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"A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 

propõe." 

(Jean Piaget) 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Escola Classe 64 de Ceilândia segue uma Proposta Pedagógica que 

está pautada num conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos que 

versam sobre as relações de alunos, professores, administradores, 

especialistas, técnicos, família e comunidade enquanto envolvidos, mediata ou 

imediatamente, no processo ensino-aprendizagem. É o conjunto de normas, de 

todas as hierarquias que disciplinam as relações entre os envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem. Entre elas LDBEN 9.394/96, (Lei de 

Diretrizes e Base Nacional), a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013), 

Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação na área das 

Necessidades Educativas Especiais (1994). Currículo em Movimento do Distrito 

Federal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 

8.069, de 13.07.1990) e a Constituição Federal compreendendo que a 

educação é um direito garantido pela Lei maior do país. No Art. 205: A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

De acordo com a LDBEN 9394/96, a Educação Básica compreende a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. As suas modalidades 

são: educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional, 

educação indígena, educação do campo. Além de assinalar como diretrizes: a 

inclusão, a valorização da diversidade, a flexibilidade, a qualidade e a 

autonomia, assim como, a competência para o trabalho e a cidadania. 

Buscando atender a legislação vigente e alicerçadas nas discussões e 

ideais coletivos em prol da organização de uma escola democrática, a Escola 

Classe 64 da Ceilândia apresenta sua Proposta Pedagógica. Ademais se 

expressa à satisfação na construção deste documento mediante as novas 

exigências da Secretaria de Educação do Distrito Federal a partir de 2015 que 

inclusive contemplou a participação efetiva de pais, professores e auxiliares 

nos momentos designados para a discussão e projeções da escola: 



 
 

 Pais ou responsáveis - reuniões periódicas para avaliação da proposta 

anterior e construção nas esferas pertinentes aos responsáveis;  

 Estudantes - dinâmicas elaboradas pelos docentes no intuito de 

estabelecer uma perspectiva com as crianças, na visão (“o que cabe e o que 

não cabe no meu mundo”);  

 Servidores: analisando e contribuindo com a logística e dinâmica de seus 

setores;  

 Professores e Equipe de Apoio: construindo em reuniões periódicas 

(propositivas/coletivas) uma análise crítica dos projetos desenvolvidos pela 

escola;  

 Coordenação: estabelecendo diálogo amplo com a comunidade no tocante 

ao processo geral de acessibilidade; trabalho direto na junção dos projetos e 

dados dos setores pedagógicos;  

 Direção: Juntamente com membros de cada setor, participação direta e 

compilação dos dados levantados. 

  Ao propor a atualização do PPP, a gestão da EC 64 reafirma seu 

compromisso com a comunidade escolar, de modo especial com os estudantes 

e profissionais da educação que atuam nessa Unidade de Ensino, de 

assegurar a todos o direito inalienável de aprender. 

O ponto de partida foi a colaboração de todos os membros da 

comissão para a construção de um PPP que de fato refletisse sobre as 

necessidades presentes no contexto das aulas remotas, e em especial 

proporcionasse a continuidade das ações pedagógicas voltada à aquisição da 

leitura e da escrita na perspectiva dos letramentos linguístico, matemático e 

científico.  

    O propósito perpassa um trabalho coletivo que visa educação 

pública de qualidade, referenciada nos sujeitos sociais. Para isso, não basta 

garantir o acesso dos estudantes à escola, mas, sobretudo, possibilitar que 

permaneçam de maneira exitosa, aprendendo continuamente em um processo 

formativo voltado ao desenvolvimento integral e ao protagonismo, com auxílio 

de todos os atores do processo educativo.  

A proposta pedagógica pode ser concebida como a própria escola em 

movimento, que constrói, no dia a dia, seu trabalho educativo, discute seus 



 
 

problemas, suas possibilidades de solução, e define de forma participativa, as 

responsabilidades pessoais e coletivas a serem assumidas para a consecução 

dos objetivos estabelecidos. 

O Projeto Pedagógico da Escola Classe 64, vinculada à Coordenação 

Regional de Ensino da Ceilândia (CREC) e a Secretaria de Estado de 

Educação do DF (SEDF) representa a intencionalidade de um trabalho 

pedagógico elaborado coletivamente pautado no seguinte ideal: Possibilitar a 

aprendizagem de maneira inovadora para a construção da cidadania, 

promovendo um ensino voltado para a valorização e interação com a 

diversidade e sustentabilidade. 

A Proposta Pedagógica, ao ser assumida coletivamente, oferece 

garantias visíveis e aperfeiçoáveis da qualidade do processo educativo, sendo 

que seus resultados não são imediatos, são gradativos e serão alcançados 

através de sua prática consciente e da necessidade da importância desse 

processo para a qualificação da escola e do alcance da globalidade, 

favorecendo aos alunos da escola de serem agentes participativos e 

transformadores da sociedade. 

Por entender a relevância deste documento na constituição da 

identidade da escola, é indispensável revisitá-lo e atualizá-lo anualmente. Em 

continuidade ao processo de construção do PPP de 2021, neste ano a 

Proposta Pedagógica 2022 surgiu a partir da reflexão pó-pandêmica: “EU E O 

OUTRO, UM CASO DE EMPATIA”. 

Durante a semana pedagógica o corpo docente junto à equipe gestora 

discutiram sobre os projetos pedagógicos da escola chegaram ao tema 

norteador a partir de situações vivenciadas nos últimos tempos: “E se fosse 

comigo”. A partir desse tema serão trabalhados valores e atitudes relevantes 

para o bom convívio tanto escolar quanto em sociedade como o respeito às 

diferenças e à diversidade.  

No dia 21 de março realizamos a abertura do projeto com os estudantes 

a partir de contação de história e reflexão sobre o tema. O objetivo foi favorecer 

processos de conscientização sobre os vários tipos de violência presentes no 

cotidiano escolar e a relação com o preconceito (tipos de preconceito). A partir 



 
 

daí toda sexta-feira será feita uma leitura deleite com o objetivo de consolidar o 

tema e realizar momentos de debates e reflexões dentro da sala de aula. 

 

APRESENTAÇÃO PARA OS(AS) ESTUDANTES E PROFESSORES 

  

 



 
 

 

 

 

Posteriormente entregamos um texto sobre empatia junto com um 

questionário para responderem e nos devolverem que serviu como base para 



 
 

uma avaliação sobre o trabalho realizado na EC 64, o qual será feito um gráfico 

e apresentado aos pais, responsáveis e funcionários da escola no I 

ENCONTRO DE PAIS E RESPONSÁVEIS DE 2022 (que foi adiado devido ao 

aumento de casos de Covid em nossa UE.).  

 

 

 



 
 

 

 

A discussão sobre o Projeto Político Pedagógico com os responsáveis 

aconteceu durante a reunião bimestral e por bilhetes e cartas, os quais foi 

apresentado o tema norteador dos nossos projetos do ano letivo vigente, a 

importância da participação de cada um para o desenvolvimento das 

aprendizagens.  

 



 
 

REUNÃO COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS 

 

 

 

O Projeto visa integrar a comunidade escolar e local num processo 

educativo contínuo, de forma cooperativa e participativa dentro dos princípios 

da gestão democrática. 
 



 
 

2. HISTÓRIA DA UNIDADE ESCOLAR 
 
Dados de identificação da escola: 

 

NOME DE ESCOLA ESCOLA CLASSE 64 DE CEILÂNDIA 
ENDEREÇO EQNM 17/19 ÁREA ESPECIAL 

LOCALIZAÇÃO CEILÂNDIA SUL – DF 
TELEFONE 3901-3764 

EMAIL ec64cei@gmail.com 
ÓRGÃO GESTOR SEEDF/SUBEBE/CREC/ UNIEB 

DATAS DE FUNDAÇÃO ATUAL ANO DE 2005 
FUNDAMENTO LEGAL ATUAL Portaria n° 120 de 22/04/2005 

TURNO DE FUNCIONAMENTO 
MATUTINO: 07h30 às 12h30 

VESPERTINO: 13h00 às 18h00 

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO 
EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  - ANOS INICIAIS. 
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

EQUIPE GESTORA 
DIRETOR: HUDSON BARBOSA CAMPOS 

VICE–DIRETORA: VANDERLEA DE S. R. FERREIRA. 
SUPERVISORA: VIVIAN MORAIS DA SILVA 

CHEFE DE SECRETARIA CLAUDIA CAMPOS DA SILVA 

COORDENADORAS 
AMANDA FABIANA DOS SANTOS SENA 

MARILENE LINHARES 
RODRIGO MESQUITA SALES 

EQUIPE DE APOIO 
PEDAGÓGICO 

SEAA – ROSIMEIRE (PSICÓLOGA) CAMILLI (PEDAGOGA) 
AEE – GENERALISTA – ADÉLIA 

SAA – MARIA APARECIDA 
SOE – BRUNA BEZERRA E IRIS  

EQUIPE - AEE/ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

SARON – GIZELLE – MARLON - MARIA CLAUDIA – 
LORENA  – CARLA – ROSEVALDO -  RACHEL 

CORPO DOCENTE 
36 PROFESSORES EM SALA DE AULA 

04 PROFESSORAS INTÉRPRETES 
03 PROFESSORES READAPTADOS 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

01 SERVIDOR READAPTADO 
02 AUXILIARES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

07 FUNCIONÁRIOS DA REAL 
03 FUNCIONÁRIOS DA G&E (COZINHEIRAS) 

01 AGENTES DE PORTARIA 
04 VIGIAS NOTURNOS 

01 CHEFE DE SECRETARIA 
01 TÉCNICO DE GESTÃO EDUC. SECRETARIO ESCOLAR 

 

Breve histórico da escola 
 

 A Escola Classe 64 integra a rede pública de ensino distrital e está 

situada em Ceilândia mais precisamente no Setor Sul. É o maior colégio 

eleitoral do Distrito Federal (DF). A cidade tem como vizinhas: Taguatinga, 

Samambaia, Brazlândia e Águas Lindas de Goiás, no entorno. 

 Sua história teve início em 1969, ano em que foi criado um grupo de 

trabalho no governo de Hélio da Silva – posteriormente nomeado como 

“Comissão de Erradicação de Favelas” - para solucionar a questão das 



 
 

chamadas invasões. O emprego do verbo “erradicar” traz embutida a 

concepção governista acerca da situação das moradias que fugiam ao plano 

arquitetônico da capital recém-inaugurada, visto ser este um verbo utilizado 

pela saúde e pelo exercício em suas campanhas. 

 Em 1970 oficializa- se a “Campanha de Erradicação das Invasões” 

(CEI), coordenada pela comissão de remoção das referidas invasões e que 

acabou por dar origem ao nome da cidade Ceilândia. Em 27 março de 1971 

teve a sua pedra fundamental lançada pelo governador Hélio Prates com 

assentamento de 20 famílias oriundas da Vila Tenório, Vila Esperança, Vila 

Bernardo Saião e outras que formavam um enorme agrupamento de 

trabalhadores sem moradia (GDF, 2007).  

Desde a fundação até os dias atuais a escola vem atendendo diversas 

modalidades. Eis sua trajetória: Centro de Ensino nº 06 de Ceilândia – 1975; 

Centro Educacional nº 01 de Ceilândia - 1976; Centro de Ensino de 1º grau nº 

06 de Ceilândia – 1979; Escola de 2º grau nº 01 de Ceilândia 1982; Centro 

Educacional nº 08 de Ceilândia – 1985; Escola Normal de Ceilândia 1986.  

Em 2004, um fato marcou a comunidade escolar e demarcou o início da 

escola que atende, atualmente, a Educação Infantil – 1° e 2° períodos e Ensino 

Fundamental até o 5º ano. A SEEDF, aproveitando a extinção dos cursos 

normais no Distrito Federal, planejou implementar um Centro de Jovens e 

Adultos e remanejar todos os professores, trabalhadores e estudantes para 

outras unidades de ensino da rede pública, desfazendo, assim, o coletivo da 

escola. Houve uma grande mobilização de professores, pais e mães dos 

estudantes para manter a escola em funcionamento. Uma professora da escola 

registrou em seu caderno de plano de aula esse momento importante: 

Dia 12/11/2004 – Vitória total após muita luta: reunião com os pais; retirada 

de comissão da comunidade escolar em 19/10/2004; passeata feita pelos pais 

nas ruas ao redor da escola para coleta de assinaturas pela permanência da 

escola e dos alunos; visita dos pais, professores e estudantes à Câmara 

legislativa pela continuidade escola; visita à promotoria da Educação no 

Ministério Público onde foi entregue o abaixo-assinado e feita a denúncia; 

reunião com a SEEDF no dia 04/11/2004 e reunião na escola com os pais, 

comissão e representantes da SEEDF, no dia 12/11/2004. Houve grande 

mobilização por parte dos professores e pais e a reunião foi um sucesso, 

garantindo a permanência dos estudantes na escola que será transformada 

em Escola Classe. (Caderno de planejamento- professora Raimunda). 



 
 

 Esse relato de luta registra a criação da escola e revela a força do 

coletivo e o exercício democrático que são suas marcas identitárias, reveladas 

no embate da defesa de sua permanência / existência. Para Freire (1998, p. 

47) “A solidariedade social e política de que precisamos para construir a 

sociedade menos feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós 

mesmos, tem na formação democrática uma prática de real importância.”. 

A Escola Classe 64 foi criada pela Portaria n° 120 de 22/04/2005 e 

funciona em dois turnos: matutino (7h30 às 12h30) e vespertino (13h às 18h), 

atendendo em 2014 a 676 estudantes, distribuídos em 34 turmas; em 2015 a 

639 estudantes, distribuídos em 37 turmas, em 2016 a 649 estudantes, 

distribuídos em 36 turmas, em 2017 a 642 estudantes, distribuídos em 38 

turmas, em 2018 a 622estudantes, distribuídos em 35 turmas, em 2019 a 654 

estudantes distribuídos em 39 turmas. 

Tabela 1 – Distribuição dos estudantes – ano de 2022 - etapas/modalidade 

Turma 
Total de 

estudantes 

Nº de 
estudantes 

ANEE 

Nº de estudantes 
com Transtornos 

Educação Infantil- 04 anos 80 02 03 

Educação Infantil- 05 anos 84 05 04 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º ano 84 00 03 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2º ano 75 01 02 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3º ano 105 08 05 

Ensino Fundamental – 4º ano 84 07 02 

Ensino Fundamental – 5º ano 88 09 06 

Educação Especial – Alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (ANEE) 

04 01 04 

TOTAL 604 33 29 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 
 
Infraestrutura 
 

A escola possui um espaço físico amplo onde várias reformas foram 

realizadas desde a construção do prédio como: reforma da cozinha, mudança 

de piso dos pátios, pinturas das paredes, reforma dos banheiros, pavimentação 

de uma área que acumulava lixo, poeira e mato, construção do parquinho. 

Ainda aguardamos algumas demandas, como: a reforma da quadra 

esportiva, do parque infantil e a criação de espaços alternativos para atividades 



 
 

coletivas e de atendimento aos alunos em reagrupamentos, interventivos, 

projetos e espaços para fazer uma brinquedoteca, por exemplo. Estruturas 

importantes para garantir a segurança e uma aprendizagem mais lúdica das 

nossas crianças nos espaços existentes. 

A estrutura física é composta por 6 blocos com salas de aula e espaços 

especiais, assim distribuídos em 2022: 

Tabela 2 – Distribuição das turmas por salas – ano 2022 – Ed. Inf. e EF de 9 anos: 

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 3 2 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 2 3 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 3 3 

Ensino Fundamental – 4° ano 3 2 

Ensino Fundamental – 5° ano 2 3 

Educação Especial – CE/TGD 1 1 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 
 

Tabela 3 – Distribuição das salas especiais e espaços administrativos – ano 2020: 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

Salas Especiais Espaços Administrativos/Pedagógicos 

Sala de leitura 1 Direção 1 

Sala de vídeo e reuniões 1 Coordenação/ Supervisão 1 

Laboratório de Ciência 0 Secretaria 1 

SOE - Serviço de Orientação 
Educacional 

2 
Sala dos auxiliares 

1 

Videoteca e mecanografia 1 Sala dos professores 1 

Laboratório de Informática 1 Sala dos vigilantes 1 

AEE / Generalista 1 Cozinha / Copa 1 

AEE / AH / Superdotação 6 Depósito de materiais 1 

SEAA – Serviço Especializado de 
Apoio à Aprendizagem 

1 
Pátio  

1 

SAA – Sala de Apoio à 
Aprendizagem 

1 
Estacionamento interno 1 

 

Sala para reforço escolar 2 Banheiros estudantes 4 

Parquinho 1 Banheiro funcionários 2 

Salas de aula 20 Quadra esportiva (sem cobertura) 1 



 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

A Escola  Classe 64 localiza-se na Região Administrativa de Ceilândia – 

RA IX –  a qual completou 51 anos no dia 27 de março de 2022. Com uma área 

de 19.265,69 hectares, Ceilândia recebe a água para seu o abastecimento do 

reservatório do Descoberto. O Hospital Regional de Ceilândia – HRC é o 

hospital público de referência da RA e está situado na QNM 27, Área Especial 

124 . A  RA Ceilândia surgiu em decorrência de um grande projeto de relocação 

de população que morava em áreas não regulares por meio da Campanha de 

Erradicação de Invasões — CEI, que deu origem ao seu nome. Em 27 de 

março de 1971, iniciou-se a transferência de aproximadamente 82.000 

moradores das ocupações não regulares da Vila do IAPI, Vila Tenório, Vila 

Esperança, Vila Bernardo Saião Colombo e Morro do Querosene, para os 

setores “M” e “N” ao norte de Taguatinga.  

