objetivos e 

concepções sobre o trabalho escolar e organização pedagógica em ciclos, plano de ação 

de implantação da proposta pedagógica, da coordenação Pedagógica, projetos específicos, 

parcerias, planos de ação da equipe de apoio especializado e serviços de orientação 

educacional, finalizando com as referências bibliográficas. O presente projeto foi construído 

com base no PPP existente desde 2019 com alterações sofridas em função do histórico 

vivido pela escola, desde então, além de sugestões dadas pela comunidade escolar. 

Em conformidade com o parecer 62/99 do Conselho de Educação do DF, cap. 

02 e no Regimento Escolar, um projeto político-pedagógico viabiliza que as escolas 

apresentem resultados de reflexão sobre o seu papel em relação à execução das Políticas 

Públicas Educacionais, e sobre diretrizes do processo de ensino e aprendizagem 

adequadas a progressão no mundo do trabalho e com vistas a estudos posteriores. Assim, 

acredita-se que não há ensino sem aprendizagem, e ensinar é levar o aluno ao aprender 

(aprender a pensar, a agir e a sentir) 

A proposta construída que será constantemente reavaliada é entendida como 

instrumento teórico metodológico capaz de apontar o caminho que esta instituição deverá 

percorrer para realizar uma educação que priorize os princípios da qualidade da equidade, 

cujo foco principal seja sempre atender o estudante como ser completo, total e indivisível 

no intuito de avaliar e redirecionar as ações e garantir a construção da identidade e 

cidadania por toda a comunidade escolar de forma coletiva e democrática por meio das 

áreas de conhecimento de forma interdisciplinar para a qualidade social da ação educativa. 

. E também na Constituição de 1988, fundamentando o PPP em seu viés 

democrático, o disposto no seu artigo 15:  
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[...] os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 

de educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira observada às 

normas gerais de direito financeiro público (Brasil, 2010, p. 17).  

Por isso, informamos que por meio de seus pressupostos legais e documentos 

norteadores, considera-se este PPP como dinâmico e integrador dos diversos atores. 

Assim, promove-se à comunidade a figura de sujeito atuante nas tomadas de decisões dos 

assuntos que envolvem diretamente os interesses da coletividade, pois como afirma Paro 

(2000, p.78):  

‘’Se a verdadeira democracia caracteriza-se, dentre outras coisas, pela 

participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não 

apenas como titulares de direitos, mas também como criadores de 

novos direitos, é preciso que a educação se preocupe com doar-lhes 

das capacidades culturais exigidas para exercerem essas atribuições, 

justificando-se, portanto a necessidade de a escola pública cuidar, de 

forma planejada e não apenas difusa, de uma autêntica formação do 

democrata.’’ 

Em síntese, salientamos a importância de se manter esse instrumento atualizado 

no intuito de trazer reflexão à maneira em que as atribuições da escola interferem na 

mudança da realidade vivenciada que, sob a atmosfera do construto social, podem fazer a 

diferença quando fortalece laços de parceria com toda a comunidade escolar.  

 

1.2 Caracterização Física  

 

A estrutura física e instalações gerais do prédio são suficientes: o espaço físico 

possui certa diversidade de espaços, contudo, as salas de aula tem um tamanho adequado, 

mas janelas inadequadas para a ventilação, que tornam as salas de aula extremamente 

quentes e abafadas. Existe um bom acervo de livros e possui uma biblioteca. Os ambientes 

e serviços são: secretaria escolar, salas de aula, biblioteca escolar, sala de professores, 

copa, cozinha, banheiros (também adaptados); áreas de convivência e infraestrutura para 

o desenvolvimento de atividades esportivas, de recreação e culturais, bem como 

brinquedoteca, parquinho, quadra coberta; bebedouros, espaços e acessibilidade para 

pessoas com deficiências; Sala de tecnologias/vídeos; estacionamento, etc.  
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1.3 Estrutura física da Escola: 

• Salas de aula: 15  

• Sala de professor: 01  

• Copa: 01 

• Sala de leitura: 01  

• Sala da supervisão/ secretaria: 01  

• Labortório de Informática: 01 

• Laboratório de Ciências: 01 

• Sala Multimídia: 01 

• Brinquedoteca: 01 

• Sala de Vídeo: 01 

• Sala de Recursos: 01 

• Sala de Arte 

• Sala de Acompanhamento Escolar 

• Sala da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: 01  

• Sala de Serviço de Orientação Educacional: 01  

• Secretaria escolar 01   

• Sala da Direção: 01  

• Quadra coberta: 01  

• Sala de auxiliares de limpeza: 01  

• Cantina: 01 

• Sala Vigilância: 01 

• Guarita 

• Mecanografia: 01 

• Banheiro Servidores:  01 FEM  - 01 MAS 

• Banheiro Estudantes: 01 FEM – 01 MAS 
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1.4 Dados de Identificação da Instituição  

 

Escola Classe 45 de Taguatinga 

Endereço: EQNM 40/42 AE, Taguatinga Norte, Brasília/DF 

CEP: 72146-507 

Telefone: (61) 3901-6695 

E-mail: ec45.taguatinga@edu.se.df.gov.br  

Turnos de funcionamento: matutino e vespertino  

Instagran:  ec45detaguatinga  

Código INEP: 530004264 

Localização: 

: 

  

1.5 Oferta de Etapa de Ensino 

Educação Infantil – Pré-escola (05 anos);  

Ensino Fundamental: BIA 1°s , 2°s e 3ºs anos (1º bloco) e 4°s e 5º anos (2º bloco) 

about:blank
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2. HISTÓRICO  

 

A Escola Classe 45 de Taguatinga foi fundada no dia 19 de abril de 1978. A 

chave foi entregue ao então Secretário José Raimundo, dando início às atividades de 

Ensino Fundamental. Nessa época, a escola não contava com muros e a M Norte sequer 

era asfaltada. 

 A partir de 1980 iniciou-se o trabalho de atendimento à pré-escola com 

monitoria. Nesse mesmo ano a escola ofereceu dependências para o curso Supletivo no 

noturno.  

Em 1982, a escola ampliou seu atendimento até a 5ª série e Supletivo Fase III. 

No ano seguinte o Estabelecimento de Ensino iniciou o atendimento também à 6ª série, em 

1993 deu início às salas de alunos com atendimento ao Ensino Especial.  

No ano de 1995 a escola passou por uma reforma e ampliação, de 1995 a 1999 

a escola atendeu também à 7ª série. Em 2000 a escola atendeu de 1ª a 6ª série, em 2003, 

foi aberta uma Classe de Aceleração e o EJA- 1º segmento, no segundo semestre de 2004 

essa turma foi extinta. Em 2005 abriu-se uma turma de Portador de Condutas Típicas- 

Autista.  

No ano de 2007 e meados de 2008 a escola acolheu o Centro de Educação 

Infantil 03 que passava por reforma e teve de adaptar seus espaços a essa realidade.  

Nos anos seguintes à escola atendeu as turmas de Educação Infantil e da 1ª à 

5ª série. No ano de 2017, a escola ofereceu a Educação Infantil e os Anos Iniciais ( 1º ao 

5º ano), nos dois turnos.  

No ano de 2018, a escola permaneceu com a Educação Infantil e os Anos Iniciais 

( 1º ao 5º ano), com um diferencial, separando as realidades em turnos. No turno matutino 

atendeu os anos Iniciais de 1º ao 5º ano e o turno vespertino atendeu a Educação Infantil, 

1º e 2º períodos.  

Nos anos de 2020 e 2021, em sua maioria, a escola atendeu de forma remota 

durante a pandemia de COVID-19, seguindo os parâmetros de atuação da SEEDF. Em 

março de 2020, o atendimento presencial nas escolas do Distrito Federal foi interrompido. 

As atividades permaneceram remotas até agosto de 2021, em que houve retorno 

escalonado de aula (remoto e presencial). Em meados de novembro, as aulas voltaram 

100% presenciais com protocolos de biossegurança para garantir a saúde de todos. 
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Foram dois anos letivos com adaptações curriculares e de muita busca ativa 

dentro da secretaria. Alguns estudantes estavam em busca ativa ou não tiveram acesso ao 

conteúdo online, prejudicando de forma significativa seu desenvolvimento. Nos anos 

subsequentes haverá um estudo de como reaver as perdas pedagógicas e de 

aprendizagem dos estudantes para que a educação volte à normalidade. 

Neste ano de 2022, continuará atendendo no turno matutino os anos iniciais, do 

1º ao 5º ano, e no turno vespertino a Educação Infantil. O ensino será em sua totalidade 

presencial, havendo, ainda muita busca ativa e prevenção ao abandono/evasão 

escolar. Atualmente a equipe gestora é composta pela professora Ana Paula Ribeiro, 

diretora, a professora Jessica Verona Sepulveda, vice-diretora, a professora Daniela 

Martins França  e o servidor da carreira assistência Jônatas Miranda de Oliveira, chefe de 

secretaria. 

Iniciamos o ano com diversas demandas da comunidade, dos estudantes, dos 

professores e de todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem desenvolvido 

na Escola Classe 45 de Taguatinga, todo o trabalho tem sido desenvolvido baseada na 

escuta sensível e na tomada de decisões coletivas buscando fortalecer o trabalho em grupo 

e a reflexão para a tomada de decisões. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Classe 45 é uma escola inclusiva que atende a 523 estudantes em 

turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, residentes em suas 

proximidades e assentamentos. Possui uma clientela bem diversificada, sendo que uma 

grande parte desses alunos vem de ônibus cedido pela SEEDF, vindo de assentamentos 

como Vila São José e 26 de Setembro, além da comunidade da M Norte e outros setores. 

Possui ao todo 26 turmas, distribuídas em 15 turmas no turno matutino, sendo 

três turmas de 1º ano; duas turmas de 2º ano; quatro turmas de 3º ano; três turmas de 4º 

ano e três turmas de 5º ano e 11 turmas no turno vespertino, sendo cinco turmas de primeiro 

período e seis turmas de segundo período. 

Apesar dos avanços consideráveis na qualidade de ensino, a nossa escola ainda 

enfrenta o desafio de sanar duas questões que são a alta rotatividade de equipes diretivas 

e a infrequência dos estudantes. 

A alternância de equipes gestoras dificulta o fortalecimento e a continuidade do 

trabalho pedagógico, dessa forma é necessário, a consolidação das estratégias e ações 

pedagógicas que buscam construir os projetos escolares que visem os avanços e as 

consolidações das aprendizagens. 

A ampliação do espaço físico, colaborou com o desenvolvimento de 

planejamentos mais abrangente e que exploram a tecnologia e a experiências 

apresentadas pelos estudantes, isto tem tornado o trabalho pedagógico ainda mais 

consistente e todo as pessoas envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem 

motivados. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A escola tem como principal objetivo propiciar a formação do cidadão por meio 

de aprendizagem significativa, o compromisso de promover ações para a efetivação dos 

direitos sociais. Segundo as Diretrizes Pedagógicas Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (2009/2013) “a função é garantir à comunidade as condições necessárias 

para o exercício pleno da cidadania, precisa conscientizar-se de sua responsabilidade de 

propiciar a construção de conhecimento” (p. 13) Nesse contexto, a educação em geral tem 

a função de possibilitar e de oferecer oportunidades de integração, participação, e formação 

focada no desenvolvimento pleno, bem como da luta pelos direitos sociais e o resgate da 

cidadania. 

A escola que todos buscamos deve estar regulada na lógica de um espaço 

incentivador e favorável para a construção de uma sociedade crítica, participativa e atuante. 

Aquela que tem como primícias a valorização dos estudantes em seus aspectos, sociais, 

afetivos, emocionais e culturais, possibilitando que a comunidade escolar participe de forma 

assídua em todos os interesses que envolvam o bom andamento do ensino aprendizagem 

e das ações escolares. Tendo em vista que o homem é um ser ativo, social e histórico Bock 

(2002) enfatiza que a psicologia no âmbito da educação foi construindo formas de 

compreensão do ser humano, cujas condutas no espaço escolar são compreendidas a 

partir das relações que se estabelecem entre si, e dando atenção às diferenças. 

Para tanto,  é necessário envolver o estudante nesse processo, o que contribui 

para que a aprendizagem seja mais efetiva, resultando em uma caminhada de sucesso 

escolar. Diante do exposto, a função social da Escola Classe 45 é propiciar para todos os 

estudantes, uma aprendizagens significativas, cognitiva, afetiva, moral, cultural em um 

ambiente incentivador e inclusivo, fortalecendo o prosseguimento dos estudos, respeitando 

e valorizando as diferenças, a prática da autonomia, o exercício da cidadania e da ética. 

Permitindo que o estudante desenvolva um senso crítico e  possa apropriar-se de meios 

importantes como a leitura e escrita favorecendo  a aquisição de conhecimentos científicos 

e prática da autonomia e independência. Neste contexto, o estudante deve ser incentivado 

a reconhecer-se como ser único (indivíduo), mas inserido em uma sociedade  que impõe 

regras e culturas bem definidas. É fundamental que nosso estudante seja capaz de avaliar 

questões morais, defender seus direitos e praticar seus deveres é de fundamental 

importância para o bom convívio e vida produtiva. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

A Lei de Diretrizes e Bases n° 9394 (BRASIL, 1996) organizou planos e políticas 

inspirados em princípios justos que visam o direito de todos à educação. Em harmonia a 

esta lei, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1997) e a resolução 

01/2005 - CEDF que tratam da proposta pedagógica das escolas públicas do DF. Esta 

proposta apresenta-se como instrumento norteador da ação educativa, visando à melhoria 

da qualidade de ensino de forma a atender as especificidades de cada instituição escolar. 

Nesta perspectiva, a proposta pedagógica da ESCOLA CLASSE 45 DE 

TAGUATINGA está sendo construída coletiva e continuamente; concebendo a própria 

essência do trabalho desenvolvido dentro de seu contexto histórico e social e  está 

comprometida com os processos educativos propondo aprendizagens significativas para 

atender as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes 

A Escola Classe 45 de Taguatinga passa a ser vista como um espaço amplo, 

que inclui saberes, competências, valores, costumes, práticas, modos de gestão em meio 

à diversidade, onde cada aluno é visto de  forma individualizada nos aspectos centrais com 

o objetivo de um ensino bem sucedido. A aprendizagem é o resultado de processos sociais 

e pessoais e estas são as propostas da EC 45 de Taguatinga com todos os alunos desta 

Instituição de Ensino. 

Neste documento, contempla- se as diretrizes norteadoras voltadas para uma 

educação que priorize os princípios de qualidade e da equidade, aberta a novas 

experiências, a novas maneiras de ser a novas ideias. Com base no Currículo em 

Movimento (2014; 2018) que promove a unicidade teoriaprática, a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a flexibilização, com isso a avaliação da aprendizagem assume caráter 

emancipatório, num processo de permanente construção. 

 Assim, princípios como integralidade, transversalidade, diálogo entre escola, 

comunidade e trabalho em rede vem romper com as fragilidades de um modelo de 

educação que dificulta o acesso de todos ao conhecimento e aprofunda a exclusão dos 

estudantes, para uma concepção inclusiva toda Unidade escolar deve buscar desenvolver 

um trabalho pedagógico baseado nos mesmos e esse é um dos objetivos da EC 45. 

Os princípios norteadores tratam de garantir aos educandos as condições para 

a sua educabilidade, o que significa ter condições dignas de vida com seus direitos 

respeitados,  a prática que tem o intuito de garantir a caráter interdisciplinar entre as áreas 
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de conhecimento, e com intuito de relacionar aprendizagem com os interesses e questões 

sociais reais dos discentes e da comunidade, ropõe ações diversas no intuito de considerar 

os saberes comunitários e sua importância, a fim de resgatar tradições e culturas populares, 

para isso a comunicação acontece por meio de palestras, rodas de conversas, entrevista 

com a comunidade escolar, entre outros.  