A Região Administrativa – RA IX – Ceilândia concentra 36,59% da 

população da UPT Oeste, que é formada também pelas RAs Brazlândia, 

Samambaia, Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do Sol. No DF, a população da RA 

representa 11,64% do total; 

A densidade demográfica de Ceilândia na área pesquisada é de 

69.496,14 habitantes/km². 

A PDAD 2021 aponta que a população urbana da RA Ceilândia era de 

350.347 pessoas, sendo 52,6% do sexo de nascimento feminino. A idade 

média era de 34,3 anos.  

Para entender como as pessoas estão organizadas dentro dos 

domicílios, foram criados os seguintes arranjos: unipessoal; monoparental 

feminino; casais sem filhos; casais com um filho; casais com dois filhos; casais 

com três ou mais filhos; e outros perfis. Para essas classificações, observou-se 

que o arranjo “casal sem filhos” foi o mais observado, em 23,1% dos domicílios. 

Distribuição da população por arranjos domiciliares, Ceilândia, 2021: 



 
 

 

Nesta edição, a PDAD trouxe uma inovação, com perguntas sobre 

identidade de gênero e sobre orientação sexual dos moradores com 18 anos 

ou mais de idade 35. Quando considerado o cruzamento com a questão sobre 

sexo de nascimento dessas pessoas, no que diz respeito à orientação sexual, 

2,7% dos respondentes eram lésbicas, gays, bissexuais ou outros; quanto à 

identidade de gênero, não houve amostra suficiente para divulgação dos 

resultados. Quando consideradas as pessoas LGBTQIA+36, ou seja, pessoas 

transgêneros e/ou lésbicas, gays, bissexuais ou outros, verificou-se uma 

resposta afirmativa para 3,3% dos respondentes.  

No que diz respeito à raça/cor da pele, verificou-se que a resposta mais 

comum foi parda, para 45,8% dos moradores. Sobre o estado civil, 45,8% da 

população com 14 anos ou mais de idade se declararam solteiros. 

Quanto à origem dos moradores, 56,8% informaram ter nascido no 

próprio DF. Para os que não nasceram no DF, o estado mais reportado foi 

Piauí, segundo 15,3% dos entrevistados. Para todos os moradores do DF, o 

tempo médio de moradia na capital federal é de 26,1 anos, enquanto o tempo 

médio de moradia da RA é de 22,1 anos. Sobre aqueles que vieram para o DF 

ou que deixaram o território, mas retornaram posteriormente, foi questionada a 

motivação que os levou a fazer isso. Para 44,9% dos responsáveis dos 



 
 

domicílios, acompanhar parentes ou reunião familiar foi a principal razão da 

movimentação. 

Segundo os moradores com 14 anos ou mais de idade, 9,9% afirmaram 

ter intenção de constituir um novo domicílio no DF, sendo a RA Ceilândia a 

mais reportada (73,4%). 

No que diz respeito ao atendimento de saúde, 42,2% dos moradores 

informaram ter utilizado posto de saúde/unidade básica de saúde na última 

ocasião de necessidade. O principal motivo para o atendimento foi doença (dor, 

febre, diarreia etc.), segundo 50,7% e a localidade de atendimento 

predominante, entre estes, foi Ceilândia (86,8%). 

Sobre o acesso à comunicação, 79,6% dos entrevistados declararam 

possuir ao menos um celular para uso pessoal, enquanto 4,6% declararam 

possuir ao menos um tablet. Quanto ao tipo de linha, 52,5% afirmaram utilizar 

pré-paga e 28,6% pós-paga. 

Perguntados se acessaram à internet nos últimos três meses, 80,7% dos 

entrevistados responderam afirmativamente, dos quais 95,9% acessaram todos 

os dias. Sobre os meios de acesso, 41,5% se conectaram por meio de 

microcomputador, 96,5% por meio de celular ou tablet e 12,7% por outros 

meios (como televisão, videogame ou outro equipamento eletrônico). Foram 

perguntados, ainda, os motivos de acesso à internet, tendo-se as seguintes 

respostas: 84,9% para comunicação; 83,4% para multimídia, lazer e cultura; 

76,1% informações e notícias; 58% criação e compartilhamento de conteúdo; 

58,1% para transações financeiras ou comerciais; 60,3% para educação ou 

cursos; e 56,6% para trabalho. 

Sobre a escolaridade, 93,5% dos moradores com seis anos ou mais de 

idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 62% 

reportaram frequentar escola pública. Considerando-se os estudantes de todas 

as idades, a modalidade predominante era presencial, para 83,6% dos 

respondentes, e o turno predominante era matutino (56%).  

Entre aqueles que frequentavam alguma unidade de ensino, 83,2% 

estudavam na RA Ceilândia. O principal meio de transporte declarado foi a pé, 

para 59,6% dos respondentes. O tempo gasto mais reportado foi até 15 

minutos para 63,6% dos estudantes. Por fim, no que diz respeito à 



 
 

escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais, 35,3% declararam ter o 

ensino médio completo. 

Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, também conhecida 

como população em idade ativa (PIA), 54,4% estavam economicamente ativas, 

isto é, ocupadas ou desocupadas42 (156.177 pessoas). Tendo como referência 

o período dos últimos 30 dias, a população desocupada compreendeu 12,8% 

dessa mesma faixa etária (19933 pessoas). Uma questão relevante para o 

mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que não estuda, nem 

trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 18 e 29 anos, 

36,6% se encontravam nesta situação (25.647 jovens). Considerando-se entre 

os nem-nem apenas aqueles jovens que procuraram trabalho, tinha-se 9,2% 

(6.440 jovens). 

Para os ocupados, foi questionada a atividade da empresa em que estes 

exerciam o seu trabalho principal, sendo o setor de Comércio o mais 

informado, segundo 30,3% dos respondentes. A Região Administrativa onde a 

maioria dos respondentes declarou exercer seu trabalho principal foi Ceilândia 

(43,2%). Finalmente, a posição na ocupação mais comum foi empregado no 

setor privado (exceto doméstico), para 53,7% dos entrevistados. Em média, os 

trabalhadores estavam há 7,2 anos na ocupação principal, e trabalhavam 38,9 

horas por semana. Sobre os trabalhadores do setor público, a principal área de 

atuação era estadual/distrital (62,8%) e era estatutário (58,5%). 

Sobre os empreendedores (sócios de cooperativas, autônomos, 

empregadores, donos de negócios familiares e profissionais liberais), 26,6% 

eram microempreendedores individuais (MEI) e 29,5% possuíam Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

No que tange ao deslocamento para o trabalho, 55,4% responderam 

utilizar ônibus, 32,8% informaram utilizar automóvel, 13% afirmaram utilizar 

metrô, 2,9% disseram utilizar motocicleta e 16,7% caminhavam até a localidade 

laboral. Dentre estes, o principal meio de transporte reportado foi ônibus, 

segundo 46,4% dos entrevistados. Sobre a duração deste trajeto, de 15 até 30 

minutos foi o tempo de deslocamento mais reportado (21,2% dos 

respondentes). Sobre a formalização dos assalariados privados, 86% 

informaram ter carteira de trabalho assinada pelo atual empregador. Sobre a 



 
 

cobertura da previdência social pública (INSS), 88,2% dos assalariados 

privados declararam fazer contribuição.  

No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, o valor médio 

observado foi de R$ 2.048,86. No que tange à desigualdade, o coeficiente de 

Gini para esta remuneração foi de 0,36. A renda domiciliar estimada foi de R$ 

4.491,10, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 1.727,50. Quanto à 

desigualdade, o índice de Gini da renda domiciliar foi de 0,48, enquanto para a 

renda por pessoa foi de 0,49. A distribuição do rendimento bruto do trabalho 

principal por faixas de salário mínimo (considerando o valor de 2021, de R$ 

1.100,00). 

Nos aspectos ligados ao tamanho e à composição dos domicílios, 

observou-se um número médio de 5,4 cômodos, dos quais 2,1 estavam 

servindo como dormitório e 1,3 eram banheiros. Quanto ao abastecimento de 

água, 99,6% dos domicílios tinham acesso à rede geral da Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Sobre a posse de caixa 

d’água, 78,2% afirmaram ter este item. No que diz respeito ao esgotamento 

sanitário, verificou-se que 99,6% dos domicílios com ligação à rede geral da 

CAESB. Sobre o abastecimento de energia elétrica, 100% declararam possuir 

abastecimento da rede geral da Companhia Energética de Brasília 

(CEB/Neoenergia). 

No que diz respeito ao recolhimento de lixo, 99,8% afirmaram ter coleta 

direta52, sendo 97,3% seletiva e 99,8% não seletiva, 74,5% tinham coleta 

indireta. Além disso, 63,4% faziam a separação do lixo no domicílio, entre 

orgânico e reciclável. 

No que tange às questões de segurança, 60,3% afirmaram haver 

policiamento militar regular, em 26,1% dos domicílios havia equipamento ou 

dispositivo de segurança particular e em 27,9% havia tais serviços 

compartilhados com mais domicílios (como portarias, sistemas de segurança 

de condomínio, servidos de ronda etc.). 

Outra novidade da PDAD 2021 diz respeito à existência de animais de 

estimação nos domicílios. Segundo os entrevistados, em 48,6% havia pelo 

menos um animal de estimação; em 9,1% havia gato; em 42,8% havia 

cachorro; em 6,1% havia ave. 



 
 

Quanto a insegurança alimentar, os resultados apontam que 38,4% 

estavam nesta situação nos três meses anteriores à data da entrevista, seja 

esta leve, moderada ou grave. 

 

 

 

3.1 Caracterização social, econômica e cultural da comunidade  
 

A EC 64 localiza- se entre quadras residenciais na Ceilândia Sul, onde 

se encontram também a Administração Regional de Ceilândia, a Praça do 

Trabalhador, a Escola Parque Anísio Teixeira e outros estabelecimentos 

educacionais, Centros Clínicos e Hospitais.  

 A maior parte dos(as) estudantes atendidos pela EC 64 moram próximos 

à escola. Temos estudantes que moram no Sol Nascente, Pôr do Sol e Águas 

Lindas. 

Em nossa escola alguns estudantes apresentam viver em condições de 

vulnerabilidade social e econômica. 

Os nossos estudantes e comunidade possuem características bem 

heterogênea. Temos desde famílias com situação socioeconômica estável à 

família em situação de pobreza extrema.  

As famílias, em sua maioria, são muito presentes. Participa ativamente 

dos projetos, reuniões, encontros, festas, movimentos.  

A maior parte dos(as) nossos(as) estudantes estão na EC64 desde a 

Educação Infantil, mas temos também estudantes que vieram recentemente de 

outras cidades, o que enriquece culturalmente o conhecimento social dos(as) 

estudantes.  



 
 

Normalmente os(as) estudantes que são oriundos de outros estados 

apresentam dificuldade em se adaptar aos métodos de ensino daqui do DF, 

muitas vezes já chegam com déficit de aprendizagem. 

 

 

3.2 Levantamento de índices: resultados, indicadores e dados 
 

a) Indicadores Internos 

 
 Resultados dos 1° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

92 00 92 00 

Resultados dos 2° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

81 00 81 00 

Resultados dos 3° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

107 00 93 14 

Resultados dos 4° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

90 01 89 01 

Resultados dos 5° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

84 00 82 02 

Resultado da Educação Infantil em 2019: 
 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 67   
2º PERÍODO 96   
Resultados dos 1° anos (EF9) em 2020: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

95 00 95 00 

Resultados dos 2° anos (EF9) em 2020: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

85 00 85 00 

Resultados dos 3° anos (EF9) em 2020: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

96 00 96 00 



 
 

 
Resultados dos 4° anos (EF9) em 2020: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

92 00 90 02 

Resultados dos 5° anos (EF9) em 2020: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

86 00 86 00 

Resultado da Educação Infantil em 2020: 
 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 58 01 57 
2º PERÍODO 71 02 69 
Resultados dos 1° anos (EF9) em 2021: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

77 ---------- 77 00 

Resultados dos 2° anos (EF9) em 2021: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

98 ------- 98 00 

Resultados dos 3° anos (EF9) em 2021: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

84 --------- 76 08 

Resultados dos 4° anos (EF9) em 2021: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

89 -------- 89 00 

Resultados dos 5° anos (EF9) em 2021: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

89 ------- 86 03 

Resultado da Educação Infantil em 2021: 
 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 78 --------- 78 
2º PERÍODO 77 --------- 77 
 

b) Indicadores Externos 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 
 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, é uma 

iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro 



 
 

a partir da combinação entre a proficiência obtida pelos estudantes em 

avaliações externas de larga escala (Saeb) e a taxa de aprovação, indicador 

que tem influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na progressão dos 

estudantes entre etapas/anos na educação básica. 

. 

Prova Diagnóstica 2019 
 

A Prova Diagnóstica de 2019 é reconhecida como um dos instrumentos do 

SIPAEDF, o qual foi definido pela Portaria nº 420 de 21 de dezembro de 2018. 

2º ANO 

LEITURA  

 

LEITURA ANEE 

 
MATEMÁTICA 

 

MATEMÁTICA - ANEE 

 
 

4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Eixo - Compreensão e interpretação textual 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

48/90 
 

H16 Reconhecer finalidade de contos, crônicas, reportagens, descrições 
e cartazes. 

H23 Reconhecer recursos textuais e não textuais no suporte a 
mensagem que o texto se propõe transmitir. 

H32 Inferir efeito de humor em narrativas, tirinhas e histórias em 
quadrinhos. 

H33 Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos, poemas, tirinhas 
e cartas. 

H35 Inferir informação implícita em propagandas ou tirinhas com ou 
sem apoio de recursos gráficos. 

EIXO – Reconhecimento de estratégias de construção textual 



 
 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

59/90 
 

H2 Identificar assuntos comuns a dois gêneros textuais diferentes. 
H24 Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos, 

reportagens, tirinhas e fragmentos de romance. 
H25 Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes em 

fragmentos de romances, fábulas, crônicas, artigos de opinião e 
reportagens 

H38 Inferir sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, 
reportagens e tirinhas em relação a seu antecedente. 

H4 Identificar elementos da narrativa em fábulas, contos, crônicas e 
reportagens 

EIXO – Uso de estratégias de leitura 
QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

57/9 
 

H10 Localizar informação explícita em contos e reportagens. 
H36 Inferir informações implícitas em fábulas, contos, poemas, tirinhas 

ou crônicas. 
H41 Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de 

expressões, de linguagem verbal não verbal e de pontuação em 
charges, tirinhas, contos, crônicas e fragmentos de romances. 

H42 Inferir tema, assunto principal e sentido de expressão em poemas, 
fábulas, contos, crônicas, reportagens e tirinhas. 

H7 Identificar opinião em fábulas, contos, crônicas e reportagens. 
MATEMÁTICA 

EIXO – Análise de grandezas e correlação entre medidas e sistema posicional 
QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

34/90 
 

H25 Converter uma quantia, dada na ordem das unidades de real, em 
seu equivalente em moedas. 
monetário. 

H33 Determinar o resultado da adição de números representados na 
forma decimal, tendo como contexto o sistema. 

H45 Estimar o comprimento de um objeto a partir de outro, dado como 
unidade padrão de medida. 

H56 Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo em meses, 
inclusive passando pelo final do ano (outubro a janeiro). 

H65 Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de 
medida de tempo (minutos em horas, dias em semanas, meses em 
anos). 

EIXO – Aplicação de métodos de resolução de problemas 
QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

57/90 
 

H20 Associar a fração 1⁄4 a uma de suas representações gráficas. 
H21 Associar um número natural à sua decomposição expressa por 

extenso. 
H34 Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem 

superior, entre números naturais de até cinco ordens, utilizando as 
ideias de retirar e comparar. 

H41 Determinar, em situação-problema, a adição entre números 
H66 Resolver problemas que envolvem a divisão ou a multiplicação de 

números naturais. 
 

EIXO – Identificação de informações e leitura de dados 
QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

66/90 
 

H19 Reconhecer quadriláteros em meio a outras figuras planas. 
H2 Localizar informações, relativas ao maior ou menor elemento, em 

tabelas ou gráficos. 
H27 Interpretar dados em uma tabela simples. 
H6 Localizar um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou 

croqui, a partir de duas coordenadas ou duas ou mais referências. 
H7 Reconhecer a elementos da planificação dentre um conjunto de 

figuras. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO 2019 4º ANOS 

A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para toda a turma ou 

individualmente levando em consideração as habilidades conquistadas, ou não. Ao final do relatório é apresentado o 

percentual de estudantes que alcançaram cada habilidade. Em vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 

50%. 

Língua Portuguesa 

OBJETIVOS 
 

Construir a compreensão 
 global do texto lido, 
 unificando e inter 

        

TOTAL DE ACERTOS 47 42 52 57 53 13 63 36 14 53 

PERCENTUAL DE 
 ACERTOS 

69.1% 61.8% 76.5% 83.8% 77.9% 19.1% 92.6% 52.9% 20.6% 77.9% 

Matemática 

OBJETIVOS 

Ler, escrever e ordenar 
númerosnaturais até a  
ordem de dezenas de 
milhar, reconhecendo 

 as propriedades 
de sistema de 
numeração 

decimal,realizando  
operações por meio de 

situações problema 

   

Ampliar 
procedimentos 
operatórios de 

adição, 
subtração, 

multiplicação 
e divisão dos 

números 
naturais, por meio de 
situações problema 

   

Distinguir 
as figuras 

geométrica
s no meio 

ambiente e 
utilizá-lo 

 

TOTAL DE 
ACERTOS 

42 38 39 54 33 14 20 44 25 12 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

61.8% 55.9% 57.4% 79.4% 48.5% 20.6% 29.4% 64.7% 36.8% 17.6% 

 
Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma 

obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

Ler e interpretar diversos textos literários, identificando o uso desses textos em contextos variados. 

Língua Portuguesa 

 

Matemática 

 



 
 

Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia cronológica: localizadores temporais, tempos 
verbais. 

Matemática 

Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão dos números naturais, 
por meio de situações-problemas. 

Realizar leituras de medidas em instrumentos convencionais e não convencionais, que expressem o 
resultado por número decimal e/ou frações. 

Relacionar as principais frações das principais unidades de medidas a saber. ½ , ¼ . ( ½ metro = 50 cm, 
¼ L= 250 ml) 

Distinguir as figuras geométricas no meio ambiente e utilizá-las para representá-lo. 

Ler e interpretar informações presentes nos meios de comunicação e no comércio, registradas por meio 
de tabelas e gráficos. 

 

AVALIAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO 2019 5º ANOS 

A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para toda a turma ou 

individualmente levando em consideração as habilidades conquistadas, ou não. Ao final do relatório é apresentado o 

percentual de estudantes que alcançaram cada habilidade. Em vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 

50%. 

Língua Portuguesa 

OBJETIVOS 
  

Refletir, revisar e 
reescrever textos 

produzidos, 
considerando um 
ou mais aspectos 

    

Desenvolver a 
compreensão 

global do texto 
lido, unificando e 

interpretando 

  

TOTAL DE 
ACERTOS 

65 41 66 63 54 43 28 66 29 63 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

81.3% 51.2% 82.5% 78.8% 67.5% 53.8% 35.0% 82.5% 36.3% 78.8% 

Matemática 

OBJETIVOS 
     

Ampliar procedimentos 
operatórios de adição, 

subtração, multiplicação 
e divisão dos números 
naturais, por meio de 
situações problema 

Ampliar procedimentos 
operatórios de adição, 

subtração, multiplicação 
e divisão dos números 
naturais, por meio de 
situações problema 

   

TOTAL DE 
ACERTOS 

66 55 52 40 49 47 63 32 69 59 

PERCENTUAL  
DE ACERTOS 

88.0% 73.3% 69.3% 53.3% 65.3% 62.7% 84.0% 42.7% 92.0% 78.7% 

 
Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma 

obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e na escrita. 

Descrever no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.) 

Matemática 

Resolver e elaborar problemas, envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade. 

 

O SAEB tem como objetivo a produção de informações sobre os níveis 

de aprendizagem em Língua Portuguesa - ênfase em leitura, e em Matemática 



 
 

- ênfase em resolução de problemas. Apresenta, ainda, indicadores contextuais 

sobre as condições em que ocorre o trabalho da escola, os quais devem ser 

considerados na análise dos resultados.  

Resultados SAEB 2019 de Português e Matemática, 5º Ano. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

D I A G N Ó S TI CO  I N I C I A L  2 0 2 2  
A SEEDF entende que este início de ano letivo é o momento propício para a realização de um 

diagnóstico das aprendizagens consolidadas e considera esse período de suma importância, sobretudo 

para superar os efeitos negativos causados pela pandemia. Por isso, esta Secretaria promoverá uma 

avaliação, o “Diagnóstico Inicial 2022”, que servirá como instrumento para aferir as fragilidades e 

potencialidades apresentadas pelos estudantes e, dialogando com a perspectiva formativa, dará 

subsídios aos docentes e demais envolvidos na ação educativa, fornecendo informações prévias sobre as 

aprendizagens das crianças e estudantes para fins de início da organização do trabalho pedagógico. 

Lembrando que as habilidades requisitadas estão de acordo com o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal e referem-se às aprendizagens esperadas para os anos/séries/etapa anteriores. 

2º Ano 
Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes 

da turma obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 
Língua Portuguesa 

DH11- Reconhecer o assunto de um texto lido. 

Matemática 

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

DH6- Identificar composições ou decomposições de números naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para toda a 

turma ou individualmente levando em consideração as habilidades conquistadas, ou não. Ao final 

do relatório é apresentado o percentual de estudantes que alcançaram cada habilidade. Em 

vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 50%. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, 

indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em 

vermelho. 

Lingua Portuguesa 

 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando 

a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 

 
Matemática 

 

 



 
 

3º Ano 
Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os 

estudantes da turma obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 
Língua Portuguesa 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

DH9- Reconhecer o gênero fábula. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

Matemática 

DH2- Reconhecer características do sistema de numeração decimal. 

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

DH5- Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

DH6- Corresponder números naturais a pontos da reta numérica. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para toda a 

turma ou individualmente levando em consideração as habilidades conquistadas, ou não. Ao final 

do relatório é apresentado o percentual de estudantes que alcançaram cada habilidade. Em 

vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 50%. 
Língua Portuguesa 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H14 H5 H6 H9 H10 H11 H5 H6 H8 H1 H12 H13 

TOTAL DE 
ACERTOS 

80 72 71 85 51 88 54 60 68 71 92 39 72 66 36 84 76 90 81 59 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

77.7% 69.9% 68.9% 82.5% 49.5% 85.4% 52.4% 58.3% 66.0% 68.9% 89.3% 37.9% 69.9% 64.1% 35.0% 81.6% 73.8% 87.4% 78.6% 57.3% 

Matemática 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H5 H9 H10 H11 H12 H3 H13 H7 H14 H15 H9 H5 

TOTAL DE 
ACERTOS 

51 31 57 50 49 49 80 60 66 67 48 72 68 82 74 87 62 74 70 60 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

50.0% 30.4% 55.9% 49.0% 48.0% 48.0% 78.4% 58.8% 64.7% 65.7% 47.1% 70.6% 66.7% 80.4% 72.5% 85.3% 60.8% 72.5% 68.6% 58.8% 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando 

a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 

Língua Portuguesa 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Ano 

Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes 

da turma obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 

 

Língua Portuguesa 

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

DH4 Inferir informações em textos. 

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

DH4 Inferir informações em textos. 

DH9- Reconhecer a finalidade de um texto. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

Matemática 

DH4- Identificar representações de figuras tridimensionais. 

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

DH9- Reconhecer características do sistema de numeração decimal. 

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

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

A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para 

toda a turma ou individualmente levando em consideração as habilidades conquistadas, 

ou não. Ao final do relatório é apresentado o percentual de estudantes que alcançaram 

cada habilidade. Em vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 50%. 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando a 

porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 

Matemática 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H1 H6 H2 H7 H4 H2 H5 H8 H1 H4 H8 H4 H9 H5 H10 

TOTAL DE 
ACERTOS 

37 66 51 44 51 57 47 53 64 56 47 66 45 57 38 35 27 36 36 61 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

46.3% 82.5% 63.7% 55.0% 63.7% 71.3% 58.8% 66.3% 80.0% 70.0% 58.8% 82.5% 56.3% 71.3% 47.5% 43.8% 33.8% 45.0% 45.0% 76.3% 

Matemática 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H6 H2 H11 H12 H13 H14 H12 H15 H16 H17 

TOTAL DE 
ACERTOS 

63 46 74 28 63 72 8 45 34 29 67 68 44 57 70 63 67 26 74 45 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

78.8% 57.5% 92.5% 35.0% 78.8% 90.0% 10.0% 56.3% 42.5% 36.3% 83.8% 85.0% 55.0% 71.3% 87.5% 78.8% 83.8% 32.5% 92.5% 56.3% 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando a 

porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 
Língua Portuguesa 

 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando a 

porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 
Matemática 

 
 

 
 



 
 

 

 

5º Ano 

Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os 

estudantes da turma obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

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

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

DH7- Inferir informações em textos verbais. 

D11- Identificar relação de concordância verbal em um texto. 

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

Matemática 

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

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

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

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

DH11- Corresponder um paralelepípedo a uma de suas planificações. 

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

DH16- Identificar ângulos retos. 

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

DH20- Utilizar números naturais envolvendo o significado de proporcionalidade na resolução 
de problemas. 

 
A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para toda a 

turma ou individualmente levando em consideração as habilidades conquistadas, ou não. Ao 

final do relatório é apresentado o percentual de estudantes que alcançaram cada habilidade. 

Em vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 50%. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H18 H6 H7 H8 H9 H5 H10 H9 11 H2 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

TOTAL DE 
ACERTOS 

53 38 60 60 51 35 39 57 53 55 62 53 39 49 43 47 41 54 36 60 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

64.6% 46.3% 73.2% 73.2% 62.2% 42.7% 47.6% 69.5% 64.6% 67.1% 75.6% 64.6% 47.6% 59.8% 52.4% 57.3% 50.0% 65.9% 43.9% 73.2% 

Matemática 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

TOTAL DE 
ACERTOS 

70 69 12 53 36 46 46 40 21 58 8 49 15 56 49 23 20 64 50 22 

PERCENTUAL 
DE ACERTOS 

85.4% 84.1% 14.6% 64.6% 43.9% 56.1% 56.1% 48.8% 25.6% 70.7% 9.8% 59.8% 18.3% 68.3% 59.8% 28.0% 24.4% 78.0% 61.0% 26.8% 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando a 

porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 
Língua Portuguesa 

 

 

Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando a 

porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. 
Matemática 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA REALIZADA NO 1º 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c) Avaliação Institucional (pais e responsáveis) 

Enviamos aos pais e responsáveis, como parte do processo de 

atualização do PPP da nossa escola um questionário para eles responderem. 

Obtivemos 135 respostas de 610 estudantes matriculados.  

Questões como: 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Como você tem participado da vida escolar do seu filho(a) este 
ano? 

Série 1 Coluna1 Coluna2 

2% 
5% 

13% 

8% 

4% 12% 
7% 

6% 
7% 

1% 

1% 

14% 2% 

1% 
5% 

1% 
3% 1% 2% 

2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Que tipo de escola deseja? 

Organizada Comunicativa Respeito 

Inclusiva Voltada a sociedade Segura 

Bons professores Período Integral Não tenho o que reclamar 

Militarizada Moderna Bom Ensino 

Boa estrutura Participação ativa de todos Atividades complementares 

Ética Acolhedora Disciplina 

Livre de ideologias Ensine valores Professores valorizados 

Igualdade Esportes Dinamica 

Formação profissional 



 
 

4. FUNÇÃO SOCIAL 
 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores 

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  

“Espaço de difusão sociocultural; e é um espaço no qual os sujeitos podem se 

apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa 

apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de 

ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. 

[...]” (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das 

aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, 

etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a 

distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, 

p.20). 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno 

do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal 

de educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da 

comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de 

funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” 

e isso tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, mas 

também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas 

novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a 

companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” 

(Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de 

Vygostky e Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser 

que aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o 

cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são convocados a juntos, 

pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e seus 

acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa 

atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana.   

Abordando a educação como ato político, o artigo 26 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) contempla o compromisso com a 

formação plena do ser humano, do educando, da pessoa, do sujeito. Nesse 

sentido, a educação tem um duplo papel em relação aos direitos humanos: a 



 
 

educação como um direito humano em si (de qualidade, para todos, que 

respeite e valorize a diversidade) e a educação como um caminho para 

consolidar os demais direitos, disseminando o conhecimento sobre os direitos 

já assegurados e aqueles pelos quais batalhar e promovendo o 

reconhecimento de todos como sujeitos de direitos. 

Dessa forma, cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, 

autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a 

realidade em que vivem preparados para participar da vida econômica, social e 

política do país e  

aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Observando a função social da escola é inevitável perguntar quais são 

os princípios que têm fundamentado nossa ação pedagógica? O que nos 

inspira a escolher a cada ano, um eixo temático estruturador do trabalho 

coletivo? Quais princípios epistemológicos, ético-político, pedagógicos se 

concretizam em eixos? 

O conhecimento é uma construção coletiva, forjada sócio 

interativamente nas práticas educativas, no trabalho, na família e em todas as 

demais formas de convivência. A aprendizagem mobiliza afetos, emoções e 

relações com seus pares, além das cognições e habilidades intelectuais, o 

“aprender a conviver”, desenvolvendo os conteúdos.  

O educador deve ter clareza de que para responder às necessidades da 

criança, é preciso interagir com ela, saber sobre o que a criança pensa, sente o 

que ela sabe sobre si e sobre o mundo em que vive, como se desenvolve, 

como aprende, uma vez que ele é facilitador no processo de construção do 

conhecimento da criança. Os princípios epistemológicos visam na sua 

totalidade à aprendizagem construída a partir de competências e de 

habilidades que servirão de suporte para as novas aprendizagens dando um 

novo paradigma sobre a educação ao longo da vida. Para a efetivação deste 

Currículo na perspectiva da integração, alguns princípios são nucleares: 

unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. 

(Currículo em movimento – Pressupostos Teóricos p.66). Esses princípios, 

articulados a múltiplos saberes, são primordiais na construção do 

conhecimento, sendo eles:  

• Unicidade entre teoria e prática: na elaboração dos projetos e ações 

pedagógicas, deve-se primar pela articulação das diversas áreas do 

conhecimento, garantindo a unicidade da teoria-prática e sua efetividade em 

sala de aula, de modo a promover ações reflexivas e analíticas da realidade em 

que estão inseridos os atuantes do processo educacional.  

• Interdisciplinaridade e contextualização: objetiva favorecer a 

abordagem de temas comuns em diferentes disciplinas, dando sentindo social 

e político a esses conceitos, proporcionando relacionar as dimensões entre o 

ensinar, o prender, o pesquisar e o avaliar.  



 
 

• Flexibilização: a elaboração das ações é criada com vistas a garantir 

flexibilidade para atualização e diversificação de estratégias nas diversas 

formas de produção do conhecimento, a fim de atender as demandas de uma 

sociedade em constante evolução. 

Sobre a Educação Inclusiva “Ao refletir sobre a abrangência do sentido e 

do significado do processo de Educação Inclusiva, estamos considerando a 

diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar 

oportunidades, garantindo-se a todos – inclusive às pessoas em situação de 

deficiências e aos de altas habilidades, o direito de aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.”(CARVALHO, 2005.) 

A inclusão de estudantes que apresentam necessidades educacionais 

especiais representa a revisão de paradigmas: envolve mudança radical das 

políticas e das práticas sociais, de valores e de convicções. Há a necessidade 

de romper preconceitos, estigmas e de compreender que todos podem 

apreender, se forem valorizados os diferentes estilos de aprendizagem, os 

atributos pessoais, metas, ritmos e necessidades comuns ou específicos dos 

estudantes. 

“A trajetória do atendimento aos estudantes com necessidades 
educacionais especiais é marcada pela luta em busca da garantia 

do direito de todos estarem na escola. Esse direito fortalecido pelo 

paradigma da inclusão, na atualidade, deverá extrapolar a 

demanda do acesso, na direção das demandas relacionadas ao 

fluxo desses estudantes no ambiente escolar, garantindo-lhes 

condições reais, complementares ou suplementares ao currículo 

para o desenvolvimento pessoal e para as aprendizagens 

equivalentes aos demais estudantes. Deste modo, a Educação 

Especial não pode mais ser entendida como substitutiva ao 

ensino comum dos níveis e modalidades de ensino, mas 

perpassá-los de modo transversal.” (Curriculo em Movimento, 

Educação Especial pag. 8) 

Fica evidente a necessidade de conscientização das comunidades locais 

sobre o novo enfoque da educação, agora mais cooperativa, que constrói 

ações mais efetivas, em que todos são capazes de contribuir para a realização 

da Educação inclusiva, que se dá por meio de: 



 
 

 Garantia do ingresso e da permanência dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular de maneira consciente e 

responsável; 

 Apoio pedagógico especializado; 

 Capacitação continuada aos profissionais; 

 Diminuição do número de estudantes em sala, quando necessário; 

 Convênios de cooperação técnica; 

 Intercâmbios pedagógicos e culturais entre os profissionais da Rede de 

ensino; 

 Parcerias com instituições e/ou escolas de educação especial; previsão e 

provisão de profissionais habilitados para atendimentos aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

Nas práticas inclusivas, especialmente se tratando de estudantes com 

necessidades educacionais especiais, o currículo deve ser flexível, não deve 

ocorrer a obrigatoriedade de todos os estudantes atingirem o mesmo grau de 

abstração ou de conhecimento num determinado tempo. É necessário 

planejamento e trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, em que esses 

estudantes possam participar das mesmas atividades dos demais colegas, 

mesmo que não o façam na mesma intensidade, modo e grau de abstração. 

As adaptações curriculares para os estudantes com necessidades 

educacionais especiais precisam ser organizadas pela equipe Pedagógico- 

Administrativa da escola, juntamente com professores e especialistas que 

atendem esses estudantes. Essa equipe deve identificar as competências e 

habilidades que eles apresentam e, a partir daí, elencar os objetivos a serem 

atingidos, os conteúdos a serem desenvolvidos, a periodicidade e os critérios 

de acompanhamento. 