Além da ideia de ampliar a vivência dos educandos, ultrapassando os muros das 

escolas, por meio de parcerias com a comunidade para “a criação de projetos socioculturais 

significativos e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”. O território é 

sempre permeado de possibilidades de interação, seja através dos saberes dos sujeitos ou 

do uso do espaço, o que viabiliza enriquecimento do repertório e vivência dos estudantes, 

o que possibilita novas aprendizagens, maior reconhecimento do território e fortalecimento 

da autonomia.  Uma das ações que se destaca nessa seara são as saídas pedagógicas 

realizadas ao longo do ano letivo pelos estudantes, que tem cunho pedagógico e cultural.  

O trabalho em rede e a convivência escolar tem relação com o trabalho coletivo 

e em conjunto, que se dá pela troca de experiências e saberes que cria um ambiente que 

oportuniza experiências diferenciadas de aprendizagem às crianças de modo colaborativo.  

 A epistemologia é a ciência que procura validar o conhecimento, buscando 

evidências de que o conhecimento exista fora da consciência do indivíduo e se pode ser 

discernido de uma crença, uma ideia fantástica ou irreal. A Escola Classe 45 reconhece 

que a criança enquanto ser social influencia e é influenciada pelas interações com seus 

pares, com a cultura e com o ambiente por meio de múltiplas linguagens. Em destaque: 

Piaget (1976) ressalta os aspectos biológicos, a maturação biológica como condição do 

desenvolvimento cognitivo (aprendizagem), para Vigotsky (2001) a teoria é histórico-cultural 

e usa a linguagem como instrumento principal para a aprendizagem e realça as relações 

sociais e culturais que promovem o desenvolvimento, enquanto que, a teoria de Wallon 

(1975) é sócio afetiva, cuja aprendizagem e o desenvolvimento se dá em relação a emoção 

(perspectiva cultural e afetiva).  

A Escola Classe 45 realiza em discussões no espaço-tempo das Coordenações 

Pedagógicas, o descortinar do trabalho executado em sala de aula a partir da reflexão na 

ação e sobre a ação, interconectando experiência e conhecimento, teoria e prática em 

processo de retroalimentação; os professores fazem trocas de experiências, de formação 

continuada, de planejamento, de discussão do currículo e de organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade. 

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário 
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se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica 

das relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo 

necessário para que assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local para 

acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 

continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico 

que contemplem a interdisciplinaridade como princípio.  

Considerando a importância da articulação de componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada, o currículo propõe ainda eixos integradores: 

alfabetização, somente para o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), letramentos e ludicidade 

para todo o Ensino Fundamental a interdisciplinaridade, assumindo o princípio de que “todo 

conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos”,e que “o ensino 

deve ir além da descrição e constituir nos estudantes a capacidade de analisar, explicar, 

prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas 

em áreas de conhecimento, puderem contribuir cada uma com sua especificidade, para o 

estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de projetos de 

investigação e/ou de ação”. Enfatizam que o currículo deve ter tratamento metodológico 

que evidencie a interdisciplinaridade e a contextualização (DISTRITO FEDERAL, 2018).  

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma 

base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus 

projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho 

com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes. A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de 

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual 

dos estudantes, para atender às novas demandas de uma sociedade em mudança que 

requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de 

reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de 

forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela 

organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo 

é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto político-

pedagógico da escola.  

 Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna 

possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do 

senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com 

base na ciência, com vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente 

[...], uma configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à 
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criatividade individual e social. Ao promover a articulação entre os conhecimentos 

científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão 

sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese 

qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). 

 Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos 

sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências 

construídas em espaços sociais diversos.  

A Escola 45 abarca a legislação sobre a Educação Inclusiva no DF na 

perspectiva da inclusão, promovendo o atendimento aos estudantes com deficiências ou 

de distúrbios de aprendizagem, como: deficiência sensorial (auditiva e visual), deficiência 

intelectual (como transtorno do espectro autista e diversos graus de deficiência cognitiva), 

deficiências múltiplas (paralisia cerebral e outras condições), dislexia, Transtornos Globais 

de Desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

A Escola Classe 45 tem buscado propiciar recursos e meios capazes de atender 

às necessidades dos estudantes, de modo a oportunizar-lhes condições de 

desenvolvimento e de aprendizagem, organizando recursos de acessibilidade, e realizando 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante ao Currículo 

segundo os seguintes princípios: respeito à dignidade humana; educabilidade de todos os 

seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar; direito 

à igualdade de oportunidades educacionais; direito à liberdade de aprender e de expressar-

se; direito a ser diferente; integração escola-família-comunidade.  

De acordo com a estratégia de matrícula para a rede pública de ensino do Distrito 

Federal (2020) a criança com deficiência, que for matriculada durante o período letivo, deve 

ser encaminhada ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da SEEDF e só terá 

direito a redução no quantitativo de alunos na sala de aula após indicação dos profissionais 

especializados, conforme procedimentos e encaminhamento da UNIPLAT.  

Os critérios para o encaminhamento do estudante para a classe especial: 

esgotar possibilidades e oportunidades de inclusão escolar; apresentar limitações nas 

habilidades adaptativas em comprometimento tal que não seja beneficiado pela inclusão 

escolar imediata; e encontra-se na faixa etária compreendida entre 8 e 14 anos. Diante do 

exposto, a Escola Classe 45 tem muita atenção e respeito com todas as crianças e acredita 

em ações inclusivas de modo diário. 
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6. OBJETIVOS 

 

Os Objetivos principais assumidos por toda a equipe da EC 45 é oportunizar uma 

educação voltada para o desenvolvimento integral do estudante, propiciar a formação do 

cidadão por meio de aprendizagem significativa, isto é, buscar estratégias relevantes para 

o desenvolvimento da cidadania, pois essa é elaborada por meio da aprendizagem, seja 

ela cognitiva, afetiva, moral ou cultural, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e do Projeto Educativo das Escolas Públicas do Distrito Federal. 

A Escola Classe 45 de Taguatinga têm o objetivo de instituir, de fato, a escola 

cidadã, implementando uma educação transformadora voltada para o desenvolvimento 

integral do educando, considerando seus aspectos social, cognitivo, emocional e 

psicomotor, além de contribuir para sua formação consciente e comprometida na 

construção do mundo. 

Segundo as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (2009/2013), "a função é garantir à comunidade as condições necessárias 

para o exercício pleno da cidadania, precisa conscientizar-se de sua responsabilidade de 

propiciar a construção de conhecimento” (p. 13). 

Acreditamos que a aprendizagem deve incentivar novos conhecimentos num 

processo contínuo, aprender a conhecer. Na crença de que por meio de práticas e 

vivências, promove-se à concretização do desenvolvimento das competências pessoais e 

sociais, entendendo a educação como única possibilidade efetiva de mudar o amanhã. 

Busca-se na formação do estudante, pelo exercício da cidadania e o 

desenvolvimento das habilidades, assegurar-lhes os meios de progredirem nos estudos e 

na preparação para o mundo do trabalho desenvolver nos estudantes a capacidade de 

refletir e apropriar-se de meios importantes como a leitura e escrita contribuindo assim para 

a aquisição de conhecimentos científicos e prática da autonomia e independência. 

Acreditamos que a aprendizagem é um mecanismo interno, pessoal e parte da 

ação da criança, aprender a ser, enriquecendo-se com trocas de experiências e nas 

relações pessoais, aprender a conviver, favorecendo em todos os sentidos o aprender a 

fazer. 

Nossa filosofia requer oportunizar aos estudantes condições para tornarem-se 

cidadãos organizados, conscientes, participativos e críticos na formação da sociedade, 

levando o mesmo a aprofundar seus conhecimentos e buscar bases sólidas, a fim de torná-
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los sujeitos comprometidos e conscientes. 

Segundo preceitos legais e assegurando a todos o direito de igualdade acesso 

e permanência na escola, sendo respeitada a diversidade cultural, a diferença de gênero, 

orientação sexual, etnia, os estudantes portadores de necessidades educacionais 

especiais, bem como os afrodescendentes, indígenas, entre outros. 

A EC 45 coloca em 1º lugar a qualidade de ensino oferecido aos nossos 

estudantes visando o seu desenvolvimento integral e pleno de suas potencialidades. 

Educar partindo do princípio: Prática-teoria-prática, em busca da construção de 

uma sociedade justa, igualitária, vivenciada de valores e conhecimentos socialmente úteis, 

almejando o desenvolvimento integral do ser humano, sujeitos do contexto social e capaz 

de transformar o ambiente em que vivem. 

A Escola Classe 45 de Taguatinga tem como função principal respeitar e 

valorizar as experiências de vida dos estudantes e de suas famílias. Garantindo educação 

pública de qualidade, mediada pela gestão democrática e articulada à proposta de 

formação integral dos estudantes, tendo como propósito fortalecer em todos, a postura 

humana e os valores aprendidos: a criticidade, a sensibilidade, a contestação social, a 

criatividade diante das situações difíceis, a esperança. Queremos deste modo, formar seres 

humanos com dignidade, identidade e projeto de futuro. 

 

Dimensão OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Gestão Pedagógica 

Estimular no estudante o espírito cooperativo, 

crítico, autônomo e transformador; 

Promover ações que estimulem o corpo docente para 

descobrir novas estratégias pedagógicas 

Promover ações de sensibilização e participação da família 

e comunidade diante do processo de construção educativa, 

através de reuniões, palestras, mostras pedagógicas e 

culturais. 

Utilizar o conhecimento associado aos avanços 

tecnológicos, em busca de esforços para atingir os fins do 

processo educacional. 
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Gestão das 

aprendizagens e dos 

resultados educacionais 

- Garantir aos estudantes um atendimento adequado às 

suas necessidades pedagógicas básicas, estimulando o 

desenvolvimento de suas potencialidades promovendo a 

prática de inclusão social. 

 

 

Gestão Participativa 

Criar condições para o estudante assumir 

responsabilidades; 

Proporcionar um ambiente harmonioso ao bem estar da 

comunidade escolar. 

- Promover o desenvolvimento de princípios morais, éticos, 

religiosos e democráticos da comunidade escolar visando à 

construção da plena cidadania. 

 

 

 

Gestão de Pessoas 

- Estimular a prática de atitudes positivas em relação às 

pessoas e a natureza, valorizando a vida. 

- Proporcionar ações para que a escola e o aluno tenham 

maior participação na comunidade educacional de modo a 

influenciar o meio em que vive. 

- Fortalecer as relações interpessoais entre os servidores da 

escola para o melhor desenvolvimento do trabalho escolar. 

Gestão Financeira Estabelecer critérios para a prática da autonomia 

Administrativa, Pedagógica, Financeira e Jurídica como um 

processo de identidade de toda ação educativa. 

 

 

 

 

 

 

O objetivo geral da gestão administrativa é ter um espaço 

físico, pedagógico, político e cultural de formação de sujeitos 

de plena cidadania e de consciência crítica, capazes de 

produzir e compartilhar os conhecimentos, transformando-os 

em aprendizagem concreta e viabilizadora que venha a 

favorecer o crescimento social da comunidade. 

Estabelecer as relações interpessoais entre a comunidade 

através de comunicação objetiva, clara e coesa. 
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Gestão Administrativa - Proporcionar ações para que a escola e o aluno tenham 

maior participação na comunidade educacional de modo a 

influenciar o meio em que vive. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A escola segue algumas matrizes pedagógicas que norteiam nossa prática e 

vivências fundamentais neste processo de humanização das pessoas, que também 

chamamos de educação. 

 

7.1 Pedagogia da organização coletiva 

Nossa escola tem como desafio permanente difundir novas relações de trabalho, 

pelo jeito de dividir tarefas e pensar no bem estar do conjunto e da comunidade escolar. 

A escola se organiza coletivamente através de novas relações sociais que 

produz e reproduz valores, alternando comportamentos, costumes e ideias. Construir a 

aprendizagem organicamente coletiva torna o espaço escolar uma janela aberta para a 

visão de um mundo novo, e de uma cultura de pensar no bem de todos. Procuramos exercer 

um espírito de equipe para atingirmos um objetivo comum dentro de uma organização 

planejada. 

 

7.2 Pedagogia do trabalho 

Pelo trabalho, nossa escola acredita que os alunos compartilham 

conhecimentos, criam habilidades e formam consciência. Em si o trabalho já é uma 

potencialidade pedagógica, e a escola torna-o mais plenamente educativo, à medida que 

ajudamos os nossos alunos a perceber o seu vínculo com as demais dimensões da vida 

humana. 

No cotidiano os alunos e professores desenvolvem atividades no pátio com 

peças, músicas e orientações para o dia a dia. Essas atividades são orientadas pela equipe 

gestora para que haja uma participação de todos no processo de ensino aprendizagem dos 

alunos desta Instituição de Ensino. 

 

7.3 Pedagogia da história 

A escola acredita que cultivar a memória é mais do que compreender friamente 

o próprio passado. A pedagogia da história se baseia em não ver a história somente como 

uma disciplina e passa a trabalhá-la como uma dimensão importante de todo o processo 

educativo. 

A comunidade tem uma história que se desencadeou em movimento, pois todas 
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as famílias vieram de diferentes comunidades e passaram por diversos conflitos sociais até 

chegarem neste lugar, sendo assim a escola tem o papel fundamental de manter viva e 

sempre em pleno resgate esse processo vivido pela comunidade. 

A equipe gestora procura utilizar, de acordo com as determinações constantes 

em legislação específica, os recursos repassados para a escola, compartilhando o poder 

decisório com o Conselho Escolar e assegurando aos pais e responsáveis, professores e 

funcionários a participação nas decisões colegiadas.  

Durante as coordenações coletivas, procura desenvolver ações para 

aperfeiçoamento de seu quadro de professores, cuidando para que todas as atividades e 

propostas cheguem a todos os funcionários de forma transparente e clara, oportunizando 

exposição de opiniões, avaliações, discussões, etc., o que leva a todos os que aqui 

trabalham a assumirem, como um verdadeiro grupo,as responsabilidades pelas ações 

desencadeadas cotidianamente.
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

8.1 Organização escolar: regime, tempos e espaços 

Em relação à Organização do regime, tempos e espaços da escola, a Escola 

Classe 45 de Taguatinga segue a distribuição prevista na Matriz Curricular do Ensino 

Fundamental, organizada de acordo com os dispositivos da Lei 9394/96 e Regimento 

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de ensino do Distrito Federal. 

Atende as seguintes modalidades da Educação Básica: 

- Educação Infantil - 1º e 2º períodos. 

- Ensino Fundamental de 09 anos - Anos Iniciais 1º ao 5º anos. 

Distribuídos em 15 turmas no turno matutino e 11 turmas no turno vespertino. 

Todos organizados em ciclos, 1º e 2º segmentos. O impacto de um trabalho com 

ciclos está diretamente relacionado a maiores chances de aprendizagem, minimizando a 

defasagem idade e série, a reprovação e a evasão escolar. No entanto, o trabalho em ciclo 

exige dos professores e equipe pedagógica da escola um compromisso ainda maior com o 

desenvolvimento dos estudantes.   

1º Ciclo: Educação Infantil  

O 1º Ciclo para as Aprendizagens a Educação Infantil, na Escola Classe 45,está 

organizado em turmas por faixa etária:  

• Alunos de 4 anos (correspondente ao I Período) - completos ou a completar até 

31 de março do ano de ingresso. 

• Alunos de 5 anos (correspondente ao II Período) - completos ou a completar 

até 31 de março do ano de ingresso. 

2º ciclo: Ensino Fundamental - Anos Iniciais  

O 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA) (1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco se constitui das turmas dos 4ºs e 

5ºs anos.  

O ano letivo é composto por 200 (duzentos) dias letivos, divididos em 04 (quatro) 

bimestres, com 50 (cinquenta) dias em cada um. Diariamente as aulas são de 05 (cinco) 

horas, fazendo um total de 1000 horas durante todo o ano letivo. 
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8.2 Relação escola-comunidade 

 

8.2.1 Reunião de Pais 

No início do ano letivo foi realizada com a comunidade escolar a primeira reunião, 

a fim de apresentar a equipe da escola e o planejamento pré-definidos na semana 

pedagógica e que ocorrerá durante o ano: a estrutura de avaliação e acompanhamento, 

projetos interdisciplinares, atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo, 

normas disciplinares, acompanhamento familiar, entre outros assuntos relacionados à 

aprendizagem do aluno. Faz-se também ainda nesta reunião um trabalho de sensibilização 

para a participação nos projetos a serem desenvolvidos. 