Tais adaptações devem ser feitas permanentemente com a participação 

de uma rede de apoio composta pela equipe docente e técnica da escola, 

pedagogo de Núcleo Regional de Educação, Gerência de Apoio à Inclusão, 

profissionais dos CMAEs, instituições e/ou escolas de Educação Especial, 

sempre que possível e necessário. Todos os conteúdos e estratégias, bem 

como as formas de avaliação, precisam ser registrados e assinados, pois irão 

compor os documentos oficiais do estudante. 



 
 

Nesse sentido, com vistas a desempenhar suas funções de orientação e 

cuidado no acolhimento de nossas crianças, num contexto teórico-prático 

interdisciplinar, contextualizado e flexível, a Escola Classe 64 de Ceilândia 

entende e defende a Educação Integral como fator primordial ao processo de 

ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a Educação Integral visa à formação 

do ser humano em sua integralidade, objetivando sua emancipação e 

ampliação dos espaços, tempos e oportunidades educacionais por meio de um 

processo formativo que se constrói a partir da integração entre escola e 

comunidade, dentro de princípios norteadores de Integralidade, 

Intersetorialidade, Transversalidade, Gestão Democrática – representado no 

diálogo escola e comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede, garantindo 

ao educando vivências e experiências democráticas. Tais princípios são peças 

fundamentais observados pela Escola em seu planejamento, organização e 

execução das estratégias e ações pedagógicas diárias. 

A comunidade de uma escola compreende o grupo de pessoas que vive 

ao seu redor, ou que se relacione com ela de alguma forma, mantendo vínculos 

mais ou menos próximos. Dessa forma, costumamos nomear como atores da 

comunidade escolar: equipe gestora, professores, servidores, crianças e 

comunidade. Quando os processos da escola e as mudanças são arquitetadas 

coletivamente, o gestor rompe com os conceitos utilizados anteriormente, se 

tornando uma gestão em constante mudança e pronta para atender as 

demandas institucionais. 

Com o princípio da educação integral, a escola/educação tem a intenção 

de ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais, pois a escola não é 

apenas o espaço físico e sim um local de socialização e construção do 

conhecimento, ou seja, o discente é multidimensional, com características 

individuais e únicas. 

“Para darmos conta do desafio de concretizar a Educação Integral 
alicerçada sobre a ampliação de três eixos estruturantes: tempo, espaço 

e oportunidade, é necessária a união de esforços, experiências e 

saberes, ou seja, é vital a constituição de uma comunidade de 

aprendizagem formada por diversos atores sociais. São eles: 

diretores(as), professores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as), 

estudantes, pais, agentes comunitários, enfim, todos juntos para a 

promoção de uma educação de qualidade.” (Pressupostos Teóricos pag. 

28) 



 
 

O tempo escolar da criança deve ser organizado, flexível e planejado, 

propiciando vivências multidimensionais, distribuídas em uma carga horária 

curricular, articulada e integrada. 

Acredita-se que a realização da educação integral convoca as diversas 

políticas setoriais a atuarem em conjunto para promover o desenvolvimento 

integral das crianças e dos adolescentes. 

O Projeto visa integrar a comunidade escolar e local num processo 

educativo contínuo, de forma cooperativa e participativa dentro dos princípios 

da gestão democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS 

 
A missão da SEEDF é proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar 

como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes. 

A missão da Escola Classe 64 de Ceilândia é garantir uma educação 

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

proposta de formação integral dos estudantes, num processo de inclusão 

educacional que objetiva a permanência com sucesso escolar dos estudantes 

possibilitando a aprendizagem de todos e todas e desenvolvendo qualificados 

serviços educacionais inspirados nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana num ambiente fraterno e inovador contribuindo para 

formar cidadãos capazes de promover a vida e de responder aos desafios 

sociais e da ciência. 

Possibilitar escolaridade àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos na idade própria, usando metodologia ajustada à 

realidade dos educandos e ampliando assim, a perspectivas de trabalho, renda 

e de participação política e social do educando como sujeitos históricos, 

visando a melhoria da qualidade de vida pela apropriação do conhecimento 

sistematizado e o desenvolvimento de habilidades e competências. 

Orientar o/a estudante em uma perspectiva de cidadania plena, 

considerando as dimensões cognitivas, afetiva, cultural e física, para que possa 

intervir no contexto social, dentro dos princípios da ética, responsabilidade e 

solidariedade. 

Dimensão OBJETIVOS / ESTRATÉGIAS 

1- Gestão Pedagógica e 

Gestão das Aprendizagens e dos 

Resultados Educacionais 

Encaminhar, acompanhar e orientar o 

trabalho pedagógico de acordo com o 

PPP; 

Desenvolver projetos pedagógicos 

facilitadores da aprendizagem; 

Garantir uma educação de qualidade; 



 
 

Valorizar a atividade de Coordenação 

Pedagógica como espaço privilegiado 

de formação continuada e para um 

trabalho coletivo. 

Observar os índices de avaliação: 

SAEB. 

Otimizar o uso da informática educativa 

pelos estudantes; 

Acompanhar o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes para o 

planejamento de ações interventivas; 

Acompanhar o índice de faltas, evasão 

escolar e infrequência. 

2- Gestão Participativa e de 

Gestão de Pessoas 

 

Envolver a comunidade escolar nos 

projetos da escola; 

Estimular a participação da 

comunidade escolar nas avaliações 

institucionais. 

Promover eventos para integração com 

a comunidade escolar; 

Buscar parcerias na comunidade a fim 

de valorizar o potencial da mesma e 

inseri-la no fazer pedagógico. 

Promover momentos de reflexão sobre 

valores éticos com a comunidade 

escolar; 

Valorizar o profissional da educação; 

Possibilitar e incentivar a formação 

continuada dos profissionais em 

educação. 

3- Gestão Financeira 

Gestão Administrativa 

Estimular a participação da 

comunidade, conselho escolar e fiscal, 

junto às necessidades financeiras da 



 
 

escola; 

Identificar as prioridades e utilizar os 

recursos financeiros disponíveis para 

compra de materiais/pagamento de 

serviços que visem à manutenção da 

estrutura física e o suprimento de 

materiais pedagógicos/administrativos; 

Estimular a aquisição de recursos 

financeiros para a manutenção das 

atividades pedagógicas e 

administrativas. 

Promover ações para a conservação e 

limpeza do patrimônio escolar; 

Fazer levantamento de materiais 

necessários ao funcionamento da 

escola; 

Garantir o pleno funcionamento da 

secretaria escolar dentro de suas 

atribuições; 

Prestar contas dos recursos públicos. 

 

Conscientizar a comunidade da sua importância para aprendizagem dos 

nossos estudantes e para o bom desenvolvimento da Escola e da educação 

como um todo, no contexto social, político, cultural e econômico. 

Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados 

nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica – DCN (2013), visam:  

1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em 

uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação 

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

Educação para a Sustentabilidade; 

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de 

diversos letramentos;  



 
 

3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

históricogeográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de 

princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial;  

4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;  

5. compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz 

de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, 

na perspectiva do protagonismo estudantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 
 
7.1 Pedagogia histórico-crítica e Psicologia histórico-cultural 
 

Como base teórico-metodológica do currículo desde 2014 segue às 

orientações das Diretrizes Pedagógicas para organização escolar do 2º ciclo e 

Diretrizes de Avaliação Educacional, ambos os documentos da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Concomitante aos estudos dos 

documentos, a escola busca mecanismos para se adequar a proposta de 

reestruturação de sua organização curricular por meio de ciclos adequando sua 

prática à Pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, mediante 

orientações oriundas da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia.  

A referência pedagógica histórico-crítica estabelece que os sujeitos 

sejam formados nas relações sociais e sua interação com a natureza na 

produção/reprodução de sua vida e realidade. Assim a escola toma para si a 

responsabilidade de garantir a aprendizagem dos estudantes em todas as 

instâncias e formatos curriculares e pedagógicos de modo a garantir a 

qualidade do processo educativo a partir da realidade social e diversidade 

cultural desse indivíduo que frequenta a escola pública em questão. 

A democratização do acesso à escola para as classes populares requer 

que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e 

revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do 

DF. (Currículo em movimento – Pressupostos Teóricos p.30) 

A psicologia histórico-cultural apresenta, como um de seus focos, o 

processo de transmissão e de mediação do conhecimento que é historicamente 

construído porque situa o desenvolvimento do psiquismo humano diretamente 

ligado a experiência sociocultural do indivíduo. Desse modo há necessidade de 

garantir variedade e qualidade de experiências pedagógicas significativas à 

tarefa de mediar à internalização dos conteúdos e conceitos. A ampliação da 

experiência se identifica diretamente às reais condições de desenvolvimento da 

imaginação e da inteligibilidade. 

Observa-se, nesse ponto, o princípio Vygotskyano de que: 

“A aprendizagem é uma articulação de processos 

externos e internos, visando à internalização de 



 
 

signos culturais pelo indivíduo, o que gera uma 

qualidade autorreguladora à ações e ao 

comportamento dos indivíduos.” (LIBANEO, 2004, 

p.6) 

Enfim, a atividade histórico-cultural se destaca na coletividade dos 

indivíduos quando na formação das funções mentais superiores se justificam a 

importância da mediação cultural do processo de conhecimento e da atividade 

individual de aprendizagem pela qual o indivíduo se apropria da experiência 

sociocultural como ser ativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A Escola Classe 64 adota como eixos estruturantes do currículo os 

temas cidadania, sustentabilidade humana, aprendizagens, diversidade e 

Direitos Humanos. Segundo Santomé (1998, p.125), a definição de eixos 

permite uma organização curricular mais integrada, focando temas e conteúdos 

atuais e relevantes socialmente, em regra geral, deixados à margem do 

processo educacional. 

A escolha dos eixos estruturantes revela a preocupação da escola em 

atender princípios amplos que também estão relacionados à legislação 

educacional, especialmente aqueles consubstanciados na Constituição Federal 

e na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional em seu artigo 3: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;  

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; Coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino;  

V. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VI. Valorização do profissional da educação escolar;  

VII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da 

legislação dos sistemas de ensino;  

VIII. Garantia de padrão de qualidade; Valorização da experiência 

extraescolar; Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais;  

IX. Consideração com a diversidade étnico-racial – último tópico incluído 

pela Lei nº 12.796, de 2013. 

 

A organização pedagógica e curricular da escola é discutida entre todas 

as instâncias da instituição pública e estruturada pelo corpo docente por meio 

da organização curricular que salvaguarde todos os objetivos apresentados, 

respeitando os preceitos legais e epistemológicos elencados nesta PP. 

Desse modo a escola define um tema central e gerador a ser trabalhado 

por todos na escola. Definem-se subtemas caso o tema gerador possibilite uma 



 
 

gama de conteúdos importantes e necessários a serem abordados. O tema a 

ser escolhido deve estar em consonância ao contexto sociocultural vivenciado 

levando-se em conta os eixos estruturantes do currículo e demais orientações 

oriundas da SEEDF.  

De modo geral, ao definir uma temática elenca-se os objetivos a serem 

atingidos, conteúdos a serem abordados para sinalizar a literatura a ser 

utilizada que permeará a organização de sequências didáticas, tema das festas 

pedagógicas e avaliações a serem construídas.  

Tema Geral 

 

Subtemas e assuntos que podem e/ou deverão ser abordados 

 

 

Literatura 

 

 

Procedimentos pedagógicos (sequencias didáticas, cronologia, etc.) 

 

Procuramos, então, desenvolver atividades que têm, aos poucos, 

transformado o entorno de nossa escola. Tais como: momentos e festas 

culturais e familiares, reuniões de pesquisa e de parceria, oficinas e projetos 

pedagógicos realizadas em parceria com empresas públicas e privadas, 

museus, reservas ambientais e estudo do meio. Acreditamos que a escola 

possa ser o ponto de referência para a formação da cidadania, pois, além dos 

muros, há uma comunidade, um bairro, uma cidade – Ceilândia – uma unidade 

da federação – Distrito Federal - com suas histórias, geografias, instituições, 

movimentos sociais, políticos e culturais. 

 Um conceito que está posto como o primeiro fundamento da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, em seu artigo 1º - “A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

 A educação vai além da escola, contudo, tem nela referencial e um 

ponto de partida fundamental na nossa sociedade urbana e industrial. A LDB, 



 
 

após conceber a educação como esse processo, estabelece seu artigo 2° que 

visa o pleno desenvolvimento do educando. O coletivo desta escola tem 

buscado incessantemente saber como a criança aprende e se desenvolve; 

como podemos empreender em várias atividades para além da lógica do 

conteúdo, compreendendo a logística do processo. Dessa forma, temos 

entendido aos poucos que todos e todas podem aprender, ainda que em 

tempos e ritmos diferentes. 

A tentativa de compreender as dificuldades, desafios, críticas e avanços 

vivenciados no ambiente educacional da Escola Classe 64 de Ceilândia, tem 

sempre e, em última instância, a possibilidade, e porque não dizer, a meta de 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Assim, ao olhar as 

políticas educativas para a organização da escola e atuação dos profissionais 

presentes na instituição, para os estudantes e para as conquistas e 

dificuldades enfrentadas, todo pesquisador se coloca em uma situação de 

contribuição, frente a um determinado segmento de ensino, em uma situação 

social específica.  

Nesse sentido foi desenvolvido pelo professor Hudson Barbosa Campos, 

diretor da Escola Classe 64 de Ceilândia, uma pesquisa sobre Clima 

Organizacional: elemento para uma gestão democrática, onde analisaram as 

percepções de professores e auxiliares em educação, e corpo diretivo da 

escola citada, sobre aspectos relacionados à organização, condições e relatos 

vivenciados no ambiente de trabalho, articulados aos seus sentimentos de 

prazer, sofrimento e desafios no processo de realização do trabalho. O 

principal objetivo desse estudo foi partir das percepções particulares 

investigadas, compreender o sentido do trabalho para os trabalhadores e o que 

este pode significar para a instituição de ensino. O trabalho desenvolveu-se ao 

longo do ano nas coordenações pedagógicas dos anos de2012-2013. 

 Foi utilizada como referencial teórico para este estudo, a bibliografia de 

Flavia Kahaele; pesquisa de Clima organizacional (2002), Neusa Lopes Diniz; 

Gestão do Trabalho Pedagógico (2008); Idalberto Chiavenato, O novo papel 

dos recursos humanos (1998), Legislação Brasileira, Documentos oficiais da 

SEDF, entre outros. 

 A qualidade da participação na escola existe, quando as pessoas 

aprendem a conhecer sua realidade, a refletir, a superar contradições reais, a 



 
 

identificar o porquê dos conflitos existentes. A participação é vivência coletiva 

de modo que só se pode aprender, na medida em que se conquistam os 

espaços para a verdadeira participação. 

“Nesse sentido a participação na gestão escolar 
deve ser entendida como o poder efetivo de 

colaborar efetivamente a planificação, direção, 

avaliação, controle e desenvolvimento do processo 

educativo. Ou seja, o poder de intervenção 

legitimamente conferido a todos os elementos da 

comunidade educativa, entendendo esta como o 

conjunto de pessoas e grupos dentro e fora dos 

estabelecimentos escolares ligados pela ação 

educativa.” (GALEGO,1993, p. 51) 
 

 Partindo desta ideia mencionada, para concretizar uma gestão 

participativa educacional, é necessário que em cada escola, a comunidade vá 

conquistando seu espaço de participação. O processo inicial de formação da 

consciência crítica e autocrítica na comunidade é ponto relevante, para 

elaborar o conhecimento adequado dos problemas que afetam o grupo. 

 Preocupados com o clima da organização, os gestores escolares devem 

estar, acima de tudo, interessados em ajudar os indivíduos a aceitarem-se 

mutuamente, porque sabem que, quando as pessoas se valorizam umas às 

outras, crescem através da interação e oferecem um clima emocional melhor 

para o crescimento do/da estudante. Um aspecto importante do trabalho da 

direção é oferecer as circunstâncias, o ambiente e o clima para a liderança. 

Neste sentido, a gestão deve criar condições sob as quais as pessoas possam 

trabalhar motivadas, em prol dos objetivos da organização, porque, gostando 

do seu trabalho, terão maior possibilidade de sentir a importância de realizá-lo 

bem. 

 Conforme afirma Brunet (1995):  

“Cada escola tem a sua personalidade própria, que a 
caracteriza e que formaliza a interligação dos seus 

participantes. Assim, o clima de uma escola é 

multidimensional, em que seus efeitos são 

importantes ao processo de avaliação. O qual 

poderá fornecer subsídios para constituir um 

momento de mudança. O êxito de novas políticas ou 

de novas estratégias de desenvolvimento 



 
 

organizacional está estritamente dependente da 

natureza do clima da escola.” 
O autor afirma ainda que o conhecimento do clima permite identificar as 

dimensões que desempenham um papel fundamental na percepção do 

ambiente de trabalho, e deste modo, facilita a planificação dos projetos de 

intervenção e de inovação. Finalmente, é importante sublinhar que a eficácia 

da escola e o sucesso dos/das estudantes são afetados pelo clima 

organizacional. 

Para rememorar a Escola Classe 64 de Ceilândia trabalhou com diversos 

temas, os quais nos dão um norte para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico durante o ano letivo. Esses temas são definidos, construídos, 

durante a semana pedagógica com todos os membros da escola: 

 Brasil, saber cuidar (2000); 

 Brasil, 500 anos (2001); 

 Educação valorizando a vida (2002); 

 Pão, paz e poesia: um outro mundo é possível (2003); 

 A cara do Brasil: vida arte e cidadania (2004); 

 Convivência: educar e harmonizar (2005); 

 Educação para a igualdade: alfabetizar transformando vidas (2006); 

 O resgate das brincadeiras para a construção de um mundo melhor 

(2007); 

 Aprender e brincar: quem quer começar? (2008); 

 Diversidade cultural: conhecendo a nossa história descubro quem sou 

(2009); 

 ComunicAR-TE: de Brasília à África (2010); 

 Conhecer, Aprender e conviver (2011); 

 Conhecer, Aprender e Conviver (2012); 

 Ser, Conhecer, Aprender e Conviver. Ubuntu – Eu sou porque nós 

somos (2013); 

 Suas escolhas transformam vidas. Vamos jogar juntos com unidade na 

diversidade (2014); 

 Suas escolhas transformam vidas. Refletindo os Direitos Humanos e a 

Sustentabilidade (2015); 

 O autor e sua obra (2016); 



 
 

 Heróis de todo o mundo: gente que fez e faz um mundo melhor (2017); 

 Pessoas que inspiram um Brasil melhor (2018); 

 O mundo que habito (2019). 

 Solidariedade e sustentabilidade: exercitando um mundo de paz (2020) 

 Nossa escola está ON – nenhum a menos (2021) 

Em 2013 a Secretaria de Educação publicou as Diretrizes Pedagógicas 

para conhecimento e reorganização da escola conforme propõe o documento. 

Em consonância às diretrizes propostas nos anos de 2014 e mais 

enfaticamente em 2015 os documentos foram analisados por todo corpo 

docente da escola com estudos nas coletivas e dias letivos temáticos, 

momento este que consolidou a participação da comunidade escolar. 

Determina-se como compromisso coletivo, entender como princípio 

norteador que todos e todas podem aprender. 

 

8.1 Educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 
 

A escola, por meio do corpo docente determina neste PPP enfatizar 

aqueles princípios mais pertinentes à sua ação pedagógica respeitando a 

função social que exerce em consonância aos anseios da comunidade e 

orientações da SEEDF elegendo os princípios de igualdade de condições para 

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

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; respeito à liberdade e 

apreço à dignidade humana; valorização do profissional da educação escolar; 

gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; princípios legais, como os principais e que resguardam 

todo o trabalho pedagógico desenvolvido.  

Ainda que a escola não seja o único meio de socialização, é, sem 

dúvidas, um dos mais fundamentais ao homem, pois possibilita sua convivência 

com a diversidade e desta maneira deve trabalhar para promover a formação 

de pessoas conscientes, nos tornando capazes de aprender com a 

multiplicidade, tornando possível a troca de saberes, de experiências. Nas 

palavras de Mantoan (2006a, p. 45) “As escolas de qualidade são espaços 

educativos de construção de personalidades humanas autônomas, criticas, 

onde crianças e jovens aprendem a ser pessoas”. 



 
 

Durante o ano são desenvolvidos projetos com temáticas voltadas para 

a inclusão, como será realizada na “Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais” de 09 a 13/03. Como diz Mantoan (2006a, p. 16) “Se o que 

pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se 

redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de 

preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças.” 

 

8.2 Educação para sustentabilidade 
 

No princípio o homem se preocupava apenas com o seu bem-estar, 

como se os recursos naturais fossem infinito. Desta forma foi evoluindo 

intelectualmente, e a cada dia se preocupando com suas necessidades 

fisiológicas que hoje reconhecemos como abrigo, alimentação, emprego, enfim 

as necessidades básicas de um indivíduo. 

Muito mais do que espaços de formação acadêmica, a escola deve ser 

capaz de gerar mudanças na cultura da comunidade escolar no que se refere 

também à nutrição, à saúde, à qualidade de vida, aos cuidados com o meio 

ambiente e com os nossos semelhantes. 

A escolar pode ser uma importante ferramenta para se alcançar estas 

mudanças, pois pode fazer parte de uma estratégia viva, capaz de promover 

estudos, pesquisas, debates e atividades sobre questões como o uso racional 

da terra, da água e do alimento, estimulando um trabalho pedagógico dinâmico, 

participativo e transdisciplinar, proporcionando descobertas e aprendizados 

incrivelmente múltiplos. 

Precisamos, por meio de projetos, fortalecer o sentimento de que a vida 

precisa de cuidados e que a preservação do meio ambiente merece respeito, 

pois nossas vidas estão inseridas nele e dele fazemos parte.  

 

 
 
 
 
 



 
 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

9.1 Organização Escolar 

 

A Escola Classe 64 de Ceilândia organiza sua estrutura pedagógica em 

consonância com os preceitos legais determinados pela Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, em ciclos. A escola atende duas modalidades 

de ensino: Educação Infantil, com o 1º e 2º períodos e Ensino Fundamental 

anos iniciais com o ciclo para o 1º, 2º e 3º anos e ciclo para o 4º e 5º anos.  

A escola faz parte da organização por ciclos desde 2018, não havendo 

mais a seriação nos 4º e 5º anos, conforme o gráfico abaixo:  

 

A organização educacional em ciclos, segundo as prerrogativas legais, 

indica o rompimento com o sistema de seriação para aplicar uma nova 

interface educacional com novas estratégias de aprendizagem e trabalhar com 

os chamados conteúdos significativos. Desse modo cada ciclo perpassa por 

dois ou três anos, sem que o estudante seja retido em uma série por não 

alcançar todos os objetivos de aprendizagem previstos. O bloco inicial de 

alfabetização, conhecido como BIA, foi apontado por estudiosos como uma 

estratégia que reverteu à tendência de queda dos índices de desempenho 

nessa etapa e assegurou os primeiros lugares no IDEB uma vez que organiza 

os conteúdos em áreas do conhecimento de acordo com a idade das crianças.  

 A organização dos tempos e espaços acontece por meio do 

planejamento, rotina diária, atividades permanentes, sequência didática e 

projetos de trabalho. 

 

9.2 Organização do trabalho pedagógico (tempo e espaço) 
 
I - PLANO DE AÇÃO DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO 



 
 

 
O QUE PARA QUE COMO QUANDO 

 Atendimento ao 
educando 

 Sanar para problemas de 
leitura, escrita e 
aprendizagem. 

 Promoção do educando com 
qualidade de ensino.  

 Permanência do educando na 
escola. 

 Atendimento 
individual e coletivo 

 Durante o ano 
todo 

 Atendimento e 
assessoria aos 
professores 

 Efetivação do P.P.P. Proposta 
Pedagógica.  

 Apoio ao professor na hora 
atividade.  

 Suporte didático, 
metodológico e técnico. 

 Individual e coletivo; 

 Na hora das 
atividades;  

 Encontros de 
formação e reflexão de 
estudo. 

 Durante o ano 
todo 

 Planejar e 
coordenar reunião 
pedagógicas, 
grupos de estudos 
e oficinas 

 Para que aconteça a 
formação continuada. 

 Encontros; 
 Reuniões; 
 Grupos de estudos; 

 Durante o ano 
todo 

 Formação e 
reuniões de 
pais. 

Informações sobre:  
 Organização escolar;  
 Acompanhamento 

pedagógico dos filhos;  
 Repasse de informações;  
 Avaliação do trabalho 

pedagógico e 
administrativo; 

 Participação dos pais em 
palestras e eventos da 
escola. 

 Palestras; 

 Reuniões; 

 Buscando parcerias; 
 Festas. 

 Durante o ano 
todo 

 Atividade da 
escola 

 Enriquecimento curricular. 
  Incentivar a participação dos 

professores, alunos , pais e 
comunidade escolar. 

 Atividades 
Interdisciplinares 
envolvendo alunos 
professores. 

 Durante o ano 
todo 

 Organização e 
acompanhame
nto dos 
espaços e 
tempos 
pedagógicos . 

 Proporcionar aos professores, 
alunos e a comunidade 
escolar espaços que auxiliem 
os mesmos, facilitando a 
aprendizagem, a participação 
e a efetivação do P.P.P. da 
escola. 

Organizar: 

 Sala de aula,  

 Acervo da Biblioteca,  

 Secretaria,  

 Laboratório de 
Informática  

 Calendário Escolar,  

 Matriz Curricular,  

 Horário,  

 Materiais Didáticos 
Pedagógicos,  

 Murais, etc. 

 Conforme 
cronograma do 
professor 

 Buscar um 
relacionament
o efetivo junto 
ao Conselho 
Escolar, pais , 

 Conhecimento e 
participação do processo 
Educacional da escola;  

 Incentivo ao 
comprometimento de todos 

 Capacitação,  
 Reuniões ordinárias 

e extraordinárias. 

 Quando se fizer 
necessário. 



 
 

professores, 
funcionários e 
estudantes. 

com as ações 
desenvolvidas na escola. 

 Coordenar o 
Conselho de 
Classe 

 Auxiliar os professores a 
refletir e reavaliar o 
processo ensino 
aprendizagem;  

 Oportunizar a participação 
do aluno tendo como 
objetivo principal análise do 
processo ensino 
aprendizagem não se 
detendo somente nos 
resultados quantitativos, 
mas sim priorizando os 
qualitativos. 

Três momentos:  
1- Pré-Conselho de 
Classe, a turma junto 
com o professor 
pedagogo faz um 
levantamento da sua 
realidade destacando os 
pontos positivos, 
negativos, dificuldades e 
os anseios na visão dos 
alunos, propondo 
sugestões.  
2- Conselho de 
Classe, os dados são 
levantados ao 
conhecimento dos 
professores onde 
bimestralmente 
apresentam suas 
considerações 
referentes ao 
aproveitamento da 
turma fazendo os 
encaminhamentos 
necessários;  
3- Pós Conselho de 
Classe, os professores 
juntamente com o 
pedagógico e direção 
discutem e analisam as 
intervenções a serem 
feitas e as possíveis 
ações tomadas pelo 
coletivo visando 
melhorar os andamentos 
das atividades 
escolares. 

 Bimestralmente 

 Encaminhar 
para o 
interventivo, 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem. 

 Garantir e contemplar ao 
educando a apropriação 
básica necessária;  

 Ajustar o processo ensino-
aprendizagem à sua série;  

 Melhorar o seu 
desenvolvimento integral. 

 Acompanhamento 
individual e coletivo pelo   
professor de sala, e, de 
um outro profissional 
que se dispuser a fazer 
esse trabalho. 

 Durante o 
andamento do ano 
letivo. Ou assim 
que apresentar 
necessidades. 

 Avaliação 
de todas as 
atividades 
desenvolvidas 
pela:  
-Direção,  
-Equipe 

Pedagógica,  
- Professores, 
- Funcionários 

 Garantir a Gestão 
democrática. 

 Autoavaliação;  
  Questionamentos;  
 Posicionamento dos 

pais. 

 Final de cada 
semestre 



 
 

 Garantir 
aos alunos a 
aquisição do 
conhecimento 
científico 

 Para que os estudantes 
possam argumentar e intervir de 
forma significativa na 
comunidade em que vive e na 
sociedade em geral. 

 Acompanhamento 
no desenvolvimento do 
planejamento;  
 Trabalho junto aos 
professores, Equipe 
Pedagógica e Direção; 
 Formação 
continuada (estudo 
individual e coletivo); 

 Durante o ano 

 Recursos 
áudio visuais 

 Para garantir seu cunho 
pedagógico, como recurso 
metodológico, utilizado pelos 
professores. 

 Através de 
cronograma, 
agendamentos, 
objetivando sempre os 
conteúdos a serem 
trabalhados. 

 Enquanto durar 
o ensino remoto  

 Disponibilizar 
cópias:  

- P.P.P  
-Regimento 

Escolar  
-Resoluções 
atualizadas na 
sala de 
coordenação. 

 Para que os professores 
estejam atualizados e 
conhecedores da 
documentação da escola;  

 Auxiliar nas atividades de 
planejamentos. 

 Deixar a disposição na 
sala dos professores. 

 O ano todo 

 
OTP – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Sendo considerada a “primeira etapa da Educação Básica, a Educação 

Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” como mostra o Art.29 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n° 9.394/96). 

          A Base Nacional Comum Curricular (2017) diz que a Educação Infantil 

deve “ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 

crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 

maneira complementar à Educação familiar” (p.36). A mesma complementa, 

dizendo que cabe ao educador “refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar 

e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de 

situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (p.39). 

          O Currículo em Movimento do Distrito Federal traz a concepção de que, 

ao realizar atividades, desenvolver projetos, vivenciar experiências nos âmbitos 

de formação pessoal e social e conhecimento de mundo, e ao adotar as 



 
 

múltiplas linguagens expressas pelos campos de experiência, a criança tenha o 

direito de aprender. (p.61) 

          Portanto, é nesse primeiro momento escolar em que as crianças 

começam a interagir e descobrir o mundo a sua volta, fora do seu ambiente 

familiar, fazendo amigos e aprendendo a conviver e respeitar as diferenças 

culturais. Dessa forma, o ambiente escolar da Educação Infantil é o primeiro 

local em que as crianças terão contatos fora de suas zonas de conforto e 

passarão a socializar com outras crianças e adultos de forma mais intensa e 

frequente. Pois, os primeiros anos de vida das crianças são de extrema 

importância para o desenvolvimento das habilidades sociais e expressivas. 

Assim, esse ambiente escolar passa ser a porta de entrada de um novo 

conhecimento e de um mundo diferente para elas. 

          A partir disso, na Educação Infantil se trabalham as potencialidades da 

criança como um ser social, valorizando seus conteúdos e apresentando as 

cores, formas, letras, palavras, números, quantidades, sons, rostos, gostos. Por 

conseguinte, fazermos uso dos sentimentos e sensações das crianças que ao 

se misturarem acabam ocasionando um mundo de experiências, descobertas e 

de possibilidades diversas para elas. Por consequência, as mesmas passarão 

a desenvolver necessidades básicas que por sua vez serão fundamentais para 

esse indivíduo durante todo o processo de ensino-aprendizagem. 

        Nossas turmas permanecem por 5 h na escola, sob a responsabilidade de 

um professor, que cumpre 40h de trabalho semanal, em jornada ampliada. As 

referidas turmas são organizadas em 1º e 2º Períodos. Diariamente os alunos 

são inseridos numa rotina que contempla brincadeiras no espaço interno e 

externo, hora do conto, roda de conversas, atividades diversificadas 

(organizadas de modo que todos os alunos participem), higiene (cuidados com 

corpo), atividades em grupo, além de, correlacionar à teoria/prática por meio de 

projetos e participação em eventos artísticosculturais, saídas a campo, 

participação de campanhas que contextualizam a prática pedagógica. Todas as 

atividades de ensino e de aprendizagem desenvolvidas estruturam-se em 

ações curriculares, pautadas nos eixos integradores: Plenarinha com o tema 

esse ano “Criança arteira: faço arte, faço parte”, alimentação saudável com o 

tema “Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e 

intergir”, artes “ Conhecendo artistas” e  Semana da Criança - outubro/2022. Os   



 
 

projetos citados têm a finalidade de proporcionar a formação humana como um 

todo, levando em consideração os campos de experiência. O conhecimento é 

visto sob uma perspectiva onde as aprendizagens se dão por meio da 

contextualização e significância das mesmas, considerando que o trabalho com 

projetos favorece essas aprendizagens, ao possibilitar o desenvolvimento de 

atitudes investigativas de forma lúdica. A formação de valores permeia nossas 

ações e deve ser constante no dia-a-dia da criança. Autoestima, cooperação, 

solidariedade, respeito ao próximo, compreensão e aceitação da diversidade, 

tolerância, senso de coletividade, responsabilidade e cumprimento de regras, 

aos poucos, vão se construindo através das inter-relações entre as crianças e 

delas com os adultos, estruturando parte do ser, do conviver e do fazer. Cabe à 

escola, para atender as expectativas das crianças, tornar-se lugar dinâmico, de 

movimento, de atividade, da expressividade nas mais distintas manifestações, 

assumindo seu compromisso social e estimulando o “aprender a aprender, o 

aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conviver” e o 

desenvolvimento de suas potencialidades, considerando o contexto da 

diversidade, conforme preconizado no Currículo em Movimento. 

          Avaliações do processo de ensino-aprendizagem serão realizadas de 

modo frequente, buscando adequar e sempre elevar os níveis de efetivo 

aproveitamento. Registros e observações estão sendo feitos pelos professores 

e além da participação dos alunos nas atividades propostas. 

           

OTP – SÉRIES INICIAIS 

 

Segundo a BNCC, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação 

pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas 

oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita 

alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de 

leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 

letramentos. 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do 

conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela 

ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural 

das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o 



 
 

que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a 

compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita 

lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos 

entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e 

com o ambiente. 