Os pais e/ou responsáveis também são convidados a participar das reuniões 

bimestrais e/ou extraordinárias para tratar de assuntos referentes aos estudantes, 

atendimentos individualizados e encaminhamentos de acordo com as necessidades 

apresentadas por eles e detectadas pelos professores durante o processo educativo, 

divulgadas e discutidas no Conselho de Classe e Conselho Escolar. 

 

8.2.2 Eventos abertos à comunidade  

A escola promove eventos abertos à comunidade, por meio das quais a relação 

família-escola tem a oportunidade de se estreitar. São exemplos: a Festa Junina, 

Plenarinha, Exposições, entre outros.  De acordo com a revista Nova Escola (2006, p. 34), 

a escola e a família têm os mesmos objetivos, fazer a criança se desenvolver em todos os 

aspectos e ter sucesso na aprendizagem. Todos aprendem com essa parceria. 

 

8.3 Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

O trabalho pedagógico realizado pelos professores é organizado por uma 

metodologia de trabalho diversificada, em atendimento às diferentes necessidades e 

expectativas dos estudantes. 

A organização escolar conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar, 

sendo uma Sala de Recursos Generalista, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, 

com carência aberta em 2022, e o Serviço de Orientação Educacional. A escola ainda 

possui Educadores Voluntários Sociais para auxiliar o atendimento aos alunos com 
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diagnósticos de DI (deficiência Intelectual), DF (Deficiência Física), síndromes (X-frágil ou 

Down) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

As coordenações coletivas são realizadas semanalmente e divididas em: 

administrativa para informes gerais, prestação de contas e avaliações de ações; 

Pedagógica, com temas de estudos solicitados pelos professores ou sugeridos pela equipe 

diretiva; ou serviços, às vezes com parcerias externa, como palestrantes, formadores da 

secretaria ou outra contribuição.  

Planos de Ação da Equipe nos ANEXOS. 

 

8.4 Projetos específicos 

 Dentro da EC 45 há o desenvolvimento do programa Educação com Movimento 

que tem como finalidade precípua a ampliação das experiências corporais dos estudantes 

da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o Professor de Atividades e o Professor de 

Educação Física, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica 

do Distrito Federal. 

 O Projeto Plenarinha teve início no ano de 2013, na SEEDF, com o objetivo de 

fortalecer o protagonismo das crianças na Primeira Infância e torná-las partícipes na 

elaboração da primeira versão do Currículo em Movimento da Educação Básica – 

Educação Infantil (2014). A experiência prosperou e, no decorrer dos anos seguintes, os 

temas foram escolhidos em consonância com o Currículo e com a intenção de participação 

efetiva das crianças, suscitando o desenvolvimento de novas políticas e a organização do 

trabalho pedagógico para a Educação Infantil, considerando as crianças e suas relações 

sociais no centro do processo educativo.  

 Em 2022, com o tema arte, a X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte, 

deseja favorecer a percepção e a sensibilidade, bem como a expressividade das crianças 

por meio das diferentes linguagens artísticas. Por meio da arte, a criança percebe, 

compreende o ambiente e expressa a sua atuação; é um recurso que impulsiona o 

desenvolvimento de habilidades sob diferentes perspectivas. 

 

  



 

27 

27 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

9.1 Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

A Escola Classe 45,observando as orientações da LDB –9394 (BRASIL, 1996) e 

o Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal (SEE/DF, 2004), reconhece a 

avaliação como instrumento indissociável do processo educativo, que representa 

importante fonte de informação para formulação de práticas pedagógicas, que enfatiza as 

progressões e as demandas de intervenções. Assim, a escola a faz de forma contínua e 

processual, acompanhando e registrando o desenvolvimento do estudante, sem, contudo, 

objetivar sua promoção. 

Avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se 

confunde com medida. Medir é apenas uma pequena parte do processo avaliativo, 

correspondendo à obtenção de informações. Analisá-las para promover intervenções 

constantes é o que compõe o ato avaliativo; por isso, as afirmativas de que, enquanto se 

aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte 

do docente quanto do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou 

seja, avaliação para as aprendizagens 

A observação é um importante instrumento utilizado pelos professores desta 

instituição escolar. Além de possibilitar-lhes conhecer os anseios, as carências e os focos 

de interesse dos estudantes, esse recurso possibilita conhecer os processos de 

aprendizagem,as interações com seus pares, funcionários e professores. Os resultados 

destas observações são registrados em relatórios individuais discursivos, bimestralmente 

para o Ensino Fundamental, semestralmente no caso da Educação Infantil. Estes relatórios 

são apresentados aos pais/responsáveis em reuniões e servem de subsídio para o trabalho 

dos professores e da família em benefício das crianças. Os estudantes de 1º ao 5º ano são 

avaliados por observações, atividades, trabalhos de pesquisa e leituras. 

A intervenção é conduzida por meio de atividades diversificadas, no horário das 

aulas ou no contraturno, assim como por meio de reagrupamentos, projetos interventivos e 

outros recursos criados pela escola, sempre considerando a etapa/modalidade e as 

condições de aprendizagem em que o estudante se encontra. A nota ou conceito deve 

resultar do que foi aprendido ao longo do percurso. Reitera-se: não se espera pelo término 

de uma semana, de um bimestre, semestre ou ano letivo para as intervenções necessárias; 

estas ocorrem desde o primeiro dia de aula, de forma contínua. Nada fica para depois. 

Nesta oportunidade, a escola avalia, além do desenvolvimento de seus 
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estudantes, as práticas de ensino e a instituição escolar, pois considera que todos os seus 

profissionais são responsáveis pelos problemas e sucessos relacionados ao 

desenvolvimento das crianças e devem participar da elaboração de ações diversificadas 

para acompanhamento e monitoramento de suas necessidades. 

 

9.1.1 Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação. Nesta 

instituição escolar é formado por uma equipe de professores do mesmo período e/ou afins, 

a diretora ou sua representante, a Orientadora Educacional, as Coordenadoras 

Pedagógicas, a professora da Sala de Recursos e a pedagoga da EEAA. 

De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede 

Pública de Ensino do DF (SEEDF, 2010), compete a este conselho: 

I. Acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem dos 

alunos; 

II. Analisar o rendimento escolar dos alunos, a partir dos resultados da 

avaliação formativa, contínua e cumulativa do seu desempenho; 

III. Propor alternativas que visem o melhor ajustamento dos alunos com 

dificuldades evidenciadas; 

IV. Definir ações que visem à adequação dos métodos e técnicas didáticas 

ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas 

Orientações Curriculares da SEE/DF; 

V. Sugerir procedimentos para resolução dos problemas evidenciados no 

processo de aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades; 

VI. Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar e de recursos 

interpostos; 

VII. Analisar, discutir e refletir sobre a Proposta Pedagógica da instituição 

educacional de modo a promover mudanças no espaço escolar voltadas 

para a avaliação de todos os processos e procedimentos adotados para 

o alcance da melhoria da educação. 

& 1º As deliberações, emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo 

com o Regimento Escolar da SEEDF; 

& 2º O Conselho de Classe deve reunir-se, ordinariamente, uma vez por bimestre 

e ao final do semestre e do ano letivo, ou extraordinariamente, quando convocado pelo 



 

29 

29 

diretor da instituição educacional. 

9.1.2 Avaliação de larga escala  

A avaliação de larga escala compreendida como avaliação do desempenho 

escolar de natureza sistêmica, realizada por agente externo à escola, ainda gera na equipe 

da EC 45 ambiguidade quanto a sua natureza e propósito político, uma vez que quando 

refletimos sobre a educação formal no Brasil, ainda não vivenciamos de fato políticas 

públicas que favoreçam as condições de trabalho para a melhoria da qualidade do ensino.  

No entanto, no Distrito Federal os resultados das avaliações externas já 

produziram ações como a jornada ampliada de trabalho, melhorias nos planos de carreira 

e ampliação em mecanismos de apoio a escolas como a destinação de verbas oriundas do 

poder Legislativo, que agora podem ser empregadas em melhorias nos espaços físicos das 

instituições de ensino por meio de emendas parlamentares.  

Nessa vertente e pela manutenção de direitos conquistados pela categoria de 

docentes do Distrito Federal buscamos realizar todas as avaliações de larga escala 

propostas pela Secretaria de Educação, por meio das propostas do Programa Avaliação 

em Destaque, assim como pelo Ministério de Educação, por meio do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB.  

As ações pedagógicas o enfoque dado a este tipo de avaliação converge com o 

proposto por Penin (2009) que reforça a importância da avaliação interna e externa como 

alternativa para refletir sobre a prática educativa. 

 

9.1.3 Avaliação em Rede  

Na rede pública de ensino do Distrito Federal, dois documentos têm-se 

apresentado como orientadores das perspectivas de avaliação escolar: Currículo em 

Movimento (2014) e Diretrizes de Avaliação Educacional (2014). Ambos apresentam a 

avaliação formativa como indutora do processo de ensino-aprendizagem.  

 

9.1.4 Avaliação Institucional  

A avaliação institucional acontece na escola com periodicidade anual. No 

entanto, um debate estabelecido na escola pondera o impacto de tal avaliação no sistema 

de ensino e nas instâncias superiores que gerenciam esta instituição de ensino.  
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9.1.5 Avaliação para as aprendizagens  

A função formativa da avaliação objetiva o desenvolvimento e a aprendizagem 

de cada aluno. Dessa forma, o ato de avaliar em sala de aula não pode se restringir ao 

aluno, mas também ao ambiente de ensino que ele tem vivenciado: escolhas didáticas e 

pedagógicas dos professores, organização do trabalho pedagógico, condições físicas das 

escolas e postura estabelecida na relação professor-aluno são alguns exemplos de fatores 

que também devem ser analisadas, pois influenciam diretamente o sucesso escolar das 

crianças.  
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10.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A EC 45 de Taguatinga tem como linha norteadora para o desenvolvimento de 

seu trabalho, políticas e programas que possibilitam a formação total do ser humano, tendo 

como referência as diretrizes emanadas da Constituição, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Currículo em Movimento da Educação Infantil, Base Nacional Comum 

Curricular, Lei de Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público (Lei nº 4.751/2012 

alterada pela Lei nº 5.713, de 22 de setembro de 2016), dentre diversos documentos e 

normas orientadoras vigentes.  

As bases teóricas do Currículo em Movimento, Psicologia Histórico-Cultural e 

Pedagogia Histórico-Crítica, consideram as crianças, no contexto das práticas educativas, 

como sujeitos de direito, que tem necessidades próprias, que manifestam opiniões e 

desejos de acordo com seu contexto social e sua história de vida. Visam a formação de um 

cidadão crítico, que reconhece sua historicidade e cultura. 

A Organização Curricular aqui proposta, visa favorecer a nossa Organização do 

Trabalho Pedagógico, no que tange o desenvolvimento de ações que conduzam nossos 

estudantes ao desenvolvimento de sua autonomia, por meio de metodologias ativas e tendo 

o mesmo como protagonista de seu próprio processo ensino aprendizagem. As atividades 

propostas para o desenvolvimento desses conteúdos serão planejadas, elaboradas e 

executadas pelos professores em pares, sendo que as especificidades de cada aluno serão 

atendidas por meio de ações complementares e interventivas, de acordo com a 

necessidade. 

Temas como diversidade, cidadania em e para os direitos humanos, 

sustentabilidade, bem como a contextualização desses temas dentro de todo o trabalho 

pedagógico são realizados diariamente, dentro de uma realidade na qual a autonomia e 

criticidade são estimuladas nos nossos estudantes. Não são ações projetadas e sim 

inseridas numa rotina de trabalho que favoreça a construção do ser integral.  

Os eixos transversais propostos no Currículo em movimento da educação básica 

do Distrito Federal elege como temas transversais : Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade.(DISTRITO FEDERAL, pág.36). A escolha por parte da SEEDF desses 

eixos transversais busca favorecer o trabalho contemplativo de narrativas que ao longo do 

processo histórico foram negligenciadas. Espera-se que ao abordar esses temas seja 
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possível aos atores escolares uma nova leitura de mundo, reflexiva e crítica, desenvolvendo 

a responsabilidade de cada um para a construção de um mundo melhor, mais justo, 

valorizando as práticas de todos , pautando-se no reconhecimento da diversidade social 

presente na nossa comunidade. 

 

10.1 Educação para a Diversidade  

Esse eixo transversal aborda temáticas importantes e necessárias para 

desconstrução de mitos e preconceitos existentes em nossa sociedade. Tem como 

essência a pluralidade cultural do povo brasileiro, deixando de lado o “mito da democracia 

racial” , buscando trazer conhecimento histórico e atual sobre os valores negros e 

indigenas. Dentro desse tópico inclui-se ainda outros grupos sociais , que no decorrer do 

tempo foram silenciados e excluídos do currículo. Objetiva-se tendo esse eixo fundante 

promover uma educação antirracista e intercultural onde as práticas de convivência sejam 

marcadas pelas diferenças e pelo reconhecimento do outro e de suas necessidades 

 

10.2 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos  

O eixo transversal Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos busca 

uma formação cidadã de todos os estudantes da Escola Pública. Considerando o contexto 

histórico da construção dos Direitos Humanos e suas normativas , entendemos a 

necessidade de trabalhar para além das questões universais inerentes a todo ser humano, 

como a dignidade da pessoa humana, incluindo no projeto político pedagógico as questões 

individuais e constitutivas de todos os sujeitos.  

Assim, como no Currículo em Movimento, os direitos humanos são considerados 

frutos de construção histórica e que estão em constante mudança e em constantes lutas 

para sua autoafirmação e prevenção e reparação de suas violações. A escola como espaço 

de promoção e representação do Estado Democrático de Direito, deve assegurar que suas 

práticas e seus conteúdos estejam de forma síncrona garantindo o direito à educação e 

esse como uma contribuição para a conquista de todos os outros direitos.  

A prática da educação em e para os direitos humanos é uma reafirmação de 

compromissos para a formação de sujeitos de direitos e de responsabilidades como nos 

apresenta o currículo em movimento, nos seus pressupostos teóricos : “A Educação em e 

para os Direitos Humanos na Escola é, assim, uma forma de reposicionar compromissos 

nacionais com a fomentação de sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo 
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influenciar na construção e consolidação da democracia. (2013,pág.57). 

 

10.3 Educação para a Sustentabilidade  

Durante muitos anos as questões ambientais foram dissociadas das questões 

humanas,atualmente percebemos cada vez mais a relação intrínseca que existe entre os 

humanos e o ambiente em que vivem. Essa simbiose leva a humanidade a criar formas de 

preservar a si mesmo e a educação para a sustentabilidade assume importância e urgência 

em nosso tempo. 

A sustentabilidade é um conceito que visa o equilíbrio entre suprir as 

necessidades humanas sem comprometer as futuras gerações, tornando-se um estilo de 

vida. Por meio da educação para a sustentabilidade, os estudantes atuarão como 

protagonistas deste processo, contribuindo para criar uma cultura mais sustentável.  

 

10.4 Planejamento  

Para garantir a qualidade das ações pedagógicas, a aprendizagem significativa 

para todos os estudantes, a oferta de vários espaços de aprendizagem, as diversas 

possibilidades de interação e a efetivação dos princípios do trabalho pedagógico, o 

planejamento é uma ferramenta de fundamental importância, sendo uma forma efetiva de 

acompanhar, de prever, de organizar, de interagir e de avaliar as ações e as estratégias 

pedagógicas adequadas a cada estudante ou grupo de estudantes. 