 O foco de planejamento do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) da 

Escola Classe 64 está em: 

 Planejamento das aulas pensando nas diversas realidades existentes na 

sala de aula; 

 Planejar e elaborar atividades para Reagrupamentos, onde os 

estudantes são atendidos de acordo com o nível em que se encontram; 

 Comunicar e ouvir a família ativamente; 

 Procurar envolver os familiares em algumas atividades; 

 Criar atividades lúdicas; 

 Garantir equidade do ensino para os diferentes contextos de estudos em 

casa vivenciados pelos estudantes; 

Os professores estão elaborando e ministrando aulas utilizando 

diferentes recursos em suas aulas, promovendo o cumprimento do currículo de 

uma maneira comprometida, lúdica e acolhedora, a fim dar continuidade ao 

processo educacional. 

 

9.3 Matriz Curricular 

MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRIANÇAS PEQUENAS 

 

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 dessa lei, é a “primeira 

etapa da Educação Básica”, sendo oferecida em creches para crianças de zero 

a três anos e em Pré-escola para as crianças de quatro e cinco anos de idade. 

A EC 64 de Ceilândia oferta a educação infantil à crianças na faixa etária de 4 e 

5 anos.  



 
 

Em conformidade com a Nota Técnica N.º 6/2020 - SEE/SUBEB/DIINF, o 

Planejamento Curricular Na Educação Infantil Para O Biênio 2020-2021 deve 

seguir as seguintes orientações: 

 A IDENTIDADE DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 

Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 

cinco anos e onze meses de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, 

linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade (Lei 

n.º 9.394/96, Art. 29). Portanto, as instituições que ofertam a Educação Infantil 

devem assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado 

como algo indissociável do processo educativo. As práticas pedagógicas 

devem potencializar a compreensão do mundo feita pela totalidade de seus 

sentidos, no conhecimento que se constitui na relação intrínseca entre razão e 

emoção, expressão corporal e verbal, experimentação prática e elaboração 

conceitual. 

 A VISÃO DE CRIANÇA: O SUJEITO DO PROCESSO EDUCATIVO 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 

direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela 

disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 

idades, nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. As atividades 

propostas para as crianças, seja por meio de práticas sociais que oportunizam 

a constituição da identidade pessoal e coletiva, seja por meio de atividades 

pedagógicas nas unidades escolares, são fundamentais para o seu 

desenvolvimento integral.  

O conhecimento científico disponível na atualidade dispõe que, desde o 

nascimento, a criança busca atribuir significado à sua experiência e, nesse 

processo, volta-se para conhecer o mundo material e social, ampliando 

gradativamente o campo de sua curiosidade e inquietações mediada pelas 

orientações, materiais, espaços e tempos que organizam as situações de 

aprendizagem, assim como pelas explicações e significados a que ela tem 

acesso. Assim, a criança busca compreender o mundo e a si mesma testando 

de alguma forma as significações que elabora, modificando-as continuamente 

em cada interação, seja com outro ser humano, seja com objetos. 

 UMA DEFINIÇÃO DE CURRÍCULO 



 
 

Na Educação Infantil, o currículo deve ser entendido como as prá2cas 

educacionais organizadas em torno do conhecimento e em meio às relações 

sociais que são vivenciadas nos espaços institucionais, e que afetam a 

constituição das identidades das crianças. Portanto, o currículo da Educação 

Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são 

efetivadas por meio de Nota Técnica 6 (50579316) SEI 00080-00202078/2020-

21 / pg. 1 relações sociais que as crianças, desde quando são bebês, 

começam a estabelecer com as professoras ou professores, demais 

profissionais da educação e com as outras crianças. 

O arranjo curricular da primeira etapa da Educação Básica organiza-se 

em (05) cinco campos de experiências (O eu, o outro e nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) e na 

relação intercampos do planejamento pedagógico, centrado nas experiências 

da criança e no modo como ela elabora sentido sobre si, sobre o outro e sobre 

o mundo. A materialidade dos campos de experiências e dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento expressos no Currículo em Movimento do 

Distrito Federal de Educação Infantil partem e se apoiam nos (06) seis direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças (Conviver, Brincar, Explorar, 

Participar, Expressar e Conhecer-se), que emergem a partir dos princípios 

éticos, estéticos e políticos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica. 

A SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal, na Educação Infantil, o Educar e Cuidar, e o Brincar e Interagir, 

como elementos basilares do trabalho educativo com as crianças, e ainda os 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos; e Educação para a Sustentabilidade. 

 

 

 A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na Educação Infantil, a avaliação não tem o objetivo de promoção 

mesmo se tratando de acesso ao Ensino Fundamental. Sua finalidade é 



 
 

acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança, e se constitui 

como uma ferramenta de reflexão da professora ou do professor sobre o 

trabalho pedagógico. 

As práticas que estruturam o cotidiano das instituições de Educação 

Infantil devem ser intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, 

considerando a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-

motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das 

crianças, além de potencializar as experiências de aprendizagem desses 

sujeitos. 

Portanto, faz-se necessário compreender que na Educação Infantil tem-

se como objetivo fortalecer e potencializar as experiências organizadas e 

ar2culadas com o que é próprio dos bebês, das crianças bem pequenas e das 

crianças pequenas. O espaço da coordenação pedagógica, assim como do 

Conselho de Classe, é concebido como espaços privilegiados para estudos e 

discussões visando o acompanhamento das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, para a avaliação institucional e para as ações 

pedagógicas adotadas com vistas à qualidade do atendimento às crianças. 

            

 OS PROCESSOS DE TRANSIÇÃO 

Tanto os processos de inserção e acolhimento como os processos de 

transição materializam a humanização da educação, sendo válidos para todo o 

processo educativo, como destaca o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal - Educação Infantil (DISTRITO FEDERAL, 2018). Assim, ao falar em 

processo de transição atenta-se para o fato de que, na verdade, eles são vários 

e diversos, passa por acolher e ser acolhido nos diferentes contextos da escola 

da infância, pois a todo momento os bebês, as crianças bem pequenas e as 

crianças pequenas estão em uma nova fase do seu desenvolvimento. O 

Currículo em Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil aponta a 

necessidade das instituições de ensino assegurarem que essa transição ocorra 

de forma a dar continuidade aos processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento, e podem ocorrer ao longo do ano letivo e não em momentos 

estanques. 

 UM OLHAR SENSÍVEL PARA O BIÊNIO 2020-2021 



 
 

As instituições de Educação Infantil são espaços onde educar e cuidar 

são intrínsecos, seus profissionais devem estar atentos e acolher as 

singularidades das crianças e de suas famílias. Faz-se necessário considerar 

os processos de transição que caracterizam as atividades não presenciais no 

decorrente ano e o vivenciado em decorrência da pandemia, bem como a 

reorganização do trabalho pedagógico para o biênio letivo 2020 e 2021, 

pensando na continuidade das experiências por meio de atividades remotas, 

híbridas ou presenciais, a depender das condições que incidirão nas decisões 

estratégicas de atendimento pedagógico da SEEDF. 

Nesse sentido, é imprescindível que as ações educativas sejam 

acolhedoras e respeitosas. Os sentimentos não podem estar à margem na 

organização do trabalho pedagógico. A efetividade das propostas pedagógicas 

vivenciadas depende do modo como a criança é afetada, dos sentidos 

produzidos por ela mediante as situações intencionalmente planejadas. A 

atividade intelectual envolve a afetividade intrinsecamente como ações 

indissociáveis, assim a unidade afeta intelecto deve se consolidar nas práticas 

da escola da infância por meio de ações atentas e sensíveis que considerem e 

respeitem sentimentos, interesses e necessidades das crianças, de suas 

famílias/responsáveis legais e dos profissionais da educação. 

Em face do exposto, compartilha-se o entendimento de que não há a 

necessidade de replanejamento curricular na Educação Infantil, pois sua 

organização e orientação possibilita um trabalho pedagógico com os bebês, 

com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas de forma a 

oportunizar suas aprendizagens e o seu desenvolvimento integral, mesmo 

diante de um momento peculiar de pandemia ou pós-pandemia. 

 
MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS – ANOS 
INICIAIS (1º E 2º CICLOS) 
 
   

As colaborações sobre a proposta de replanejamento curricular do 

Biênio 2020/2021 foram analisadas a partir do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal - Anos Iniciais e Anos Finais (2018) e esclarece que sugestões 

sobre a retirada ou alteração de objetivos de aprendizagem ficaram suspensas, 

pois elas se referem a direitos de aprendizagem, conforme previstos na BNCC 



 
 

do Ensino Fundamental. Tal revisão poderá ser realizada em momento 

oportuno, quando o Currículo em Movimento for revisitado. Em relação aos 

objetivos de aprendizagem ou conteúdo do Replanejamento Curricular, orienta-

se a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao ano letivo vigente 

considerados fundamentais para a consolidação das aprendizagens do 

estudante no ano em curso, porém declara-se que a dinâmica de trabalho 

desses objetivos ficarão sob responsabilidade da UE, que possui autonomia 

para buscar estratégias que alinhem os resultados apresentados no 

diagnóstico inicial e sua realidade escolar, adequando intervenções que melhor 

se ajustem à progressão das aprendizagens. 

Após dois anos de flexibilização das atividades escolares presenciais 

devido ao contexto pandêmico, estamos diante de um novo ano letivo com 

retorno presencial integral. No ano de 2020 tivemos a necessidade de nos 

adequarmos à realidade do ensino remoto, do uso de tecnologias digitais, 

tivemos que repensar práticas e buscar atender a todos os nossos alunos e 

alunas nas mais diversas realidades. Em 2021, um pouco mais adaptados ao 

ensino híbrido, tivemos como desafio principal a recuperação das 

aprendizagens. Foi um ano de reencontros, de novos planejamentos e de voltar 

a olhar para o futuro com mais esperança. 

O objetivo das Matrizes de Referência no ano de 2022 é orientar os 

professores evidenciando, em cada ano/série, etapa e componente curricular 

da Educação Básica, de onde devemos partir para que possamos oferecer um 

ensino de qualidade, que favoreça o desenvolvimento de todas as 

potencialidades dos estudantes, considerando as dificuldades enfrentadas no 

ano letivo de 2021, consolidando o trabalho de recuperação das aprendizagens 

que envolveu toda a comunidade escolar e buscando estratégias para uma 

transição entre o continuum Versão: 18.02.202270 curricular e a progressão de 

aprendizagens para garantir a continuidade da trajetória escolar de nossos 

alunos e alunas com qualidade e respeito aos direitos de aprendizagem (LDB 

Art. 4º, especificamente os incisos V e IX). 

Trata-se de uma flexibilização curricular, uma estratégia para priorizar 

habilidades para continuar garantindo os direitos de aprendizagem e o 

desenvolvimento integral dos estudantes durante e após um período de 

reorganização do tempo pedagógico como foram os anos letivos de 2020 e 



 
 

2021. Nas orientações para os anos letivos de 2020 e 2021 o continuum 

curricular foi contemplado, e em 2022 avançaremos nas estratégias para suprir 

as lacunas de aprendizagens. 

Portanto, ao propor a reorganização dos objetivos na perspectiva do 

Contínuo Curricular 2020/2021/2022, pretende-se fortalecer a prática dos 

professores da Rede quanto às adaptações necessárias nas Propostas 

Pedagógicas e no planejamento de ensino com vistas a minimizar os impactos 

da pandemia durante o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, 

assim como favorecer o pleno desenvolvimento do educando em seus 

aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais, complementando a ação da 

família e da comunidade. 

 
9.4 Relação Escola Comunidade 

 

 A relação escola comunidade acontece por meio das reuniões 

bimestrais, agenda, festivais, festividades, encontros noturnos com palestras. 

 
9.5 Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

As equipes especializadas atuam de forma interativa e efetiva a fim de 

contribuir com o processo ensino-aprendizagem. 

Equipe do SEAA. conta a psicóloga e a pedagoga, a sala de Recursos 

generalista conta com uma professora, o SAA com uma professora e o SOE 

com duas orientadoras. Os serviços funcionam de forma integrada e articulada. 

Tem o objetivo de articular os Serviços de Apoio e trabalhar de forma 

unificada com o propósito de alcançar objetivos em comum, tanto em termos 

de mapeamento institucional como de alcançar resultados. 

Suas ações serão compostas de reuniões bimestrais, ou sempre que 

necessário; ações conjuntas para atendimento às queixas; estudos de caso; 

formação continuada planejada em conjunto; reuniões dos serviços; 

participações em conselhos de classe. 

Essas atividades durarão todo o ano letivo. 

 

 - SAA/SEAA SALA DE RECURSOS ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E AH 

 



 
 

 SEAA –Serviço Especializado de Apoio À Aprendizagem 

 

 Assessoria ao professor regente; 

• Atendimento aos pais; 

• Atendimento de alunos com dificuldades de aprendizagem; 

• Investigação de queixas escolares; 

• Elaboração de Relatórios de Avaliação e Intervenção; 

 Ressalta-se que, na atual perspectiva de inclusão, mesmo alunos 

encaminhados para avaliação, continuam sendo de responsabilidade 

pedagógica do professor regente. O que se busca com uma avaliação são 

orientações, apoios adequados e acompanhamentos paralelos para a 

continuidade da aprendizagem em sala de aula. 

 São tratados os seguintes eixos e algumas ações possíveis: 

1. Eixo: acompanhamento das queixas escolares 

Ações: observação das aulas, análise das atividades dos estudantes, 

discussão com os professores sobre as queixas apresentadas, planejamento 

em conjunto de intervenções (se necessário: atendimentos em grupo e 

individuais com estudantes encaminhados; encaminhamentos externos). 

2. Eixo: Organização do trabalho pedagógico 

Ações: participação na construção do PPP. Participação nas coletivas 

propositivas, conselhos de classe e reuniões pedagógicas. 

3. Eixo: formação continuada voltadas aos docentes 

Ações:  vivências, oficinas e rodas de conversas temáticas ou de acordo 

com a necessidade percebida no momento. 

4. Eixo: relação família-escola 

Ações: criação de estratégias para favorecer a comunicação, como 

rodas de conversa, oficinas, vivências e encontros individualizados. 

 

 Sala de Apoio à Aprendizagem SAA 

A Sala de Apoio à Aprendizagem é o atendimento ofertado para a 

mediação pedagógica, com o objetivo de desenvolver atividades 



 
 

sistematizadas que possibilitem ao estudante o desenvolvimento de estratégias 

para superação das dificuldades apresentadas. O público-alvo da SAA são os 

estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), tais como: 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H), Transtorno do 

Processamento Auditivo Central (TPAC), Dislexia, Transtorno Opositivo 

Desafiador (TOD) e Transtorno de Conduta (TC). 

Diante da constatação da existência de um número significativo de 

estudantes com TFE na rede pública de ensino do Distrito Federal e a 

necessidade de atendimento especializado para estes estudantes, foi criada a 

Sala de Apoio à Aprendizagem – SAA, a partir da Portaria nº 39 de 09 de 

março de 2012, atualmente regida pela Portaria nº 477 de 17 de dezembro de 

2020 (Estratégia de Matrícula). A SAA é constituída por uma professora 

pedagoga, que realiza intervenções pedagógicas de acordo com as 

necessidades apresentadas pelos estudantes com TFE. 

Cumprem-se assim os preceitos da Constituição Federal de 1988 de que 

todo cidadão tem direito a uma educação de qualidade que considere as 

individualidades e especificidades estabelecendo paradigmas contrários às 

atitudes discriminatórias que resultam na segregação escolar e social. 

Ressalta-se que a lei nº 5.310, de 18 de fevereiro de 2014 assegura a 

oferta de apoio especializado aos estudantes com transtornos funcionais 

específicos, a fim de potencializar os processos de ensino e aprendizagem e 

promover o sucesso escolar. 

A SAA existe na Escola Classe 64 desde 2013, a mesma profissional 

atuou até o final de 2015. Em 2016 a atual pedagoga preencheu a vaga por 

meio do remanejamento externo e permanece até o presente momento. 

EIXO DE ATUAÇÃO: Mediação pedagógica aos estudantes com TFE 

Ações/Demandas 

 Reunião com as equipes especializadas de apoio à aprendizagem 

(EEAA) das escolas atendidas. 

 Acolhimento de pais e estudantes que serão atendidos em 2022. 

 Acompanhamento remoto aos estudantes com Transtornos Funcionais 

Específicos (TFE). 

 Participação das reuniões propositivas da Instituição de Ensino. 



 
 

 Participação nos Encontros de Articulação Pedagógica dos profissionais 

da SEAA, SAA com a coordenação intermediária. 

 Articulação, planejamento estudo, pesquisa e troca de saberes com as 

profissionais da SAA de Ceilândia. 

 Elaboração de documentos sobre o acompanhamento dos estudantes. 

 Reunião com as equipes especializadas de apoio à aprendizagem 

(EEAA) das escolas atendidas. 

 Reunião com os pais dos estudantes atendidos. 

 

Objetivos 

 Informar sobre as funções da SAA e receber as listas de prioridade dos 

estudantes encaminhados. 

 Realizar reunião com os pais e acolhimento aos estudantes que serão 

atendidos. 

 Atender aos estudantes com TFE em turno contrário ao de matrícula, 

para mediação pedagógica visando a superação das dificuldades 

apresentadas. 

 Participar das propositivas da Instituição de Ensino e acompanhar os 

projetos desenvolvidos pela escola. 

 Participar dos Encontros de Articulação Pedagógica dos profissionais da 

SEAA e SAA semanalmente. 

 Elaborar, pesquisar e criar jogos e atividades que serão utilizados nos 

atendimentos online e postados na plataforma Google Sala de Aula. 