Outro espaço valioso de ação implementado é o planejamento com pares e/ ou 

por bloco em que os professores atuantes no mesmo ano ou bloco se reúnem para trocar 

experiências, enriquecer ideias e lançar olhares diferentes para a realidade da unidade 

escolar e dos estudantes. Esses momentos oportunizam o planejamento como ato coletivo, 

interativo, com a articulação e o envolvimento dos profissionais por um objetivo comum: as 

aprendizagens e o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no ato educativo.  
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11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

Considera-se que a participação de todos constitui um das alicerces 

fundamentais a serem implementadas pelos diferentes atores que constroem o cotidiano 

escolar. Entende-se a escola como espaço de convivência e aprendizagem, inclusivo e 

transformador, em que cada sujeito precisa ser respeitado dentro de sua individualidade, e 

que cada um possa exercer a sua função da melhor maneira possível.  

A base de uma escola acolhedora, busca-se criar um ambiente de discussão e 

construção coletiva no intuito de melhorias e construção a todo o momento de uma Gestão 

Democrática. Compartilhar as ações é tarefa de importância para garantir o envolvimento 

de todos, na busca de assegurar a participação integral dos pais e dos servidores desta UE 

no processo de construção dos Projetos. Ao propiciar esta participação nas tomadas de 

decisões, oportuniza-se o exercício do direito e do dever de cidadão, na construção e na 

ocupação dos espaços de cidadania, bem como usufruto da autonomia conquistada.  

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), e a 

Proposta Pedagógica visamos direcionar e dimensionar os trabalhos para garantir a 

qualidade do ensino, igualdade para o acesso e zelo pela permanência do aluno na escola, 

respeitar o pluralismo de ideias e a valorização da experiência extraescolar; fundamentada 

em uma visão democrática, organizada, dinâmica e comprometida com o sucesso de todos.  

Estamos em desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para 

lidar com o desenvolvimento das gestões: Pedagógica, de Pessoas, De Resultados 

Educacionais, Participativa, Financeira e Administrativa. Para que a gestão escolar seja 

efetivada de maneira democrática, devemos observar os procedimentos que promovam o 

envolvimento, o comprometimento e a participação da comunidade escolar.  

Por esta razão, precisamos pautar nossas ações nos princípios da legalidade, 

da moralidade, da impessoalidade e da publicidade que são determinantes para a 

administração pública conforme previstos na Legislação. Eleger prioridades, promover o 

envolvimento da comunidade escolar, estabelecer parcerias, agenciar recursos humanos e 

financeiros, em situações nem sempre propícias, são circunstâncias com as quais o gestor 

convive em seu cotidiano. 

 

11.1 Gestão Pedagógica  
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Abrange processos e práticas de gestão do trabalho pedagógico, orientados 

diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes, em consonância 

com a Proposta Pedagógica da escola. 

Objetivos 

● Construir o espaço/tempo da coordenação para planejamento, estudo, 

formação continuada, reflexão sobre a prática e avaliação. 

● Aprimorar recursos didático -pedagógicos para estimular o ensino e a 

aprendizagem. 

● Atender estudantes ANEE e com dificuldades de aprendizagem. 

● Atender casos de indisciplina, relação familiar e acompanhamento escolar, 

evasão, infrequência. 

● Intervir com ações coletivas sobre a reprovação. 

● Propor atividades culturais extraclasse. 

● Viabilizar suporte de materiais e monitoramento para o recreio. 

● Incentivar o momento cidadania às segundas -feiras incentivando o 

patriotismo. 

● Utilizar a sala de leitura para incentivo ao gosto de ler. 

● Propor projeto sobre violência, respeito à diversidade, preconceito, bullying. 

● Promover festas culturais e eventos sociais que estimulem a presença da 

família na escola prestigiando os trabalhos e apresentações. 

Ações 

● Promover estudos sobre Currículo e elaborar plano de curso bimestral 

conforme o diagnóstico das prioridades de aprendizagem dos alunos  

● Promover reuniões coletivas às quartas-feiras para estudos de temas e 

demandas dos docentes como: alfabetização, psicogênese, ciências, 

produção de textos, estratégias de leitura, dificuldades de aprendizagem, 

sexualidade, disciplina, matemática (tabuada e operações) entre outros.  

● Compartilhar sugestões, metodologias, jogos e experiências entre 

professores em oficinas organizadas por eles.  

● Planejar reagrupamentos intraclasse e interclasse e interventivo 
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coletivamente conforme a demanda  

● Realizar planejamentos coletivos (setorizadas) com os docentes agrupados 

por ano às terças e quintas  

● Utilizar um dia da semana para formação continuada da EAPE, UnB e outras 

instituições parceiras da SEEDF. 

● Implementar projeto de leitura na perspectiva dos gêneros textuais com 

apresentações, atividades relacionadas, produção de trabalhos  

● Implementar o projeto do laboratório de Ciências e Horta. 

● Usar sala multimídia para explorar lousa interativa, slides, Datashow e 

projetor, internet  

● Utilizar os computadores da sala de informática para jogos com os alunos 

● Utilizar jogos e materiais concretos, matas, vídeos, etc adquiridos pela Escola 

e disponibilizados na sala de leitura  

● Estudar casos de alunos, escutar as demandas de professores e propor 

interventivos  

● Convocar famílias para encaminhamentos médicos e orientações 

● Atendimento pedagógico de crianças com jogos  

● Atendimento de famílias com orientações  

● Apoiar professores de crianças com necessidade especial  

● Levantar de demandas dos professores  

● Investigar casos de alunos  

● Convocar famílias para orientações 

● Planejar estratégias diferenciadas para promover o avanço das 

aprendizagens dos alunos com defasagem idade-ano  

● Realizar trabalho diversificado e interventivo 

● Agendar passeios, visitações, cinemas, teatros, espetáculos, exposições, 

órgãos e instituições culturais 

● Utilizar cordas, elásticos, totó, brinquedos etc para uso no recreio  

● Ouvir e cantar o Hino Nacional com hasteamento da bandeira 
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● Utilizar as dependências da sala de leitura para escolha de livros e leitura nas 

mesas  

● Emprestar livros para leitura em casa ou na sala. 

● Organizar estratégias e ações para debater com os alunos os temas 

VIOLÊNCIA, DIVERSIDADE, BULLYING, PRECONCEITO (racial, social, 

religioso etc) 

● Realizar o projeto festa junina para divulgação da cultura regional.  

 

11.2 Gestão de Resultados Educacionais  

Abrange processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados de 

desempenho da escola – rendimento, frequência e proficiência dos estudantes. 

Objetivos 

● Planejar e implementar o plano de curso curricular para unificar o trabalho 

pedagógico, respeitando as particularidades e a diversidade das turmas, 

garantindo um núcleo comum de aprendizagens a serem avaliadas 

processualmente.   

● Implementar o Conselho de Classe participativo.   

● Realizar Reuniões com Pais.  

● Refletir com o grupo sobre avaliações externas e internas. 

Ações   

● Organizar o plano de curso bimestral seguindo o Currículo em Movimento.   

● Propor estratégias e planejar coletivamente as ações em sala de aula. 

● Elaborar coletivamente instrumentos de avaliação e registro das 

aprendizagens.   

● Redirecionar ações de acordo com as lacunas identificadas.   

● Observar a frequência dos estudantes e a relação com as aprendizagens.   

● Analisar os resultados dos exames externos e as recomendações dadas por 

meio de estratégias e sugestões.   

● Realizar reuniões bimestrais com pais e professores para avaliar o 

desempenho dos estudantes e o trabalho em parceria levantando sugestões 
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e fazendo combinados para as fragilidades.  

 

11.3 Gestão Participativa  

Abrange processos e práticas que respondam ao princípio da gestão 

democrática do ensino público. Envolve a atuação de órgãos colegiados – conselhos 

escolares, o estabelecimento de articulações e parcerias e a utilização de canais de 

comunicação com a comunidade escolar. 

Objetivos   

● Construir, debater, revisar e reformular a Proposta Pedagógica.   

● Articular ações de acompanhamento pelo Conselho Escolar.  

Ações  

● Construir a Proposta Pedagógica com dados coletados da comunidade.  

Debater as fragilidades e potencialidades da Proposta Pedagógica.   

● Responder questionários de coleta de dados.   

● Propor sugestões e estratégias.   

● Estudar os documentos oficiais da SEDF.   

● Apresentar a Proposta Pedagógica às famílias e comunidade escolar para 

debate. 

 

11.4 Gestão de Pessoas  

Abrange processos e práticas de gestão, visando ao envolvimento e 

compromisso das pessoas (professores e demais profissionais, pais, mães e estudantes) 

com o Projeto Político-Pedagógico da escola.  

Envolve: a integração dos profissionais da escola, pais, mães, responsáveis e 

estudantes; o desenvolvimento profissional contínuo; o clima organizacional; a avaliação 

do desempenho; a observância dos direitos e deveres; a valorização e o reconhecimento 

do trabalho escolar. 

Objetivos 

● Qualificar os profissionais de educação.  

● Promover uma coordenação coletiva e sistemática com toda equipe escolar.  
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● Envolver toda comunidade escolar na efetivação das ações propostas na 

PPP.  

● Organizar espaços propícios para discussões pedagógicas. 

Ações 

● Cursos oferecidos pela secretaria de educação. Incentivar a qualificação dos 

professores e agentes de educação e gestão educacional.  

● Garantir o tempo de coordenação pedagógica de professores coletiva e 

individual.  

● Atividades semanais nas coordenações pedagógicas com grupos de estudos, 

troca de experiências, palestras com membros das equipes especializadas e 

convidados da educação e da UNIEB  

● Garantir a discussão, avaliação e reestruturação com a comunidade escolar.  

● Promoção da gestão democrática através de discussões pedagógicas, escuta 

sensível dos professores, servidores da carreira assistência, funcionários 

terceirizados e comunidade escolar.  

 

11.5  Gestão Financeira  

Abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos 

recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação de políticas 

e programas educacionais. 

Objetivos   

Aplicar as verbas públicas conforme as demandas e necessidades da escola.   

Aplicar as verbas arrecadadas com eventos e festas e festivais. 

 Ações   

Aplicar o PDAF e o PDDE conforme as necessidades financeiras da escola.   

Prestar contas do PDAF quadrimestralmente.   

Prestar contas do PDDE semestralmente.   

Manter informada a comunidade escolar sobre as compras e aquisições feitas 

com verbas públicas.   

Informar a comunidade escolar sobre o arrecadamento e destino de verbas 
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internas.  

11.6 Gestão Administrativa  

Abrange os processos de gestão de materiais, de estrutura física, patrimônio 

entre outros. 

Objetivos 

Sensibilizar para o zelo com o patrimônio da escola, os materiais de uso 

comunitário para durabilidade. 

Ações 

● Cuidar de equipamentos de televisão e dvd  

● Zelar pela limpeza de salas, pátio, sala de leitura e demais dependências,  

● Usar corretamente banheiros, brinquedoteca, parquinho, sala de leitura e 

outras dependências  

● Armazenar o lixo em locais adequados 

● Manter a integridade de mesas, carteiras, portas, sanitários, paredes etc.  

● Manusear corretamente os equipamentos da sala de informática.  
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO- PEDAGÓGICO 

 

Serão observados os princípios da transparência, confiabilidade, agilidade, 

objetividade, participação dos segmentos da comunidade escolar no processo avaliativo, 

respeito às diferenças inerentes às áreas administrativas e pedagógicas da escola e 

utilização integrada de abordagens qualitativas e quantitativas de avaliação. 

A avaliação institucional da Escola Classe 45 é realizada frequentemente:  

Diariamente, em nossas conversas informais durante os intervalos, nos 

questionamos, levantamos hipóteses, concordamos ou apresentamos sugestões relativas 

às questões administrativas e pedagógicas visando à melhoria da escola e do sistema 

educacional; 

De maneira formal, a avaliação institucional é realizada através de diferentes 

instrumentos que se completam entre si, tais como questionários, respondidos pelos 

diversos segmentos da comunidade escolar, debates nos diversos grupos, seminários e 

observações. 

A avaliação institucional tem propósitos e consequências, e será pedagógica e 

transformadora, pois apresentará alternativas que possibilitem mudanças, seja de 

aperfeiçoamento de nossas ações, seja de mudanças de rumos e estratégias para 

cumprimento de nossa missão. 

Considerando-se que avaliar é comparar os objetivos propostos aos resultados 

alcançados, faz-se necessário uma avaliação de caráter intenso, isto é, levantar dados por 

meio de análises dos resultados, realizando reuniões periódicas com a equipe de 

coordenação e professores em conjunto para: 

• Verificar os erros e/ou acertos para que as ações possam ser reorganizadas 

ou mudadas quando for o caso; 

• Buscar sugestões entre os participantes para enriquecer o projeto e para 

incentivar o envolvimento do grupo; 

• Buscar soluções coletivas para as possíveis deficiências encontradas na 

implementação dos projetos. 

E isto ocorrerá em todo o processo de ensino aprendizagem, durante o ano letivo 

através das atividades realizadas. 

Com a participação ativa dos alunos, é possível avaliar que o envolvimento 
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efetivo faz parte do sucesso do projeto, e esse é o termômetro do mesmo, é valiosa também 

a opinião dos pais e interessados. 

Ao final do ano, a avaliação geral, com vistas a avaliar as ações pedagógicas, 

interventivas e revisão dos projetos que tiveram atividades assertivas e os aspectos a serem 

revistos ou aprimorados com a participação da comunidade escolar através da reunião 

escolar com presença dos funcionários da escola, estudantes e responsáveis.  
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

13.1 Programa Educação com Movimento 

 

Link do documento na íntegra  

 

Objetivo Geral:  

Implantar e implementar Programa 

de Educação denominado Educação com 

Movimento na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental da rede pública 

de ensino do Distrito Federal, ampliando as 

experiências corporais dos estudantes, 

mediante a intervenção pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o Professor de Atividades e 

o Professor de Educação Física na perspectiva 

da Educação Integral, conforme preconizado no 

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal.  

Objetivos Específicos:  

• Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais 

como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre 

o corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e conteúdos da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental;  

• Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do Professor de 

Educação Física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do Professor 

de Atividades, em consonância com a Proposta Pedagógica (PP) da unidade escolar e com 

o Currículo em Movimento da Educação Básica;  

• Fortalecer o vínculo do estudante com a unidade escolar, considerando as 

necessidades da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias 

didático-metodológicas da Educação Física na organização do trabalho pedagógico da 

unidade escolar;  

• Contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de intervenções 

http://www.shorturl.at/CIZ45
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corporais pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em valores, tais como: respeito 

às diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, perseverança, 

responsabilidade, tolerância, dentre outros, que constituem alicerces da vida em sociedade 

e do bem-estar social. 

Princípios de funcionamento  

1º – O atendimento do Professor de Educação Física na Educação Infantil e/ou 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental deverá primar, em todos os casos, pelo 

planejamento conjunto com o Professor de Atividades e participação efetiva nos espaços 

de Coordenação Pedagógica. A intervenção pedagógica do Professor de Educação Física 

deverá ser conjunta com o Professor de Atividades, firmando uma atuação interdisciplinar;  

2° – O desenvolvimento do Programa, quanto ao quantitativo e duração das 

aulas, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, será organizado 

assim: duas intervenções semanais de 50 minutos cada, evitando-se aulas duplas ou em 

dias consecutivos.  

3º – Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será priorizado o atendimento do 

Professor de Educação Física nas turmas de 5º ano, expandindo para as turmas de 4º, 3º, 

2º, 1º anos.  

4° – Na Educação Infantil, deverão ser atendidos também, prioritariamente, os 

estudantes do 2° período (5 anos), expandindo, gradativamente, para o 1° período (4 anos) 

e demais turmas da unidade escolar.  

5° – O Professor de Educação Física atuará de acordo com as seguintes cargas 

horárias: Carga horária de 40 horas, em regime de jornada ampliada atendendo, no mínimo, 

dez (10) e, no máximo, quinze (15) turmas no turno de regência. Carga horária de 40 horas, 

em regime de 20h mais 20h para as unidades escolares com até sete (7) turmas, por turno, 

garantida a Coordenação Pedagógica conjunta com os Professores Pedagogos. Carga 

horária de 20 horas para as unidades escolares com até sete (7) turmas, por turno.  

6° – Caso perdure carga residual para o Professor de Educação Física, caberá 

o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, consoantes e constantes na Proposta 

Pedagógica da Unidade Escolar.  

7º – Caso a unidade escolar possua turmas de classe especial, o Professor de 

Educação Física poderá atendê-las, observando-se sempre a possibilidade de inclusão nas 

turmas regulares de Educação Física.  
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Os princípios de funcionamento do PECM buscam orientar a inserção do 

Professor de Educação Física, em consonância com as especificidades da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esses princípios precisam ser 

observados em hierarquia, do primeiro até o último, no momento de modulação da unidade 

escolar, com vistas a assegurar a qualidade da intervenção pedagógica.  

Os princípios de funcionamento precisam ser garantidos por todos os envolvidos 

com o PECM, devendo a Equipe Gestora ratificar sua responsabilidade por meio do 

preenchimento de um Termo de Compromisso. As CREs também devem cumprir o papel 

de identificar e orientar, caso haja desajustes com a proposta. Tais situações também serão 

avaliadas e orientadas pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar (GEFID). 

 

13.2 Plenarinha 

 

Link do documento na íntegra  

Por mais difícil que tenham sido os 

dois últimos anos, este “Ano Letivo Novo” está 

repleto de boas surpresas. Um novo ciclo de 

aventuras, diversão e de aprendizagens são 

propostos na X Plenarinha - Criança arteira: faço 

arte, faço parte, para que os bebês, as crianças 

bem pequenas e as crianças pequenas possam 

manifestar emoções, vivenciar experiências 

concretas da vida cotidiana e demonstrar 

saberes neste ano de retorno à rotina no 

quadradinho do ambiente escolar e também fora 

dele.  

A Plenarinha é um projeto da 

Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, 

sob a coordenação da Diretoria de Educação 

Infantil - DIINF, realizado por toda a comunidade escolar, voltado, prioritariamente, à 

Educação Infantil e ao primeiro ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do 

Distrito Federal.  

O tema arte, indicado pela comunidade escolar para 2022, traduz a escolha e a 

http://www.shorturl.at/dfkR3
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participação das crianças, é amplo e detentor de uma linguagem permeada de inúmeras 

possibilidades pedagógicas e de relevância na Educação Infantil. Por meio da arte, a 

criança percebe, compreende o ambiente e expressa a sua atuação; é um recurso que 

impulsiona o desenvolvimento de habilidades sob diferentes perspectivas.A Diretoria de 

Educação Infantil mantém registrado, em todos os cadernos guias, um breve resumo da 

história da Plenarinha na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 A comunidade escolar, considerando todo o movimento da educação, pode 

conhecer e explorar os temas como, quando e sempre que quiser, pois todos são relevantes 

para a Primeira Etapa da Educação Básica - Educação Infantil. Todos os Cadernos estão 

disponíveis no sítio da Secretaria de Estado de Educação: educacao.df.gov.br/plenarinha/.  

O Projeto Plenarinha teve início no ano de 2013, com o objetivo de fortalecer o 

protagonismo das crianças na Primeira Infância e torná-las partícipes na elaboração da 

primeira versão do Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil 

(2014). A experiência prosperou e, no decorrer dos anos seguintes, os temas foram 

escolhidos em consonância com o Currículo e com a intenção de participação efetiva das 

crianças, suscitando o desenvolvimento de novas políticas e a organização do trabalho 

pedagógico para a Educação Infantil, considerando as crianças e suas relações sociais no 

centro do processo educativo.  

“Eu - cidadão, da Plenarinha à Participação”, foi o tema da II Plenarinha, em 

2014, e teve como principal objetivo possibilitar às crianças da Educação Infantil o exercício 

de cidadão ativo, conhecedor de seus direitos e deveres.  

Em 2015, a III Plenarinha com o tema “Escuta sensível às crianças: uma 

possibilidade para a (re)construção do Projeto Político Pedagógico” subsidiou o debate em 

torno da (re)elaboração do Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar, a partir da 

escuta sensível às crianças.  

“A cidade (e o campo) que as crianças querem” foi o tema da IV Plenarinha, em 

2016 e teve como proposta a promoção e o favorecimento do diálogo com as crianças sobre 

os espaços por elas ocupados.  

Em 2017, a temática da V Plenarinha foi “A criança na natureza: por um 

crescimento sustentável”. Seu objetivo era aproximar as crianças da natureza e construir 

uma relação saudável de reciprocidade e compreensão sobre o quanto ela é necessária 

para a existência humana e para a preservação do nosso planeta. A partir desse ano, as 

crianças do 1º ano do Ensino Fundamental foram incluídas no projeto.  
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“O Universo do Brincar” foi o tema da VI Plenarinha, no ano de 2018, que 

destacou a importância do brincar no processo de desenvolvimento das crianças. A edição 

teve como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta de 

aprendizagem e desenvolvimento de forma integral.  

O tema escolhido para a VII Plenarinha, em 2019, foi “Brincando e Encantando 

com Histórias”, com foco no universo do brincar e da literatura.  

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 

República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que não 

havia sido identificada antes em seres humanos. Assim, em 2020, no contexto da pandemia 

causada pelo coronavírus, com as atividades da Educação Infantil sendo desenvolvidas por 

meio remoto e com acompanhamento das famílias, foi realizada a VIII Plenarinha, cujo tema 

foi “Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”. O objetivo foi despertar a 

musicalidade das crianças e o desenvolvimento da sensibilidade, do ritmo e consciência 

corporal, contemplando o segundo campo de experiência “Corpo, Gestos e Movimento”, 

por meio dos sentidos e movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou 

espontâneos, utilizando linguagens como a música e a dança para explorar um amplo 

repertório de sons, movimentos, gestos, mímicas com o corpo e o uso do espaço.  

Em 2021, a IX Plenarinha teve o mesmo tema de 2020 - “Musicalidade das 

Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”. A temática continuou a mesma, pois foi considerado 

a especificidade do trabalho remoto realizado no ano anterior, em virtude do momento 

pandêmico. A decisão pela continuidade do tema foi apoiada pela pesquisa realizada junto 

às unidades escolares no final do ano de 2020.  

2022! “Ano Letivo Novo”. Com o tema arte, a X Plenarinha - Criança arteira: faço 

arte, faço parte, deseja favorecer a percepção e a sensibilidade, bem como a 

expressividade das crianças por meio das diferentes linguagens artísticas.  

É importante que o projeto da X Plenarinha seja desenvolvido ao longo do ano 

letivo com atividades que contemplem todas as linguagens artísticas, realizadas no âmbito 

da unidade escolar. 

 

13.3 Projeto Convivência Escolar e Cultura de Paz 
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INTRODUÇÃO 

Como sabemos, as crianças 

pequenas precisam muito de nossa atenção e 

cuidado.  Faz-se necessário que nós adultos 

saibamos mediar as situações que acontecem 

entre as crianças na relação com o outro. 

Na escola, vivenciamos momentos 

de conflito entre as crianças diariamente, tendo 

em vista que estão passando pela fase 

chamada egocentrismo, onde tudo gira em torno dela e para ela. E quando encontra dentro 

da sala de aula vários colegas dividindo o mesmo espaço, a mesma professora, o mesmo 

parque, o mesmo brinquedo e algumas vezes o mesmo lanche, é normal que aconteçam 

alguns desentendimentos. É nossa função mediar esses conflitos e ajudar nossos alunos a 

passar por esta fase entendendo que não precisa agredir o outro para resolver seus 

problemas e que há outras maneiras para isso. 

JUSTIFICATIVA 

É na infância que se formam os principais valores para formação humana, dessa 

maneira torna-se fundamental que as crianças tenham acesso ao saber das regras e 

atitudes de boa convivência, para que construam um pensamento positivo do mundo e das 

pessoas que as cercam. 

O projeto tem o objetivo de promover um trabalho integrado de conscientização 

e valorização do outro junto aos alunos da educação infantil ao 3º ano, buscando não só a 

recuperação dos bons hábitos e atitudes, mas também o resgate do bom relacionamento e 

da boa convivência dentro do ambiente escolar. Pois ninguém nasceu para viver sozinho 

(o homem é um ser social) e, portanto, também é papel da escola despertar na criança a 

importância de ter amigos e ser amigo. 

Um bom relacionamento implica: 

● Saber viver em grupo ou comunidade 

● Saber a hora de falar ou calar-se 

● Respeitar o próximo 

● Fortalecer e cultivar a semente da amizade 

OBJETIVO GERAL 
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Contribuir com a construção do afeto das crianças, buscando lidar com as 

seguintes emoções: alegria, tristeza, medo e ira, aproximando cultura, linguagem, cognição 

e afetividade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Conscientizá-los sobre as regras de uma boa convivência dentro e fora da 

sala de aula; 

● Desenvolver competências sociais nas crianças (conteúdos atitudinais: 

aprender a ser, conviver e respeitar); 

● Ajudá-las a desenvolver laços de amizade; 

● Exercitar a identidade, sensibilidade e oralidade sobre os diversos 

sentimentos; 

● Ajudar as crianças a expressarem os sentimentos que lhes desagradam; 

● Cooperar com todos para melhorar a convivência; 

● Desenvolver a autonomia e o protagonismo das crianças; 

● Estimular a imaginação; 

● Desenvolver a criatividade; 

● Construir textos coletivos (professor escriba) 

● Possibilitar diversas formas de expressão; 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto: Convivência Escolar e Cultura de Paz foi desenvolvido em dois 

momentos. 

No primeiro momento: A orientadora educacional leva as crianças para sala de 

vídeo e passa o vídeo da História “As mãos não são para bater”, da autora Martine Agassi, 

inicialmente para o turno da tarde (educação infantil) e posteriormente para o turno da 

manhã (BIA). Em seguida promove uma roda de conversa sobre a temática apresentada. 

Também durante o intervalo com apoio da equipe diretiva da escola faremos o 

recreio com a brincadeira musical: Com as Minhas Mãos Elton Luz 

https://www.youtube.com/watch?v=H8oLjJrf3MU 

https://www.youtube.com/watch?v=B_6IHb9gmag 

No segundo momento, Como parte do processo, trabalharei com as crianças 
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novamente a história “As mãos não são para bater”, reforçando que as nossas mãos nos 

ajudam a fazer muitas coisas como: pentear os cabelos, nos vestir, tomar banho, 

cumprimentar alguém, escrever um bilhete, desenhar e outros. Também, que devem dizer 

ao outro o que sente, se ficou triste ou feliz com tal atitude e o mais importante, sempre 

pedir ajuda de um adulto para ajudar a resolver seus conflitos. Em seguida Onde faremos 

uma listagem a partir da pergunta: CRIANÇAS: PARA QUE SERVEM AS MÃOS?  

Confira abaixo o que outras crianças disseram sobre as mãos! 

● As mãos servem para brincar. 

● As mãos servem para nos vestirmos. 

● As mãos servem para mandar beijinhos. 

● As mãos servem para andar de mãos dadas com meus pais. 

● As mãos servem para pegar nos livros. 

● As mãos servem para dar estalos com os dedos. 

● As mãos servem para pegar ao colo. 

● As mãos servem para apontar o que queremos. 

● As mãos servem para dar abraços. 

● As mãos servem para escovar os dentes. 

● As mãos servem para desenhar e pintar. 

● As mãos servem para esparramar tudo no chão. 

● As mãos servem para dizer não faça isso de novo. 

● As mãos servem para pegar nos talheres. 

● As mãos servem para abrir a torneira. 

● As mãos servem para cozinhar. 

● As mãos servem para tocar instrumentos. 

● As mãos servem para pegar em coisas. 

● As mãos servem para ajudar um amigo. 

● Com as mãos fazemos castelos de areia na praia. 

● Com as mãos brincamos com pedrinhas e criamos jogos. 
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● Com as mãos convencemos os caracóis a fazerem corrida. 

● Com as mãos fazemos as formigas mudarem de caminho. 

● Com as mãos arremessam a bola na cesta 

● Com as mãos tapamos os olhos para não ver o que não gostamos. 

● Com as mãos protegemos a vista para ver o sol melhor. 

● Com as mãos as mães protegem os filhos. 

● Com as mãos, quando nascemos, nossa mamãe nos segura no colo. 

● Com as mãos nossa mamãe prepara nossas refeições. 

● Com as mãos nossas mães lavam nossas roupas. 

● Com as mãos nossos pais amarram nossos sapatos. 

● Com as mãos nossos pais brincam conosco. 

● Com as mãos vou por um anel na minha futura esposa. 

● Com as mãos nossos pais nos dão umas palmadas quando não obedecemos. 

● As mãos não servem para empurrar. 

● As mãos não servem para bater. 

● As mãos não servem para dar socos. 

● As mãos não servem para atirar pedras. 

● As mãos não servem para ameaçar. 

● Mas, as mãos servem para abençoar. 

Os alunos da educação infantil e os alunos do 1º e 2º ano farão uma mãozinha 

na cartolina com um desenho simbolizando uma boa atitude que pode ser feita com as 

mãos. Os alunos do 3º ano farão o reconto da história, uma lista com o tema para que serve 

as mãos e um cartaz com frases sobre boa convivência e respeito no ambiente escolar. 

MATERIAL UTILIZADO 

● Livro: As Mãos Não São Para Bater 

● Cartolina  

● Tinta  

● Lápis de cor 
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● Cola  

● Fita adesiva 

CONCLUSÃO 

Que este projeto de parceria que envolve a participação do corpo docente da 

escola e os estudantes possa ajudar na formação de valores significativos no âmbito da 

formação moral dos alunos, para que busquem maneiras harmoniosas de resolver conflitos 

do dia a dia com atitudes amorosas e verdadeiras, sem fazer uso da violência, seja ela 

verbal ou física.  

 

13.4 Projeto Diversidade na escola 

 

Idealizado pela professora 

Faloniella em conjunto com o SOE. 

Justificativa:  

Tendo em vista que a 

escola é o lugar de transformação e 

mudança, ela deve estar atenta às 

questões de preconceito e 

discriminações de gênero, étnico-

racial e orientação sexual. A 

diversidade não pode ser vista como 

algo ruim, as pessoas vivem e aprendem de maneira diferente, é importante respeitar e 

saber conviver com as diferenças, pois somos todos diferentes uns dos outros.  

Objetivos:  

○ •Fazer com que as crianças tenham a possibilidade de formar e ampliar 

conceitos relacionados à diversidade e à inclusão.  

○ •Propiciar que as crianças aprendam a respeitar a si mesmas e aos outros.  

○ •Possibilitar que as crianças entendam que existem diferenças entre as 

pessoas e suas culturas, e que isso é bom e enriquecedor.  

○ •Identificar e valorizar os diferentes tipos de família.  

Conteúdos curriculares envolvidos:  
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○ •Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

○ •Relatos orais de acontecimentos do cotidiano. 

○ •Ilustração (desenhos ou colagem), como forma de interpretação do tema 

abordado e confecção de um mural.  

○ •Debates: espontâneo, temático, intencional e planejado (escuta organizada 

e apresentação de argumentos, opiniões e comentários). 

○ •O “Eu”, o “Outro” e “Nós”: os diferentes grupos sociais e étnicos que 

compõem a cidade e a região: os desafios sociais, culturais e ambientais do 

lugar onde vive. 

○ •Regras de convívio social e escolar; respeito à diversidade; cooperação e 

solidariedade. 

○ •Obras literárias (apreciação, escuta e manuseio; compreensão e 

interpretação, leitura individual e coletiva. 

○ •Paz e justiça em diversos grupos sociais (família, escola e comunidade). 

○ •Solidariedade e percepção do outro como postura ética. 

○ •Declaração dos Direitos Humanos. 

○ •Importância da família, em suas diferentes composições e da comunidade na 

estruturação do ser humano em sociedade. 

Materiais usados: 

● Balões. 

● Sala multimídia (notebook e projetor). 

● Livro literário.  

● Vídeos. 

● Materiais de artes (cola, tesoura, lápis de cor e etc.).  

● Cartazes e papel A4. 