 Realizar planejamento do trabalho pedagógico remoto junto com as 

Salas de Apoio de Ceilândia. 

 Realizar reunião com cada EEAA das escolas atendidas para fazer 

devolutivas dos estudantes acompanhados na SAA. 

 Realizar reunião com os pais para fazer devolutivas dos estudantes 

acompanhados na SAA. 

Procedimentos 

 Realizar reunião de pais de forma individual e acolhimento aos 

estudantes que serão atendidos em 2022. 



 
 

 Realizar atendimento pedagógico aos estudantes, de forma individual, 

em duplas ou trios. 

 Com frequência semanal e duração de 1h. 

 Participar das reuniões propositivas da escola semanalmente. 

 Participar dos Encontros de Articulação Pedagógica dos profissionais da 

SEAA e SAA semanalmente, para alinhar o trabalho das equipes 

especializadas de apoio à aprendizagem e para participar de formação 

continuada oferecida nesse espaço. 

 Pesquisar sites para elaboração de jogos, criar atividades para os 

atendimentos. 

 Realizar o planejamento organização do trabalho pedagógico. 

 Além de buscar formação continuada e estudos, que subsidiem nossa 

ação diária na SAA. 

 Elaborar Parecer final da Sala de Apoio sobre acompanhamento 

pedagógico realizado durante o período de atendimento no ensino 

remoto. 

 Realizar reunião, com cada EEAA das escolas atendidas para fazer 

devolutivas dos estudantes acompanhados na SAA e entrega de parecer 

final. 

 Realizar reunião com os pais para fazer devolutivas dos estudantes 

acompanhados na SAA e entrega de parecer final. 

Profissionais envolvidos 

 Pedagoga da SAA e Pedagoga do SEAA da escola de matrícula do 

estudante. 

 Comunidade escolar da unidade de ensino EC64. 

 Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem  

 Salas de Apoio à Aprendizagem 

 Coordenação Intermediária 

 Pedagogas das Salas de Apoio à Aprendizagem de Ceilândia 

 

Avaliação 

 Ao final da reunião, faremos uma conversa sobre os pontos positivos e 

negativos do encontro nesse formato individual. 



 
 

 Ao final do encontro virtual fazemos uma reflexão sobre as expectativas 

das famílias quanto ao acompanhamento das crianças na SAA e como 

poderemos aproveitar esse espaço para promover as aprendizagens. 

 A avaliação dos estudantes é contínua e processual, em cada encontro 

são observadas potencialidades e dificuldades a serem superadas. 

 A avaliação dos encontros é feita ao final da reunião com uma conversa 

sobre o tema debatido e possíveis demandas futuras. 

 A avaliação dos encontros é feita ao final da reunião.  

 A avaliação dos encontros é feita ao final das reuniões com uma 

conversa sobre os temas debatidos e demandas futuras. 

 Ao final do ano letivo será realizada uma avaliação com os pais e 

estudantes para avaliar o trabalho desenvolvido pela SAA. 

 Ao final do ano letivo será realizada uma avaliação com as pedagogas 

das escolas atendidas para avaliar o trabalho desenvolvido pela SAA. 

 Ao final da reunião faremos uma conversa sobre as respostas do 

formulário de avaliação do acompanhamento da SAA. 

 

 SALA DE RECURSOS GENERALISTA (SRG) 

 Espaço pedagógico conduzido pela professora especializada, com 

aptidão comprovada, cuja finalidade é oferecer suporte educacional 

especializado, aos estudantes com DI, DF, DMU e/ou TGD/TEA em UE de 

Ensino Regular, nas etapas da Educação Básica e nas modalidades de 

EJA. (Portaria nº 354, 1/11/18); 

ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO SALA DE RECURSOS (Portaria 395 de 14/12/2018) 

Art. 93 O AEE realizado nas Salas de Recursos será conduzido por 

professores especializados, que suplementam (no caso de estudantes com 

Altas Habilidades/ Superdotação e Surdez/ Deficiência Auditiva para o ensino 

de Libras), complementam (para os estudantes com deficiências e Transtorno 

Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (TGD/TEA) ou 

oferecem atendimento substitutivo (ensino de Português como Segunda 

Língua), além das orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns, 



 
 

elaboram, organizam recursos pedagógicos e de acessibilidade, em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica. 

§1º A organização funcional da Sala de Recursos obedece a dois modelos 

básicos: Sala de Recursos Generalista ou Sala de Recursos Generalista 

Bilíngue e Sala de Recursos Específica (Deficientes Auditivos, Deficientes 

Visuais e para estudantes com Altas Habilidades/ Superdotação). 

§2º A composição das referidas Sala será organizada de acordo com a 

Estratégia de Matrícula vigente. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as 

suas necessidades específicas; 

- Complementar a formação do aluno com vistas à autonomia e independência 

na escola comum e fora dela. 

- Mediar ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, e/ou estabelecer 

comunicação com seus estudantes e suas famílias/responsáveis para 

orientação e esclarecimento de dúvidas e disponibilização de materiais 

pedagógicos, quando necessário. 

METAS 

- Promover a efetiva participação de até 70% dos estudantes nas atividades 

ofertadas pela Sala de Recursos. 

AÇÕES 

- Atividades diversificadas os estudantes. 

- Apoiar o desenvolvimento do aluno com deficiência, transtornos gerais de 

desenvolvimento e altas habilidades; 

- Oferecer tecnologia assistiva; 

- Participar da elaboração de Adequação Curricular do ANEE; 

- Adequar e produzir materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as 

necessidades específicas dos alunos e acompanhar sua utilização; 

- Realizar atividades diferenciadas para o desenvolvimento das potencialidades 

do aluno; 



 
 

- Promover a inserção de recursos tecnológicos de informação no espaço da 

sala de aula. 

- Participar do processo de identificação e tomada de decisão acerca do 

atendimento aos ANEEs; 

- Participar das reuniões de pais, pedagógicas, de planejamento e Conselhos 

de Classe. 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Bimestralmente durante os conselhos de classe e nas avaliações institucionais. 

CRONOGRAMA 

De março a dezembro de 2022. 

RESPONSÁVEIS E/OU INTERLOCUTORES 

Professor de Sala de Recursos, 

Direção, Coordenação e 

Supervisão. 

Adequações Curriculares 

As adequações curriculares, conforme Parâmetros Curriculares 

Nacionais, podem ser compreendidas como: “... estratégias e critérios de 

situação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação 

educativa escolar às maneiras 10 peculiares de aprendizagem dos alunos, 

considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à 

diversificação de necessidades dos alunos na escola” (MEC/SEESP/SEB, 

1998, p.15). 

Para o atendimento às condições particulares de cada estudante, a 

Resolução 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, art. 45 

prevê na estruturação do Currículo e da Proposta Pedagógica, quando 

necessário, a revisão e adequação da prática pedagógica que considere: 

• I -introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição 

individual do estudante; 

• II - modificação metodológica dos procedimentos, da organização 

didática e da introdução de métodos; 



 
 

• III - flexibilização da carga horária e da temporalidade, para 

desenvolvimento dos conteúdos e realização das atividades;  

• IV - avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância 

com a proposta pedagógica da instituição educacional, respeitada a 

frequência obrigatória.  

 

 Orientação Educacional 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da 

instituição educacional e da comunidade escolar na identificação, na prevenção 

e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno, 

tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à 

orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno 

como ser integral. 

O Serviço de Orientação Educacional visa o desenvolvimento integral do 

aluno, envolvendo os pais e professores numa perspectiva de integrá-los no 

processo de formação global. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

1- Estruturar e Implantar a Orientação Educacional; 

2- Sistematizar os dados escolares para organizar o trabalho a ser 

realizado na Instituição Educacional; 

3- Oportunizar aos docentes formações durante a coletiva da Instituição 

de Ensino; 

4- Ampliar a participação dos alunos nas aulas; 

5- Oportunizar aos estudantes palestras e oficinas sobre educação para 

a vida; 

6- Ampliar a participação da Família no acompanhamento escolar dos 

filhos; 

7- Acompanhar frequência, fazer busca ativa e encaminhar quando 

necessário para os órgãos competentes 

8 - Oferecer atendimento aos pais e alunos; 

9- Oferecer dicas de estudos para os alunos como meio de auxiliá-los no 

desenvolvimento pedagógico 



 
 

1-Atendimento ao aluno:  

 Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas 

possibilidades de interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico 

e participativo. 

• Acompanhar a vida do aluno objetivando melhores resultados no 

processo ensino aprendizagem; 

• Orientar os alunos quanto às questões disciplinares. 

2- Atendimento ao Professor:  

• Integrar suas ações às do professor, como colaboração no processo de 

aprendizagem e no desenvolvimento do educando. 

• Realizar ações integradas com o corpo docente no desenvolvimento de 

projetos sobre saúde, valores, meio ambiente, ética, cidadania, convivência 

saudável, cultura de paz, etc.. De acordo com as prioridades elencadas pelo 

grupo e com a Proposta Pedagógica da escola; 

• Participar das reflexões/discussões referentes à aplicação de normas 

disciplinares; 

3 - Atendimento à Família  

  Participar ativamente do processo de integração com a família. 

Conhecer e identificar a demanda escolar a ser acompanhada pela 

Orientadora Educacional.  

 

PERFIL DO ALUNO A SER ENCAMINHADO AO SOE 

 Apresenta desajustes no contexto escolar;  

 Demonstrem problemas de saúde (sem acompanhamento familiar);  

 Com problemas de baixa estima;  

 Alunos faltosos; 

 Com problemas de comportamento: acentuada agressividade e 
instabilidade emocional 
 
 
 

 ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO 
 



 
 

O Atendimento Educacional Especializado ao Estudante com Altas 

Habilidades/Superdotação da Escola Classe 64 de Ceilândia é uma 

modalidade da educação especial responsável em oferecer suporte aos 

estudantes que apresentam comportamentos de superdotação. A esse público 

é oferecido em salas de recursos específicas, o acompanhamento direcionado 

a área de interesse e habilidade do estudante, seja na área acadêmica ou na 

área de talento artístico. O estudante realiza atividades de enriquecimento 

escolar suplementar, uma vez por semana, em horário contrário ao da escola 

regular. 

O público-alvo são estudantes devidamente matriculados em quaisquer 

escolas da rede pública ou particular de ensino, desde os anos iniciais até o 

ensino médio. 

O ingresso se dá com a indicação do professor regente, família ou outro 

profissional que percebe a habilidade do estudante. Após a indicação inicia-se 

o período de observação na sala de recursos que pode durar até 16 encontros. 

Ao final deste período o estudante pode ser efetivado ou não na sala de 

recursos. Este processo acontece durante todo o ano letivo. O atendimento é 

realizado por uma equipe de profissionais especializados, composta por: 

Professores Tutores: prestam atendimento ao estudante nas salas de 

recursos específicas das áreas acadêmicas e de talento artístico, embasados 

no Modelo de Enriquecimento Escolar de Joseph Renzulli; 

Professores Itinerantes: viabilizam as ações das salas de recursos 

específicas e disseminam o tema das altas habilidades na sua Coordenação 

Regional de Ensino. A Itinerância é um serviço de orientação e supervisão 

pedagógica desenvolvido por professores especializados que realizam visitas 

periódicas às Unidades Pedagógica de Ensino para atender a estudantes com 

necessidades especiais, professores e familiares; 

Psicólogo (Analista de Gestão Educacional - Psicologia, da Carreira 

Assistência à Educação) - realizam a avaliação dos estudantes e oferecem 

suporte aos professores no planejamento das atividades, além de orientar as 

famílias no que diz respeito às necessidades especiais cognitivas, sociais e 

emocionais dos estudantes por meio de atendimentos individualizados e 

grupos de pais.  



 
 

Com o objetivo de criar um espaço de reflexão dialógica para a 

promoção do atendimento adequado aos nossos estudantes de Altas 

Habilidades/ Superdotação nesse contexto de pandemia, propomos as 

seguintes ações: 

 Rodas de Conversa online com estudantes e familiares 

 Atividades exploratórias conforme Modelo Triádico de Enriquecimento 

Escolar de Joseph Renzulli. 

 Lives Temáticas com as famílias 

 Orientações sobre AH/SD com encontros temáticos para os 

profissionais da área de educação 

 Elaboração de vídeo com orientações para a comunidade escolar 

sobre os comportamentos de Superdotação e as formas de 

encaminhamento 

 Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA 

 Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR 

 Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento - OIMC 

 Acompanhamento dos estudantes nas escolas regulares e orientações 

acerca das adequações curriculares dos estudantes atendidos pela 

SR/AH 

 Reuniões pedagógicas com a equipe de AH de Ceilândia 

 Mostra de Trabalhos dos estudantes 

 Acompanhamento Familiar 

 Acompanhamento individual ao estudante 

 Acolhimento dos novos estudantes 

 Acolhimento e início de atendimento aos estudantes para período de 

observação em tempo de atividades remotas 

 Projeto coletivo “Um giro pela arte” 

 

 

 

9.6 Estratégias de valorização e formação continuada dos 
profissionais de educação  
 



 
 

Para Romanowski (2009,p. 138) “A formação continuada é uma 
exigência para os tempos atuais.Desse modo, pode-se afirmar 

que a formação docente acontece em continuum,iniciada com a 

escolarização básica, que depois se complementa nos cursos de 

formação inicial, com instrumentalização do professor para agir na 

prática social, para atuar no mundo e no mercado de trabalho”. 

Para que aconteça a formação continuada de qualidade, é necessário 

que existam nas escolas formas de acompanhamento e espaços de reflexão 

sobre a organização das práticas educativas e os resultados escolares. Num 

contexto de grande pressão social e mediática sobre a escola para que 

obtenha melhores desempenhos, os professores são olhados muitas vezes 

pela sociedade injustamente, como bodes expiatórios de um sistema que 

funciona muito mal porque só é eficaz para alguns. 

A política de formação institucional da Escola Classe 64 se assenta na 

garantia do estudo e das possibilidades de intervenção no cotidiano escolar, 

permitindo o aperfeiçoamento do trabalho. A aposta é em uma formação de 

caráter coletivo, contextualizada, atrelada às necessidades e problemáticas do 

dia-a-dia escolar. Em outras palavras, uma formação que se dá num contínuo 

por meio do compartilhamento de experiências, de debates sobre livros lidos, 

dos grupos de estudo, de atividades de pesquisa e ação, da escrita de projetos, 

do desenvolvimento e da aplicação do currículo, do planejamento conjunto de 

atividades de aprendizagem, da elaboração de diários, da aplicação das 

tecnologias da informação e da comunicação, entre outros.  

A formação contínua e a continuada constituem prioridades em harmonia 

com a perspectiva teórica contemporânea, com o intuito de: oferecer encontros 

de educação continuada de qualidade; criar espaços de diálogo na instituição; 

fomentar a leitura e “amarração” da parte teórica com a prática; e participar dos 

eventos.  

Os encontros pedagógicos visam o confronto com a realidade educativa, 

por meio da reflexão sobre o currículo, as tecnologias e as metodologias que 

deem conta de melhorar a aprendizagem de todas as crianças e estudantes.  

Segundo Caldeira (2005:5) a formação dirigida a equipes pedagógicas e 

situada em contexto de trabalho com apoio/parceria de formação/investigação, 

gera um ambiente de maior segurança e capacidade de inovação. 



 
 

Este ambiente é essencial para que os professores se sintam com 

confiança para iniciarem transformações nas suas práticas e analisarem os 

resultados obtidos, entendendo deste modo que não é a sua capacidade 

profissional que está em causa, mas sim a evolução das suas funções e a 

organização do trabalho. 

A formação continuada é essencial, na medida em que os professores 

precisam aprender novas metodologias e práticas pedagógicas para serem 

aplicadas em suas aulas. Traz o grande benefício de possibilitar que os 

professores aprimorem suas práticas para o ensino. Sendo assim, os principais 

benefícios da formação continuada são: 

• Possibilitar que os professores aprendam práticas e ferramentas para 

implementar o ensino com propriedade 

• Aprimorar o conhecimento sobre novas metodologias ativas do ensino, 

tornando as aulas mais dinâmicas 

• Aumentar o engajamento dos alunos nas atividades  

Vale ressaltar que um dos pilares para que o professor esteja bem em 

sala de aula é a atenção ao lado emocional. O desenvolvimento 

socioemocional docente é fundamental não apenas por conta do próprio 

professor enquanto ser humano, mas também para que seja possível o mesmo 

trabalho com os alunos.  

A escola deve se preocupar não apenas com conteúdo curriculares, 

mas, também pode ser usado para o desenvolvimento de competências gerais 

descritas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), como solidariedade, 

relacionamento, flexibilidade, comunicação e outras. 

Nas quartas-feiras, nos momentos das propositivas/coletivas, são 

realizados momentos de estudos, trocas de experiências exitosas, práticas de 

ferramentas que ajudam nas aulas, mas também momentos com psicólogas, 

reflexões, rodas de conversa etc. Esses momentos são muito produtivos e 

contam com a participação de todos. 

 
 
9.7 Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes;  
 

A metodologia de trabalho diversificado, em atendimento a diferentes 

necessidades e expectativas, propicia, por meio de múltiplas interações, a 



 
 

geração de conhecimentos e de valores transformadores e permanentes. 