Metodologia: 

•Dinâmica do balão: Cada criança receberá um balão amarelo e a professora 

ficará com um balão vermelho. As crianças serão orientadas a jogar seus balões para cima 

e brincar com eles. A professora joga o balão vermelho e ele se mistura com os balões das 

crianças. Ao final da brincadeira as crianças deverão pegar os seus balões, sentar e formar 
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um círculo. A professora fará uma roda de conversa e questionará como os estudantes 

podem ter certeza que eles pegaram o balão certo, sendo que todos são amarelos. 

Questionará se ela pegou o balão certo e como ela pode ter certeza disso, levando em 

conta que o seu balão é o único de cor diferente. Abrir a roda de conversa e deixar as 

crianças falarem da importância das diferenças na vida delas.  

•Leitura do livro “Tudo bem ser diferente”, de Todd Parr: Leitura coletiva em voz 

alta do livro apresentado no retroprojetor. Discussão dos temas abordados no livro sobre 

diversidade e respeito às diferenças.  

•Vídeo sobre diversidade: https://www.youtube.com/watch?v=n0vWWNcxCtU  

Assistir ao vídeo sobre diversidade e formar uma roda de conversa sobre os assuntos 

tratados no vídeo, ressaltando a importância de respeitar as pessoas, seu modo de agir e 

pensar. 

•Mural da diversidade: Cada criança receberá um desenho de um boneco, onde 

ele deverá desenhar uma pessoa, ressaltando suas características diversas: Cor da pele, 

dos cabelos, tipos de cabelos diferentes, formatos dos rostos e dos olhos, diferentes tipos 

de vestimentas e outros. A partir do desenho do globo terrestre as crianças irão colar os 

seus desenhos formando uma corrente de diversidade cercando o globo.  

•Vídeo do clipe da canção Normal é Ser Diferente (de Jair Oliveira).   

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg  Assistir ao clipe e cantar a música. Ler e 

interpretar a letra da canção.  

•Mural das palavras na porta da sala: Ao final, os estudantes irão colar as 

palavras retiradas dos vídeos e histórias utilizados nas aulas e colar na porta da sala, 

fazendo uma avaliação oral de tudo que foi apresentado e de tudo que elas aprenderam. 

Frase formada pelas palavras: Aqui compartilhamos conhecimentos, sonhos, gratidão, 

amor, gentileza, diversidade, amizade e respeito.  

Avaliação:  

Observação da participação das crianças durante as atividades, nos momentos 

de fala e escuta.  

Avaliar a prática pedagógica, buscando sempre a transformação de ambiente 

escolar em um espaço de respeito e boa convivência, lutando contra o preconceito 

institucionalizado, com a intenção de fortalecer o discurso voltado pra diversidade e respeito 

às diferenças.  
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Referências bibliográficas: 

Currículo em Movimento do Distrito Federal.  

Gênero e sexualidade na educação do DF - Gigliola Mendes; Lucrécia Bezerra da Silva 

Diversidade na educação: identidade sexual e de gênero na escola - Silvio Freitas 

 

13.5 PROJETO HÁBITOS DE ESTUDOS 

 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Hábitos de Estudos é uma das atividades realizadas pelo SOE (Serviço 

de Orientação Educacional), junto a outras atividades ao longo do ano letivo.  

O projeto se justifica pelo fato de que grande parte dos alunos não apresenta 

ainda o hábito de estudar de forma sistematizada, disciplinada, o que prejudica o seu 

desempenho escolar. Além do excessivo número de faltas que leva muitos dos estudantes 

a reprovação e a evasão escolar. 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do 3º Ano ao 5º Ano 

RECURSOS HUMANOS 

Alunos, professores, direção, 

palestrantes e toda comunidade escolar 

RECURSOS MATERIAIS 

Sala de vídeo, laboratório de 

informática, imagens, gráficos, textos, folders 

e reportagens, atividades impressas 

OBJETIVO GERAL 

Incentivar o desenvolvimento dos hábitos de estudos nos alunos e sensibilizar 

todos os integrantes do contexto escolar/educacional para a importância desses hábitos na 

formação acadêmica do aluno e em seu processo de aprendizagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Refletir sobre a importância do estudo na própria vida; 
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• Motivar para o estudo; 

• Aplicar questionários aos pais e aos alunos que estimulem a reflexão 

sobre a importância da vida escolar dos alunos; 

• Escolher um lugar para estudar; 

• Formular estratégias de estudo e planejar o tempo; 

• Aprofundar os conhecimentos; 

• Desenvolver o hábito da leitura. 

METODOLOGIA 

Este projeto será desenvolvido através de encontros com os pais dos alunos que 

apresentam baixo rendimento escolar, para mantê-los informados sobre as dificuldades dos 

filhos e aplicação de questionários e dinâmicas de grupos para que eles reflitam sobre sua 

postura e participação na vida escolar de seus filhos. Esclarecendo também sobre a 

importância de bons hábitos de estudos durante todo o ano letivo. 

Apresentação de vídeos motivacionais aos estudantes com histórias de 

superação e mudança de vida por meio da educação, como a história de Marilene Lopes -   

ex- catadora de latinhas que passou no concurso do TJ e Lucas Carvalho, morador do Sol 

Nascente que passou em medicina na UNB. 

Elaboração coletiva de cronograma de estudo mensal (por meio de uma tabela 

chamada “Tabela do Chefe”), autoavaliação dos quesitos: leitura; concentração; tempo e 

relações sociais durante o estudo; hábitos e atitudes gerais de estudo, partido da pergunta: 

Que tipo de estudante eu sou? 

Criar um pequeno folder com as ações que devem ser evitadas em relação aos 

estudos, incentivando os alunos a procurarem o SOE quando perceberem que estão com 

tais práticas: 

● Acostumar-se com notas ruins. 

● Desistir sempre que as coisas ficarem difíceis  

● Achar que nunca vai aprender um conteúdo 

● Desistir de aprender porque não gosta do professor 

● Achar que não vai conseguir se organizar melhor para estudar 

● Ficar esperando a vontade de estudar chegar 

● Utilizar as redes sociais ou celular durante as aulas, por muito tempo em casa 
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e até altas horas da noite. 

 CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Anual 

RESULTADOS ESPERADOS 

Melhor desempenho escolar dos alunos nas avaliações, maior dedicação às 

atividades propostas pelos professores em sala de aula, diminuição do número de faltas, 

dos atrasos, da evasão escolar e maior participação das famílias na vida escolar dos alunos. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e se dará através de todas as atividades realizadas 

durante o ano letivo. 

 

13.6 Projeto Frequência 100% 

 

A escola representa ser um espaço democrático, onde a criança e o adolescente 

buscam condições de melhorar suas relações sociais, desenvolvem a criticidade, criam a 

responsabilidade, aprendem a ser solidários e participativos e podem expressar livremente 

seus pensamentos, é espaço de preparação para o exercício pleno da cidadania e 

qualificação para o trabalho. Portanto, visando um ensino com qualidade garantindo o 

acesso, permanência e sucesso dos alunos, a escola propõe um projeto para atender uma 

queixa frequente dos professores: falta. 

JUSTIFICATIVA  

As ações começaram a ser desenvolvidas quando direção, equipe pedagógica e 

professores detectaram altas taxas de abandono e evasão escolar.  



 

58 

58 

Diante destes problemas detectados, o 

coletivo escolar passou a estudar várias alternativas, 

objetivando ações destinadas a promover o retorno do 

aluno à escola. 

OBJETIVOS  

- Identificar as causas de infrequência e 

abandono escolar, para proposição de estratégias;  

- Promover a formação e integração das 

famílias, da comunidade escolar e redes de proteção, 

nos assuntos pertinentes ao tema evasão e abandono 

escolar, para fortalecimento das ações;  

- Criar momentos e espaços de reflexões 

com alunos, pais ou responsáveis bem como, ações com atividades que visam desenvolver 

a conscientização sobre a importância da educação em sua vida e para seu futuro, 

enfatizando a responsabilidade dos pais na educação e na formação dos filhos.  

AÇÕES 

- Acompanhamento da frequência escolar através do Ieducar. 

- Estabelecer comunicação com as famílias dos estudantes que apresentam 

muitas faltas para assinatura do termo de compromisso. 

- Encaminhar para o Conselho Tutelar as crianças que atingirem o quantitativo 

legal previsto em lei; 

- Fazer uma campanha com estudantes e pais acerca da presença e as ações 

realizadas; 

- Promover o monitoramento mensal de alunos que não faltaram e exibir nos 

painéis da escola como forma de incentivo; 

- Ao final do bimestre, agraciar os estudantes que não faltaram com um diploma 

de reconhecimento e mérito pelo empenho nos estudos. 

 

 

13.7 Projeto Horta 
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Justificativa 

Além de encontrar um ambiente propício na escola, o projeto de criação de uma 

horta permite a multidisciplinaridade como um fator de integração de conhecimentos e dos 

próprios alunos.  

Outro ponto fundamental, é 

que além de ocupar um espaço físico 

ocioso, os alimentos produzidos podem 

exercer um papel complementar na 

merenda escolar, caso a ela seja 

oferecida na escola. É possível, ainda, 

estimular hábitos alimentares mais 

saudáveis, e a preservação do meio 

ambiente. 

Objetivos 

• Trabalhar conceitos de educação ambiental; 

• Despertar o pensamento crítico no aluno para que ele se reconheça enquanto 

parte do meio ambiente, e também por isso, é necessário preservá-lo; 

• Utilizar o espaço e os alimentos cultivados para ministrar aulas multidisciplinares 

a respeito de conteúdos relacionados à horta em ciências, geografia e outras 

matérias pertinentes; 

• Estimular a adoção de bons hábitos alimentares; 

• Produzir insumos que podem complementar a merenda escolar; 

• Valorizar o trabalho em equipe; 

• Conscientizar a respeito da importância dos alimentos orgânicos, não só pela 

questão da saúde, mas pelo viés da importância econômica, uma vez que são 

cultivados principalmente por pequenos produtores; 

• Trabalhar o processo de cultivo de alimentos e todas as variáveis que o 

envolvem; 

• Estimular a observação como meio para levantar hipóteses e solucionar 

problemas. 

Desenvolvimento: 

Antes de iniciar a plantação, é necessário certificar-se de que o solo está pronto 

para receber a plantação. Nesta etapa, ter em mente o que será plantado pode facilitar o 
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processo, uma vez que cada tipo de planta se adequa melhor a um tipo de espaço. 

Na hora de escolher o que plantar, é preciso levar em consideração aqueles 

produtos que são favoráveis ao clima do local, os que sejam da estação, e ainda, como eles 

podem ser úteis na aprendizagem dos estudantes. 

Terminada a etapa do plantio, os estudantes, junto com os professores e 

funcionários encarregados, se responsabilizarão pelos cuidados necessários e pelo 

acompanhamento da horta. 

Chegado o período de colheita, os alimentos poderão ser encaminhados para a 

cozinha e consumidos usados como forma de complementar a merenda escolar. Se a 

escola não oferecer merenda, é possível pensar em outras soluções, como a doação para 

instituições filantrópicas, por exemplo. 

 

13.8 Projeto Sala de Leitura 

  

O Projeto sala de leitura tem 

por finalidade despertar no estudante o 

gosto pela leitura, levando-o a 

reconhecer a importância de se cultivar o 

hábito de ler, resgatando com isso, a 

nossa cultura, desenvolvendo a 

criatividade interpretativa, facilitando 

assim, a assimilação de conteúdos. 

Ao contar histórias estamos 

estimulando a criança à leitura como algo 

indispensável e natural em sua vida. A história infantil é alimento da imaginação, desperta 

o pensamento e amplia na criança sua compreensão de mundo, auxiliando-a na resolução 

de conflitos internos, já que ela incorpora o texto literário como parte da própria vida. 

Público alvo 

Comunidade escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

Justificativa 

Já muito se disse de quanto à escola tem representado, para a maioria das 

crianças, a única oportunidade de contato com obras literárias, uma vez que a história de 
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leitura dos alunos revela, quando muito, opção por outros textos que não são os literários. 

Oportunizar essa convivência com os livros, esse desvendamento do mundo 

literário constitui um dos objetivos da escola. Daí porque se pensa ser a literatura um dos 

componentes importantes do currículo escolar e desse projeto. 

Objetivos 

● Despertar o gosto pela leitura e o hábito de ler; 

● Reconhecer as lições de moral que as histórias trazem; 

● Desenvolver o senso crítico e a criatividade; 

● Resgatar a nossa cultura e a nossa história; 

● Valorizar os nossos autores e suas obras literárias; 

● Ampliar o desenvolvimento da criança na produção textual; 

● Integrar as atividades da sala de leitura aos projetos pedagógicos da Escola 

Metodologia 

Algumas ações são viabilizadas por um servidor específico para o projeto, que 

atualmente encontra-se com carência aberta.  

Ações a serem desenvolvidas no ambiente escolar e na biblioteca:  

● Leitura e reescrita dos livros literários; 

● Dramatização; 

● Declamar poesias; 

● Maquete; 

● Filmes; 

● Criação de músicas e paródias baseadas nos livros literários; 

● Ilustração e criação de cartazes; 

● Análise crítica dos livros; 

● Recriação da história; 

● Criar um jornal mural ou jornal falado a partir de um livro trabalhado; 

● Preencher o painel com sugestões e sinopses dos livros; 

● Promover debates sobre os livros; 
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● Concurso de contadores de história; 

● Campanha anual de doação de livros. 

 

13.9 Projeto Informática 

 

A inserção da ferramenta computador na Educação vem provocando grandes 

mudanças nas concepções de ensino e aprendizagem até então apresentados. A 

Informática na Educação definida por Valente como “(...) integração do computador no 

processo de ensino dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de ensino” 

(1999, p.31), atualmente é uma realidade no ambiente escolar. 

Dessa forma, o projeto se justifica por trazer uma nova perspectiva para escola, 

inserindo os recursos tecnológicos através do uso do computador, o qual promove o 

desenvolvimento de inúmeras habilidades que irão favorecer os processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Sendo assim, a implementação 

do laboratório abrirá um leque de 

possibilidades didático-pedagógicas para 

escola, proporcionando um ambiente 

facilitador e instigante, e motivando a 

reflexão crítica, a busca por conhecimento 

e a aprendizagem sucessiva e 

independente dos nossos alunos. 

Para tal projeto, é necessário 

que se abra carência para a vinda de professor específico para dar desenvolvimento de 

forma mais eficaz ao projeto. 

Objetivos 

1. Introduzir as tecnologias da informação e comunicação, enfatizando sua 

importância nos dias atuais;  

2. Descobrir a importância do Computador e da Internet como meio de 

aprendizagem;  

3. Incentivar a pesquisa através da Internet, selecionando o que realmente 

poderá ser utilizado pelos alunos no dia-a-dia;  
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4. Proporcionar um momento para a exploração da ferramenta computador, 

como uma alternativa de aprendizagem;  

5. Estimular nos alunos o interesse em construir textos, digitando-os no 

computador;  

6. Motivar a leitura virtual de textos e imagens dos alunos. 

Metodologia das aulas/trabalho:  

A Educação Infantil e o 1º ao 5º Ano (anos iniciais): as turmas terão períodos 

pré-agendados semanalmente com duração de aproximadamente 50 minutos. O professor 

de turma irá acompanhar os estudantes ao laboratório e trabalhar projetos desenvolvidos 

em conjunto com a coordenação buscando a interdisciplinaridade. 

Também serão ofertados momentos de formação para os professores através 

de convidados nas coletivas. 

 

13.10 Projeto Laboratório de Ciências 

 

O projeto tem o propósito de utilizar a ciência como prática educativa, 

apresentando para as crianças como os aprendizados científicos se aplicam a diferentes 

áreas do conhecimento e situações do cotidiano. 

Por meio da experimentação as crianças descobrem de forma muito divertida 

como as transformações científicas acontecem. Essas experiências despertam 

aprendizados e criam memórias inesquecíveis. 

Com o objetivo de ter um professor específico para o espaço, a escola conta com 

a carência aberta e muita ânsia de 

utilizar o espaço de forma mais efetiva. 

Objetivos 

Desenvolver situações que 

proporcionem a discussão relacionada 

à produção científica e articulação 

entre a teoria e a prática;   

Desenvolver o senso crítico 

dos estudantes de forma coerente à 
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proposta do currículo, adquirindo atitudes de aprendizagem mais próximas em relação às 

ciências e seus processos;   

Oportunizar aos discentes a discussão de conceitos científicos e das técnicas, 

métodos ou protocolos experimentais.   

Ações 

As ações no Laboratório de Ciências deverão ser trabalhadas em perspectivas 

interdisciplinares, levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, a 

vontade de saber e as emoções, buscando despertar nos discentes o interesse em 

aprender, a vontade de questionar, a capacidade de problematizar e compreender as 

ciências por meio da experimentação. 

 

13.11 Projeto Ler e Partilhar 

 

Com a necessidade de  se trabalhar a leitura e a escrita de forma interdisciplinar, 

almejando diagnosticar e trabalhar dificuldades percebidas no processo de leitura e escrita 

apresentadas pela turma. Serão intensificadas as atividades voltadas para a prática da 

leitura e da escrita dentro e fora da sala de aula.  

Oportunizando aos alunos o desenvolvimento do hábito de leitura, por ser um 

dos instrumentos essenciais para a construção do conhecimento e a base essencial de 

todas as outras atividades escolares.  

Considerando que um bom leitor é aquele que 

sabe relacionar o que ler a sua vida e a vida em 

sociedade e que a formação deste é tarefa de seus 

professores, pais e de todos os envolvidos no meio 

educativo.  

Objetivos 

Aproximar as crianças do universo escrito dos 

livros de literatura infantil;  

Estimular a escuta sensível;  

Provocar o hábito de ouvir histórias e de sentir 

prazer nas situações que envolvam a leitura e audição de histórias.  
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Promover a integração dos estudantes com as propostas da Biblioteca;  

Valorizar o conto, na sua vertente de tradição oral e de criação da palavra escrita 

e falada;  

 Despertar o imaginário criativo e o interesse por recontar as histórias ouvidas;  

Ampliar o repertório dos ouvintes. 

Ações 

O projeto Ler e Partilhar tem 2 momentos: coletivo, com a escola toda; e o da 

turma. O momento COLETIVO é caracterizado por haver contação de histórias, 

organizadas pelos professores e equipe, na escola para deleite e/ou projetos pedagógicos. 

Já no momento da turma, cada ano/período terá seu caderno e pasta em que  duas vezes 

na semana - segunda e quarta (sugestão) - irá para a casa de um dos estudantes da turma, 

acompanhado de um livro literário.  

O estudante lerá em família o livro enviado e preencherá a ficha que deverá estar 

colada no caderno, o professor pode escolher a mais apropriada ou deixar que o estudante 

escolha. Ao final, teremos o registro de leitura de todos os estudantes. 

 

13.12 Projeto Interventivo 

 

O projeto interventivo é mais uma 

estratégia que visa sanar dificuldades pontuais, ele 

se torna necessário a partir de um diagnóstico, 

possui um caráter flexível, dinâmico e temporário de 

atendimento ao aluno. De acordo com as Diretrizes 

Pedagógicas do BIA: “O projeto interventivo coloca 

os professores como investigadores de alternativas 

e estratégias, solicitando atitude investigativa, de 

acompanhamento e confiança nas possibilidades de 

aprendizagem de todos”.  

Com o objetivo de alcançar um melhor rendimento para os alunos com 

defasagem de aprendizagem e que não apresentam evolução com as intervenções em sala 

de aula, o projeto é desenvolvido como reforço aos aprendizados no turno da aula 

Ações 
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Necessário que haja planejamento de ações no contraturno para que essa 

criança seja atendida em suas necessidades educacionais. 

Os professores podem se reagrupar para fazer o projeto e atender os estudantes 

no contraturno de acordo com os níveis de dificuldade, como por exemplo: a prof A fica com 

os estudantes silábicos, a prof B fica com os que estão com dificuldades nas operações 

básicas. 

Intervenção pontual, atendendo as necessidades específicas de cada aluno.  

Desenvolvimento de atividades que priorizem a alfabetização em linguagem e 

matemática.  

Utilização de materiais concretos, lúdicos e Tis. 

 Atendimento individualizado e/ou em pequenos grupos.  

As famílias que não trouxerem os estudantes devem assinar o termo de 

desistência. 

13.13 Festa junina 

 

Aspectos como a culinária, 

danças, religião integram a cultura de um 

povo e apresentam diferentes 

peculiaridades culturais de acordo com as 

regiões brasileiras de que se originam. 

Por meio dessas reflexões, acredita-se 

poder contribuir para a construção de uma 

educação que gere a cidadania, que 

atenda e respeite a diversidade e 

peculiaridade da população brasileira, observe o repertório cultural da comunidade e 

relacione-o com as práticas educativas inclusivas existentes. 

Objetivos 

Estimular o ritmo, criatividade e apreciação por músicas regionais; 

Estimular a socialização, respeito, valorização do outro, autonomia, iniciativa; 

Estimular o aumento da autoestima; 

Repassar valores culturais. 
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Conhecer músicas e brincadeiras culturais. 

Desenvolver e estimular a coordenação visomotora;  

Ações 

A preparação dessa festa terá início no mês de maio, com os ensaios de 

quadrilhas e a mobilização da comunidade escolar para a arrecadação de mantimentos 

destinados à realização da festa. Essa ação se dá por meio de uma gincana organizada 

entre as turmas. A turma vencedora tem como prêmio um passeio ao final do ano letivo.  

A festa, então, acontecerá nos meses de junho ou julho, com danças e barracas 

de comidas típicas de regiões brasileiras e o concurso e premiação do rei e da rainha. Para 

essa ocasião, a escola recebe decoração típica de festa junina. Essa decoração tem a 

participação de toda a comunidade escolar. 

 

13.14 DIA DAS CRIANÇAS 

 

A recreação é uma prática prazerosa em que os alunos participam de atividades 

descontraídas. Ela pode ser uma importante estratégia de inclusão e socialização, além de 

desenvolver as habilidades psicomotoras. Assim, a recreação transfere-se para o cotidiano 

e aproxima-se de uma vida permeada de informações. 

A recreação é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento humano: 

afetivo, cognitivo, motor, linguístico e moral. Dentro de um contexto social, quando um 

indivíduo está em recreação significa que está sentindo prazer em realizar alguma coisa.  

Objetivo:  

Promover um dia de atividades recreativas com os alunos em comemoração ao 

Dia da Criança, fazendo com que as crianças tenham acesso ao lazer que muitas vezes 

não é proporcionado devido às condições financeiras. 

Ações:  

Utilização de brinquedos infláveis, atividades divertidas e cama-elástica;  

Oficinas e pintura de rosto; 

Lanche especial.  
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13.15 Projeto Reagrupamento 

 

O trabalho pedagógico no Distrito Federal, prevê dois recursos facilitadores da 

prática da progressão continuada: o reagrupamento de estudantes e o Projeto Interventivo. 

Quanto aos reagrupamentos, são admitidas duas 

possibilidades: intraclasse e interclasses.  

No reagrupamento intraclasse os estudantes 

são agrupados na mesma turma de acordo com as 

dificuldades de aprendizagem para promover intervenções 

diversificadas. 

Reagrupamento interclasse no qual ocorre 

intercâmbio entre todas as turmas do bloco para 

agrupamento de acordo com as necessidades de cada um. 

Acontece no próprio horário de aula e é importante um 

planejamento coletivo para intervenções específicas. 

Conforme o Regimento Escolar: “Art. 303. Além das obrigações expressas na 

legislação, constituem deveres do professor: (...) VIII - zelar pela aprendizagem dos 

estudantes, estabelecendo estratégias e intervenções pedagógicas, tais como: projetos 

interventivos, reagrupamentos, entre outros, quando necessário”; Regimento da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal.  

A partir da reflexão dos testes da psicogênese e mapeamento, inicialmente, 

dividiremos os estudantes por níveis de aprendizagem de leitura e escrita. A partir dessa 

divisão, serão reagrupados em turmas e cada professor trabalhará a partir do nível dos 

estudantes agrupados. A divisão dar-se-á de forma a respeitar a quantidade de alunos 

máxima por sala e dificuldades.  

A partir do projeto de leitura e da Contação de Histórias, haverá o planejamento 

de atividades contextualizadas. A proposta é que cada professor planeje as atividades de 

acordo com o nível que está responsável a cada quinzena, juntamente com o grupo que 

estará no mesmo nível. Ocorrerá semanalmente durante meia manhã, intercalando uma 

semana com a história e outra com as ações do projeto. 

 

13.16 RECREIO 
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A brincadeira e o jogo ajudam a criança na sua autoestima, na interação, no 

respeito às regras, além de ter a sua importância na área cognitiva, área socioafetiva e na 

área motora da criança. 

A palavra “recreio” segundo o dicionário 

significa, “Passatempo divertido, tempo concedido 

aos escolares para brincar, lugar onde esse tempo é 

passado, prazer, deleite, lugar ameno e agradável”. 

Nesse sentido, o recreio é uma forma de 

transformação, pois o aluno terá liberdade para 

brincar, além de acrescentar significados para o seu 

desenvolvimento despertando a criatividade, 

imaginação, raciocínio, cooperativismo e o respeito 

para com o outro. 

Objetivos 

Promover a sociabilidade através de jogos e brincadeiras, possibilitando que os 

participantes procurem soluções para os conflitos interpessoais durante as atividades;  

Estimular a coletividade, autonomia e habilidades de cada aluno utilizando os 

materiais disponíveis. 

Ações 

Todos os dias, durante o recreio são desenvolvidas atividades lúdicas com a 

utilização de brinquedos como totó, caixas com jogos e músicas para dançar. 

O recreio dos estudantes do BIA, realizado nos blocos e pátios, é separado do 

recreio dos 4ºs e 5ºs anos, que é realizado na quadra. A Educação Infantil utiliza, no turno 

vespertino, apenas a área dos blocos e do pátio. 

As atividades são supervisionadas pela Orientadora Educacional, equipe gestora 

e ESVs. 

 

13.17 Projeto Momento Cidadania 

 

Justifica-se como um momento coletivo de socialização imprimindo o sentido de 

valorização, respeito e cidadania aos estudantes. O hino nacional é um símbolo da pátria, 

representa o nosso povo e a valorização do nosso país. Ele tem a letra de Joaquim Osório 
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Duque Estrada e a música de Francisco Manoel da Silva. Surgiu na época da 

independência do Brasil.  

Como justificativa há, também, a Lei 5.700/1971, alterada em setembro de 2009, 

que traz a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional uma vez por semana em todas 

as escolas.  

Objetivos 

Que os estudantes:  

- Conheçam a letra e a música do 

Hino Nacional Brasileiro e do DFo;  

- Valorizem o Hino Nacional e a 

Bandeira Nacional;   

- Ampliem seu repertório;  

- Vivenciem momentos de respeito e 

amor à pátria;  

- Aprendam a postura adequada no momento de execução do Hino Nacional; 

Ações 

Acontecerá no momento da entrada das segundas-feiras: 7:30 para o matutino 

e 15:20 para o vespertino;  

As turmas farão filas no pátio da frente: cada turma no número referente à sua 

sala; 

Canto do Hino Nacional ou de Brasília; 

Reflexão; 

Informes gerais e orientações da escola; 

Encaminhamento às salas em fila; 

Caso haja interesse por parte de algum professor, turma ou estudante em 

realizar uma apresentação no Momento Cidadania é necessário um agendamento prévio. 

 

13.18 Saídas pedagógicas 

 



 

71 

71 

A saída pedagógica é capaz de proporcionar a 

aprendizagem das crianças, no momento em que possibilita 

uma interação com o meio, além de promover práticas 

pedagógicas diferenciadas e a vivência de valores sociais, 

culturais e ambientais. 

Uma forma de tornar a aprendizagem mais 

significativa, a saída pedagógica é reconhecida por consolidar 

o trabalho realizado dentro da escola 

Objetivos 

1. Visitar ambientes diferentes dos familiares e escolares.  

2. Conhecer a história e finalidade de diversos ambientes públicos.  

3. Desenvolver atitudes de cooperação e respeito mútuo.  

4. Vivenciar situações significativas de aprendizagem e ludicidade.  

5. Socializar.  

6. Desenvolver a responsabilidade. 

7. Viabilizar momentos de cultura e arte. 

Ações 

Organização de passeios significativos para os estudantes e de acordo com o 

Currículo em Movimento do DF, bem como a proposta pedagógica da escola. 

Visita a locais públicos e privados mediante agendamento e com prévia 

autorização dos pais.   

Estudo dos conteúdos relacionados ao local a ser visitado.   

Estudo das regras de boa convivência, respeito mútuo e colaboração.  

Vivência de situações de troca de experiências sobre modos de agir em 

ambientes diversos.  
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ANEXO I 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO- PEDAGÓGICO 

 

Ano: 2022 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

 

Gestão 

Pedagógica 

 

Elevar o número de 

alunos alfabetizados, 

desenvolvendo o 

cognitivo em suas 

áreas de atuação. 

Em reuniões específicas 

disponibilizar dados, gráficos sobre 

aprendizagem dos alunos por ano, 

aprimorando assim o processo de 

avaliação; acompanhamento da equipe 

pedagógica nas ações executadas 

 pelos professores e a 

coerência destas ações com o PPP 

através de relatórios ou observações; 

socialização dos critérios de avaliação 

com toda a comunidade 

escolar em reuniões. 

Bimestralmente nos 

conselhos de classe 

Supervisora e 

coordenadores 

pedagógicos e 

equipe diretiva. 

De Fevereiro a 

Dezembro. 
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Gestão das 

aprendizage

ns e dos 

resultados 

educacionai

s 

Alcançar o índice do 

IDEB 

Dados os gráficos dos índices da escola, 

analisar, avaliar e buscar maneiras para 

solucionar as dificuldades encontradas, 

Através dos 

resultados 

observados no 

decorrer dos 

bimestres. 

Toda a equipe 

escolar. 

Durante todo o 

ano letivo. 

 

Gestão 

Participativa 

Participação ativa

 de 

todos os 

membros das 

instâncias 

colegiadas, país 

 e 

comunidade escolar. 

Reuniões, conversas  informais

 em horários e dias diferenciados 

proporcionando assim uma maior 

participação; coleta de sugestões dos 

  membros; convite para

 participarem das atividades 

extraclasses. Em todos 

 os  encontros, disponibilizar   o 

Regimento 

Interno e as conquistas dos nossos 

alunos, bem como da nossa escola. 

Reuniões bimestrais 

ou quando 

necessário. 

Equipe 

gestora,conselho 

escolar e 

convidados. 

Bimestralmente 
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Gestão De 

pessoas 

Participação ativa

 de todos

 os 

segmentos 

escolares,valorizando 

com compromisso e 

integrando toda a 

comunidade escolar. 

Valorizar, motivar e agregar a comunidade 

escolar através de projetos que 

acontecerão dentro e fora da escola; 

Proporcionar momentos para reuniões e 

palestras com temas diferenciados a toda 

a comunidade escolar, principalmente

 com membros do conselho 

escolar;  Oferecer oportunidades 

a toda comunidade para conhecer a 

importância do PPP; trazer para a escola a 

contribuição de profissionais de diversas 

áreas (psicólogos, sociólogos, 

médicos, etc.) para falar, dialogar sobre 

liderança e motivação; elaborar atividades 

culturais e esportivas envolvendo pais, 

alunos, professores, funcionários e 

comunidade em geral, integrando assim a 

escola à comunidade; oportunizar a 

participação dos professores, em cursos 

de formação continuada para aprimorar 

seus conhecimentos. 

Através da 

participação efetiva 

de todos os 

segmentos. 

Equipe gestora. Bimestralmente. 
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Gestão 

Financeira 

Buscar alternativas 

para suprir dificulda 

des financeiras, não 

só com os

 recursos 

governamentais,

 mas, também, 

com a promoção de 

 eventos para 

angariar fundos. 

Elaborar projetos e pleitear novas verbas 

através de cota extra para reforma,

 ampliação, manutenção   

do   prédio   e equipamentos e adequação 

do espaço físico. Promover eventos para 

angariar fundos. 

Mensalmente Equipe gestora. Durante todo o 

ano letivo. 

 

Gestão 

Administrati

va 

Expor as 

documentações dos 

procedimentos 

administrativos; 

Assegurar a transparência dos recursos 

administrativos 

Nas coordenações 

coletivas 

administrativas 

Equipe gestora Uma vez por mês 

Utilizar as verbas 

PDAF, PDDE 

e recursos 

arrecadados com 

eventos, para 

melhorar a estrutura 

Garantir os recursos pedagógicos. Nas coordenações 

coletivas 

administrativas 

Equipe gestora Uma vez por mês 
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física da escola e 

Avaliar as ações 

pedagógicas para 

melhor atender os 

recursos por elas 

utilizados. 

Aperfeiçoar e renovar os recursos 

tecnológicos necessários para o bom 

funcionamento da escola. 

Nas coordenações 

coletivas 

administrativas 

Equipe gestora Uma vez por mês 
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ANEXO II – PLANOS DE AÇÃO DE EQUIPES E DEMAIS PROFISSIONAIS: 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

COORDENADORES: carências em aberto 

Enquanto não houver coordenação a equipe gestora tem feito as funções. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Articular a proposta pedagógica da escola promovendo a formação continuada e direcionar os professores na estruturação do 

seu plano de ação com base nas necessidades dos alunos. Tornando o momento da Coordenação Pedagógica, dinâmico, criativo, 

importante e significativo para a realização do trabalho coletivo da escola, com os professores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Assessorar o trabalho do professor com vistas a atingir o aluno dentro dos diversos níveis de aprendizagem; 

• Realizar estudos pedagógicos oportunizando a formação continuada dos professores; 

• Oferecer oficinas que envolvam a utilização de materiais concretos e também a confecção de objetos úteis com 

material reciclável; 

• Propor e orientar trabalhos para serem desenvolvidos em sala de aula que resgatem valores, hábitos e atitudes nos 

alunos; 

• Elaborar e planejar a execução dos projetos de Política Pública e os demais projetos da escola; 
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• Conduzir o trabalho do grupo de modo a ser desenvolvido dentro de uma mesma perspectiva de ensino; 

• Planejar ações que envolvam a participação direta da comunidade escolar nos eventos e demais trabalhos da 

escola. 

 

 Meta (o que fazer)  Descrição da ação (como fazer)  Recursos humanos  Recursos materiais 

Semana 

pedagógica 

Apresentação da equipe diretiva interventora; elaboração do 

plano de ação para o ano letivo. 

Diretor,vice, Professores. 

servidores 

Data show, 

computador, folhas 

coloridas, cola, tesoura. 

Projeto Político 

Pedagógico 

Leitura e estudo do PPP já utilizado pela escola e possíveis 

ajustes. 

Encontro com os professores para levantarmos o que temos 

em nossa escola e o que queremos para auxiliar na construção 

do projeto; 

 Encontros para fazer levantamento de Eventos, sugestão de 

dia e data para a realização dos mesmos; 

Definição de ações pedagógicas, 

Excursões, datas comemorativas; 

 Redação final do projeto. 

Diretor e 

Vice,professores, 

orientadora,sala de 

recursos, servidores e 

coordenadoras 

Questionários 

Livros, Didáticos e 

literários; 

atividades 

diversas,CD 

DVD, filme, 

e outros. 

Computador 
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Regimento Interno Construção coletiva das regras, normas,direitos, deveres, 

sanções, para ofuncionamento da escola como um todo. 

 

Coletivo da escola Regimento do ano 

anterior, folhas e 

computador. 

Reagrupamento Reunião para explicação das Políticas Públicas; 

Aplicação de testes da psicogênese e Tabulação dos 

resultados separando as crianças por níveis de aprendizagens; 

Estipulação do dia e tempo para o reagrupamento interclasse; 

Avaliação dos resultados dos reagrupamentos nas coletivas 

com fins de um novo planejamento; 

Dramatização das histórias que subsidiam os testes para 

diagnósticos e o reagrupamento; 

Elaboração de atividades apropriadas para cada nível de 

aprendizagem; 

Orientação na elaboração de relatórios descritivos para 

divulgação dos resultados; 

Elaboração e preenchimento de fichas que ajudam no 

Conselho de Classe e autoavaliação. 

Coordenadoras, 

Orientador, 

Pedagoga, 

Diretora e  

Professores. 

Livros de Literatura, 

Atividades 

Mimeografadas, 

Histórias, Bingos, 

cartão 

Conflito, jogo 

de memória, 

glossário de 

alfabetização, 

letras móveis, músicas, 

DVD, filmes, quadro 

branco, ETC. 

 

  

Coletivas 

Planejamento geral; 

Troca de experiências pedagógicas; 

Diretora,vice, 

Coordenadoras, 

Textos diversos, 

Vídeos, 
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Planejamento e organização dos eventos da escola; 

Estudos; 

Construção de sequências didáticas para projetos; 

Divulgação de cursos, feiras, reuniões, correspondências... 

Encaminhamentos diversos; 

Realização de oficinas (leitura, produção de textos, utilização 

de 

Jogos. 

Educação inclusiva 

Orientadora, 

Pedagoga, 

Professores, 

Sala de 

Recursos. 

Correspondências, 

Materiais e Recursos 

Didáticos, Mensagens, 

Formulários, Fichas, 

atas, 

Apostilas 

Estudos realizados 

na coordenação 

Diário de classe ( preenchimento, diagnóstico inicial, campos 

diversos, cuidados especiais...); 

Entendendo O projeto 45 sustentável (sustentabilidade); 

Passos para uma aula de leitura, Produção de textos, reescrita 

do Texto, 

Diretora, Orientadora, 

Coordenadoras, 

Secretária escolar, 

Palestrantes vindos de 

fora da escola, 

psicólogos. 

Cópia do currículo em 

Movimento. 

Proposta pedagógica, 

Subsídios para 

Avaliação, 

Diário de classe, 

vídeos, 

Textos 

Apostilas. 
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Coordenação diária Planejamento semanal com professores de Educação infantil; 

Planejamento de dramatizações, contação de histórias; 

Trocas de experiências; Ensaio de sócio drama; 

Sugestões de atividades diferenciadas para sala de aula; 

Preparação de sequências didáticas. 

Professores e 

coordenadoras 

Cadernos de 

Planejamento 

Fichas, Formulários. 

Dia nacional da luta 

da pessoa com 

deficiência 

Momento de conscientização dos demais alunos e comunidade 

escolar sobre a importância da inclusão e da Presença dos 

alunos ANEE no recinto escolar; 

Preparação de um sócio drama relacionado ao tema para 

trabalhar com as crianças; 

Apresentações feitas pelas crianças NEE para as demais 

crianças da Escola; 

Trabalho feito coletivamente com a História: O Campeão. 

Todos os profissionais 

da escola, inclusive os 

servidores auxiliares em 

educação. 

Livros de história 

infantil, 

Atividades 

Mimeografadas 

Fantasias para Sócio-

drama, Vídeos,CD, 

Projeções e Painéis. 

Projeto Interventivo Elaboração de estratégias de sondagem e atendimento aos 

alunos com defasagem de idade, série e aprendizagem. 

Professores, Pedagogas, 

Coordenadoras, SOE e 

os Alunos. 

Livros, atividades 

 Diversificadas, 

diagnósticos 

 Relatórios. 

Observação:Plano de Ação sujeito à alterações ao longo do ano letivo.  
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 Pedagogo (a) – Orientador Educacional: Teresa Priscila Mesquita de Oliveira      

Matrícula: 244020-2       

Turno: Matutino e Vespertino 

 METAS 

 1.       Reduzir a infrequência, e evasão escolar e auxiliar no processo de ensino aprendizagem; 

2.       Integrar família-escola; 

3.       Desenvolver ações educativas que incentivem a cultura da paz e a educação em direitos humanos; 

4.       Traçar junto aos docentes e demais profissionais estratégias que possam alcançar os alunos buscando uma aprendizagem 

significativa; 

5.       Instituir reflexões junto aos profissionais de educação relacionados ao seu trabalho e bem estar; 

6.       Promover a boa convivência entre os pares; 

7.       Elaborar práticas de apoio ao outro e valorização da vida; 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

EIXOS DE AÇÃO PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO Educação 

em 

Cidadania 

Educação em 

Diversidade 

Educação em 

Sustentabilid

ade 
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DH 

Ensino e 

aprendizage

m 

X     •Levantamento semanal junto 

aos professores dos 

estudantes infrequentes e 

faltosos; 

•Acompanhamento da 

frequência escolar e busca por 

estudantes infrequentes; 

•Contato com as famílias, 

mediante convocação dos 

responsáveis, ligação 

telefônica e mensagem  de 

WhatsApp; 

•Registro do atendimento aos 

responsáveis em ata e 

feedback aos professores. 

  

•Ação junto ao corpo 

docente; 

  

•Ação junto aos 

estudantes; 

  

•Ação junto a equipe 

gestora; 

Durante o 

ano letivo 

Integração 

escola/família 

X   X •Ação junto às famílias por 

meio de reuniões, dinâmicas, 

oficinas e palestras 

informativas. Através de ações 

•Ação junto as 

famílias, estudantes 

e professores; 

Durante o 

ano letivo 
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em rede com a Secretaria de 

Saúde, o Conselho Tutelar e a 

Secretaria de Segurança 

Pública. 

  

•Ação junto as 

Redes de Apoio. 

Cultura e paz 

  

  

X X X •Desenvolvimento de ações 

educativas junto aos 

estudantes, em um 1º 

momento com vídeos sobre a 

Fábula  dos porcos espinhos  

levando os alunos a pensar e 

refletir sobre os defeitos e 

qualidades que todos nós 

temos, fazer um comparativo 

entre defeitos e virtudes por 

meio de palavras chavas como 

respeito, amizade,caridade, 

empatia, amor, gentileza. 

Confecção de murais de porta 

das Salas de Aula com os 

estudantes. 

  

•Ação junto a equipe 

gestora; 

  

•Ação junto aos 

professores; 

  

•Ação junto às 

Redes de Apoio. 

Durante o 

ano letivo 

  

Durante o 

ano letivo 
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•Fomentar ações e decisões 

individuais,interpessoais e 

coletivas que contribuam para 

superação de diversas 

violências. Por meio de ações 

educativas e projetos que 

envolvam: Roda de conversas, 

vídeos informativos, educação 

emocional,debates,oficinas, 

pesquisas, jogo cooperativos 

dentre outras ações baseadas  

nos valores de 

cooperação,colaboração, 

generosidade,coletividade. 

Ações fundamentais para boa 

convivência escolar,  a partir 

do livro “As Mãos Não São 

Para Bater”. 

Saúde X   X •Vídeos, palestra e textos 

informativos sobre a 

importância da saúde bucal 

•Ação junto às 

Redes de Apoio ; 

•Ações 

Agosto 
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dos estudantes. 

Formação sobre Saúde Bucal 

institucionais, junto 

aos estudantes, aos 

professores e à 

família 

Autoestima X   X •Vídeos, palestra e textos 

informativos sobre o Setembro 

Amarelo a partir da temática de 

Valorização da Vida. 

•Ações 

institucionais, junto 

aos estudantes, aos 

professores e à 

família 

Setembro 

Transição: 

  

X   X • Reunião com professores do 

1º ano da EC45  para 

planejamento de ações que 

possam contribuir para melhor 

integração das crianças do 2º 

Perioda da educação Infantil 

da EC 45 ao Ensino 

Fundamental; 

•Reunião da comunidade 

escolar do CEF 17 com nossos 

alunos para apresentação da 

  

•Ações 

institucionais, junto 

aos estudantes, aos 

professores e à 

família 

  

  

•Ação junto aos 

estudantes; Ação 

juntos aos 

A partir do 4° 

Bimestre. 
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escola e rotina do 6°ano; 

•Sugestão de livros e filmes 

que trabalham o tema 

transição e mudanças. 

professores; Ação 

junto às famílias; 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS 

•As ações propostas estão de acordo com o projeto político pedagógico escolar e os resultados dessas ações serão observados no 

rendimento escolar dos estudantes. 

•Autoavaliação semestral aos estudantes; 

•Rodas de Conversas sobre a mudança de postura e atitude dos alunos; 

•Feedback durantes as Coletivas e Conselhos de Classe por parte dos professores, com relação as mudanças de posturas e atitudes 

dos alunos. 

Teresa Priscila Mesquita de Oliveira -

244020-2 

Orientador Educacional – matrícula 

Ana Paula Ribeiro - 2289024 

Direção – matrícula 

Maria Juliana 

CI de OE – matrícula 
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Plano de Ação da Sala de Recursos 2022 

  

CRE: TAGUATINGA 

Equipe de apoio escolar: LUCÉLIA ARAÚJO CAMARGO                                                                                               

 Matrícula: 39447-5 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO 

PLANO DE AÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/SALA DE RECURSOS 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÃO 

Assessoria ao 

desenvolvimento 

do trabalho 

pedagógico 

realizado ao 

aluno com 

necessidades 

especiais, 

Meta 

2/Estratégias 

2.12 – Criar 

mecanismos para 

o 

acompanhament

o individualizado 

-Desenvolver 

diferentes 

atividades com 

os ANEEs, 

matriculados na 

EC 803, 

complementando 

e/ou 

 -Promover 

reuniões com os 

pais dos alunos 

para discutir a 

inclusão dos 

filhos nas 

classes comuns 

e sobre e a oferta 

Professora da 

sala de recursos 

e equipe de 

apoio. 

.Primeira 

quinzena de 

março e 

Bimestralmente

; 

Devolutiva do 

grupo através 

de conversas 

durante as 

coordenações 

coletivas, 

Avaliação será 
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professores das 

turmas de 

Integração 

Inversas e 

Classes Comuns 

Inclusivas bem 

como monitores e 

Educadores 

Voluntários 

Sociais. 

Acompanhament

o do processo de 

Ensino e da 

Aprendizagem 

dos alunos com 

Necessidades 

Especiais. 

  

  

  

  

dos alunos do 

ensino 

fundamental, 

atentando para 

as 

especificidades 

do estudante de 

forma a garantir a 

qualidade do 

atendimento. 

Meta 4/ 

Estratégias 

 4.11-

Garantir 

atendimento 

educacional 

especializado em 

salas de recursos 

multifuncionais, 

generalista e 

específico nas 

formas 

suplementando a 

formação dos 

alunos, através 

da Sala de 

Recursos 

Generalista e nos 

demais espaços 

escolares 

fazendo com que 

os alunos 

ANEEs, se 

integrem cada 

vez mais a nossa 

e escola, 

preparando-os 

para terem cada 

vez mais 

autonomia, 

sendo pessoas 

atuantes e 

participativas no 

mundo em que 

do Atendimento 

Educacional 

Especializado na 

Sala de Recurso. 

-Auxiliar e 

orientar no 

preenchimento 

das adequações 

curriculares junto 

aos professores 

regentes, para 

selecionar 

conteúdos 

significativos aos 

ANEEs, bem 

como traçar 

objetivos para o 

aprendizado 

deste aluno além 

de identificar 

possíveis 

atendimentos 

contínua e de 

forma diária 

através da 

observação do 

desempenho 

durante a 

realização das 

atividades 

propostas 
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complementar e 

suplementar, a 

todos os 

educandos com 

deficiência, 

transtorno global 

do 

desenvolvimento 

e altas 

habilidades ou 

superdotação, 

matriculados na 

rede pública de 

ensino do Distrito 

Federal. 

vivemos. 

-Atender os 

alunos com 

necessidades 

específicas em 

contraturno 

escolar, 

individualmente 

ou em pequenos 

grupos, dando 

complemento ou 

suplemento na 

ação pedagógica 

destes alunos. 

para o aluno. 

Colaborar com o 

professor da 

classe comum 

na definição de 

estratégias que 

favoreçam o 

acesso do 

ANEEs ao 

currículo 

proposto para a 

série em que se 

encontra.  

  

  

 