Professores, estudantes, equipe técnico-pedagógica e direção devem eleger o 

diálogo como eixo das relações e fundamento do ato de educar. Em todos os 

componentes curriculares, são abordados temas transversais, de relevância 

social, respeitados os interesses do estudante, da família e da comunidade. O 

estudante, protagonista do ato de aprender, deve ser estimulado, em todos os 

momentos, a questionar, a manifestar ideias, dúvidas e opiniões, a enunciar 

conceitos e descobertas, a fazer associações, a pesquisar, a concluir, entre 

outras atitudes positivas para a construção do conhecimento, do 

desenvolvimento do pensamento crítico, do fortalecimento da autonomia e da 

solidariedade. A correlação entre a teoria e a prática, fundamental para a 

aprendizagem, intensifica-se à medida que toda a equipe busca o 

aprimoramento de sua prática pedagógica, requerendo, entre outras, a adoção 

das seguintes estratégias: 

 Ter autoridade sem ser autoritário e conquistar o respeito dos estudantes, 

dos pais e dos colegas por meio de sua competência profissional e do seu 

domínio de conteúdo, de tarefas e de processos.  

 Atualizar-se sempre, principalmente na sua área profissional, para que o 

seu trabalho seja cada vez mais produtivo, enriquecedor e inovador.  

 Trabalhar em equipe e trocar experiências com os seus colegas.  

 Reconhecer e valorizar os conhecimentos prévios e os construídos pelos 

estudantes.  

 Propor aos estudantes problemas e desafios que favoreçam a 

ressignificação dos conteúdos curriculares.  

 Refletir e levar o estudante a refletir sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem e os seus produtos.  

 Selecionar e usar recursos variados, utilizando as tecnologias educacionais 

diferenciadas.  

 Conhecer exemplos e alternativas de projetos curriculares elaborados e 

experimentados em outros espaços e tempo, com características. 

 Reunião com os responsáveis sempre que necessário. 

 Reforço escolar. 

 Projeto interventivo e reagrupamento. 



 
 

 Projetos que visam a socialização entre os estudantes. 

 Projetos sobre a cultura da paz na escola. 

 Projeto de valorização a vida. 

 

PROJETO INTERVENTIVO E REAGRUPAMENTO  
 
Estudos e discussões no ambiente escolar fazem com que tenhamos um 

olhar mais detalhado sobre a escola e suas relações, considerando que ela 
cumpre sua função social em uma sociedade organizada pelas gritantes 
diferenças econômicas, culturais e educacionais.  

O Projeto Interventivo e o Reagrupamento surgem para fundamentar a 
organização escolar em ciclos atendendo as necessidades dos estudantes e 
valorizando suas potencialidades. 

Devemos, então, a partir de discussões, buscar formas de organização 
dos estudantes (critérios de reagrupamento) e da escola que alterem o critério 
idade/série dessa forma possibilitem o atendimento a todos os estudantes 
segundo suas necessidades. 

A Execução do Projeto deverá partir do diagnóstico realizado nas 
diferentes turmas, com todas as crianças para o alcance das metas propostas 
ao final do Bloco de Alfabetização. O diagnóstico sistemático possibilitará o 
monitoramento do processo de alfabetização acompanhando e intervindo na 
aprendizagem, objetivando reorientar o ensino e resgatar o sucesso das 
crianças. O trabalho a ser desenvolvido deve partir do conhecimento que a 
criança possui, buscando sempre a ampliação de repertório/conhecimento já 
adquirido. Quando a habilidade já estiver consolidada deverá ser trabalhada e 
retomada sistematicamente. 
 
 
 
Instituição: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL  
Etapa: Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Iniciais  
Regime: Anual  
Módulo: 40 Semanas  
Turno: Diurno  
PARTES DO 
CURRÍCULO  

COMPONENTES 
CURRICULARES  

ANOS 
1º 2º 3º 4º 5º 

BASE 
NACIONAL  
COMUM  

Língua 
Portuguesa  

X  X  X  X  X  

Educação Física  X  X  X  X  X  
Arte  X  X  X  X  X  
Matemática  X  X  X  X  X  
Ciências  X  X  X  X  X  
História  X  X  X  X  X  



 
 

Geografia  X  X  X  X  X  
PARTE 
DIVERSIFICADA  

Ensino Religioso  X  X  X  X  X  

A CARGA HORÁRIA: 5h aula 
OBSERVAÇÕES:  
A Educação Especial realiza adequações na realização das suas atividades e 
desenvolvimento dos componentes curriculares. 
Módulo-aula de 60 (sessenta) minutos.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

"A avaliação é um instrumento fundamental para 

todo organismo social que busque desenvolvimento e 

qualidade. Para a instituição cuja razão de ser encontra-

se na prestação de serviços de qualidade à sociedade, 

buscando sempre a excelência na produção, 

sistematização e democratização do saber".  

RIBEIRO (2000, p.15 

) 

Concepção de avaliação é indispensável a toda atividade humana, 

avaliar em um sentido global, emitir um juízo, uma interpretação, sobre o valor 

ou qualidade de certas ideias, trabalhos, situações, métodos. Sendo a 

avaliação um processo indissociável do processo educativo possibilita ao 

professor definir critérios para replanejar as atividades e criar situações que 

gerem avanços na aprendizagem, do educando. Tendo como função 

acompanhar, orientar e redimensionar o trabalho educativo. A avaliação deve 

ser vista como a qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar 

soluções e corrigir erros. Norteada pelo Regimento Escolar, Diretrizes 

Pedagógicas, Diretrizes de Avaliação Educacional, a avaliação da proposta 

pedagógica é realizada como um processo global, contínuo, sistemático e 

participativo, e deve realizar-se numa perspectiva formativa que transforma o 

espaço educativo em um ambiente de desafios pedagógicos e de construção 

de conhecimento e competências envolvendo todos os segmentos da 

instituição educacional e comunidade escolar. 

 

10.1 Larga escala, rede, institucional e formativa 
 

Devemos observar os três níveis da avaliação: aprendizagem, 

institucional, e em larga escala (ou de redes), tendo a função formativa como 

caminho para que esses três níveis se comprometam com a garantia das 

aprendizagens de todos, de forma integral.  

A Avaliação é formativa em todas as suas nuances, tendo sua 

abordagem como documento norteador o Currículo em Movimento que merece 

destaque, pois, diz respeito a um processo amplo e abrangente que abarca 

todas as ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os 

sujeitos nele envolvidos. Acreditamos ser a avaliação formativa, quando temos 



 
 

a partir dela as devolutivas com feedback aos envolvidos, utilizando assim as 

ferramentas adequadas para a melhoria de futuros resultados. 

O que é possível avaliar? 

1. Participação:  

 Presença e interações. 

 Observar combinados durante os encontros. 

 Colaboração em documentos comuns da turma. 

 Entrega de atividades no prazo. 

2. Autoavaliação: 

 Processo que oportuniza ao estudante analisar seu desempenho 

e perceber-se como corresponsável pela aprendizagem. 

 Pode ser registrada de forma escrita ou oralmente. 

 Não se destina à atribuição de nota. 

3. Avaliação somativa: 

 Processo que oportuniza ao professor verificar se os estudantes 

atingiram os objetivos de aprendizagem propostos. 

 Se destina à atribuição de nota. 

  

Avaliar cada situação de acordo com a necessidade do estudante 

conduz a escola a estratégias de intervenção no que se refere às necessidades 

educacionais específicas, seja por meio das orientações recebidas por 

profissionais especializados e/ou pelo conhecimento e prática adquiridos na 

relação diária entre escola e estudante, com o objetivo de garantir o direito de 

educação para todos. Segundo os PCN’s as adaptações curriculares definirão 

a adequação de forma a tornar o currículo apropriado ao estudante com 

deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação. Nos Registros de Avaliação 

– RAV deverão constar todas as informações referentes às aprendizagens já 

construídas e aquelas ainda não construídas por ele, bem como as 

intervenções necessárias à sua progressão no processo de ensino 

aprendizagem, de forma que tenhamos na escola um ambiente que foque no 

sucesso escolar, assegurando a progressão continuada das aprendizagens 

pelo estudante.  



 
 

A avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das 

aprendizagens e não de classificação e exclusão. Avaliação e aprendizagem 

caminham lado a lado, enquanto se avalia se aprende, e enquanto aprende se 

avalia. (Villas Boas, 2013)  

A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do 

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de 

sua comparação com os pares. (Diretrizes de Avaliação Educacional - 

Aprendizagem, Institucional em larga Escala 2014-2016 - SEEDF, p.14).  

Os(as)estudantes serão submetidos, ainda, às avaliações propostas 

pela SEEDF e os resultados dessas avaliações bem como o IDEB servirão 

para verificar a qualidade do ensino na Escola Classe 64 bem como avaliar as 

estratégias educacionais. (Avaliação de Larga Escala) Realizaremos um 

levantamento de dados das evidências de aprendizagem dos alunos no 2º, 3º e 

4º bimestres, por ano e turno, coletando informações sobre as possíveis 

causas dos baixos rendimentos e quais as intervenções necessárias para 

sanar as dificuldades. Neste sentido será criada uma ficha de 

acompanhamento de rendimento dos alunos, onde serão feitos os 

levantamentos ao final de cada bimestre nos Conselhos de Classe e os 

encaminhamentos de propostas de intervenções acontecerão durante as 

coordenações pedagógicas coletivas e/ou individuais.  

 

1.1 Recuperação Continuada 

A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo colocado à 

disposição da Escola e dos professores para garantir a superação de 

dificuldades específicas encontradas pelo(a)estudante durante o seu percurso 

escolar e deverá ocorrer de forma contínua ao longo do ano 

A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado 

no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho 

do(a)estudante, constituindo-se por intervenções imediatas, dirigidas às 

dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. 

A recuperação contínua é composta por um conjunto de estratégias 

elaboradas pelo professor com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais 

que não foram assimilados pelo(a) estudante. Portanto, a recuperação contínua 

tem como foco a aprendizagem e não simplesmente a recuperação de notas. 



 
 

Entre as estratégias utilizadas para a recuperação contínua estão o 

reagrupamento e o interventivo, além do reforço em horário contrário. 

1.2 Projeto Interventivo e Reagrupamento 

 

O Projeto Interventivo e o Reagrupamento aparecem como instrumentos 

para repensar a organização escolar seriada por consequência, excludente, 

atendendo as necessidades das crianças e valorizando suas potencialidades. 

Devemos, então, a partir de discussões, buscar formas de organização 

dos estudantes (critérios de reagrupamento) e da escola que alterem o critério 

idade/série dessa forma possibilitem o atendimento a todos os estudantes 

segundo suas necessidades. 

Com o presente projeto as crianças devem ser encorajadas a pensar, a 

discutir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética; 

tornam-se protagonistas nas atividades humanas de situações comunicativas 

usando as diferentes linguagens midiáticas na convergência à tecnologia digital 

e para que isso aconteça serão trabalhadas as dificuldades específicas de 

cada grupo, propondo uma ação direta a fim de facilitar ao estudante a 

transposição do nível psicogenético em que se encontra. Contemplando todos 

os estudantes, participantes de grupos singulares, busca-se uma forma de 

atuação quase individualizada e de forma contínua nas questões pertinentes as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes, favorecendo ao professor o 

desenvolvimento dos aspectos pedagógico e social de forma contextualizada 

com a realidade dos estudantes. 

 

10.2 Conselho de Classe  
 

O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado na Proposta 

Pedagógica da escola e no Regimento Escolar. 

É o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se 

reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que 

busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes. 

O Conselho de Classe pode ser organizado em três momentos: 



 
 

Pré-conselho: levantamento de dados do processo de ensino e 

disponibilização aos conselheiros (professores) para análise comparativa do 

desempenho dos estudantes, das observações, dos encaminhamentos 

didático-metodológicos realizados e outros, de forma a dar agilidade ao 

Conselho de Classe. É um espaço de diagnóstico. 

Conselho de Classe: momento em que todos os envolvidos no 

processo se posicionam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as 

proposições que favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Pós-conselho: momento e que as ações previstas no Conselho de 

Classe são efetivadas. 

As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em 

critérios qualitativos como: os avanços obtidos pelo estudante na 

aprendizagem, o trabalho realizado pelo professor para que o estudante 

melhore a aprendizagem, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o 

desempenho do aluno em todas as disciplinas, o acompanhamento do aluno no 

ano seguinte, as situações de inclusão, as questões estruturais, os critérios e 

instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes e outros. 

Em 2022 o Conselho Escolar será organizado da seguinte forma: 

Conselhos do 1º ao 4º Bimestres: será realizado durante três ou quatro dias, 

entre os professores de cada etapa (Educação Infantil, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 

4º Ano, 5º Ano e Classes Especiais) no horário estabelecido pela direção com 

a participação das coordenadoras, chefe de secretaria, supervisora e 

profissionais dos Serviços de Apoio. 

Conselhos do 4º Bimestre: Caso seja necessário ajuda do Conselho 

em alguma decisão reuniremos todos os professores para tal. 

Cabe à equipe pedagógica a organização, articulação e 

acompanhamento de todo o processo do Conselho de Classe, bem como a 

mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das 

práticas pedagógicas. 

 
 

 

 
 
 



 
 

11. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 
 
Gestão Pedagógica 

OBJETIVOS AÇÕES 

Orientar e coordenar os professores na 
execução dos projetos; 

Encaminhar, acompanhar e orientar o 
trabalho pedagógico de acordo com 
o PPP; 

Aumentar a integração entre 
direção/supervisão/coordenação e 
professores; 

Promover coletivas 

Implementar projetos de letramento e 
conhecimento matemático 

Otimizar o uso da informática 
educativa pelos estudantes; 

Viabilizar momentos de estudos e 
reflexão nas coordenações 
pedagógicas. 

Valorizar a atividade de Coordenação 
Pedagógica como espaço 
privilegiado de formação continuada 
e para um trabalho coletivo. 

 
Gestão de Resultados Educacionais 

OBJETIVOS AÇÕES 

Reduzir os problemas de 
aprendizagem e comportamentais 

Desenvolver projetos pedagógicos 
facilitadores da aprendizagem; 

Aumentar os índices das avaliações 
observando a meta projetada; 

Acompanhar o desenvolvimento 
cognitivo dos estudantes para o 
planejamento de ações interventivas; 

Oportunizar atividades criativas e 
projetos onde o estudante tenha 
capacidade de construir o seu 
conhecimento; 

Garantir uma educação de qualidade; 
 

Reduzir a distorção idade e série dos 
3º, 4º e 5º anos; 

Realizar projetos interventivos 
voltados para esses estudantes, para 
que possam ser sanadas suas 
dificuldades. 

Reduzir em 90% a infrequência e 
evasão escolar; 

Acompanhar o índice de faltas, 
evasão escolar e infrequência. 

 
 

 

 

 



 
 

Gestão Participativa 

OBJETIVOS AÇÕES 

Buscar parcerias escola x 
comunidade; 

Envolver a comunidade escolar nos 
projetos da escola; 

Gestão de Pessoas 

OBJETIVOS AÇÕES 

Promover oficinas com a participação 
de toda comunidade escolar; 

Promover momentos de reflexão 
sobre valores éticos com a 
comunidade escolar; 

 
Gestão Financeira 

OBJETIVOS AÇÕES 

Manter atualizadas as prestações de 
contas dos recursos públicos; 

Estimular a participação da comunidade, 

conselho escolar e fiscal, junto às 

necessidades financeiras da escola; 

 
Gestão Administrativa 

OBJETIVOS AÇÕES 

Melhorar a infraestrutura 
Promover ações para a conservação e 

limpeza do patrimônio escolar; 

 
QUADRO DE METAS: 

PDE Nº METAS 2021 2022 

 1 Aumentar a integração entre 

direção/supervisão/coordenação e professores; 

x x 

 2 Orientar e coordenar os professores na execução dos 

projetos; 
x x 

 3 Reduzir os problemas de aprendizagem e 

comportamentais; 

x x 

 4 Oportunizar atividades criativas e projetos onde o 

estudante tenha capacidade de construir o seu 

conhecimento; 

x x 



 
 

 5 Aumentar os índices das avaliações observando a meta 

projetada; 

x x 

 6 Implementar projetos de letramento e conhecimento 

matemático 

x x 

 7 Reduzir em 90% a infrequência e evasão escolar; x x 

 8 Reduzir a distorção idade e série dos 3º, 4º e 5º anos; x x 

 9 Promover oficinas com a participação de toda 

comunidade escolar; 

x x 

 10 Buscar parcerias escola x comunidade; x x 

 11 Manter atualizadas as prestações de contas dos 

recursos públicos; 

x x 

 12 Proporcionar um ambiente agradável; x x 

 13 Viabilizar momentos de estudos e reflexão nas 

coordenações propositivas. 

x x 

 14 Revitalizar a área verde da escola x x 

 15 Buscar recursos e parcerias para a reforma da quadra 

esportiva 

 X 

 16 Garantir o acesso à escola, assegurando a 

permanência e a aprendizagem dos estudantes. 

 x 

 17 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 

do terceiro ano do ensino fundamental. 

 X 

 

 Elevação do índice de aprovação para 95% em 2020; 

 Aumento do índice de desempenho individual da nossa instituição 

educacional, referendado pela média do IDEB de 2015, de 6.1 para 6.3; 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 2022 

A Proposta Pedagógica da escola é resultado de uma ação coletiva e 

intencional que busca objetivos comuns para orientar a organização do 

trabalho escolar. Representa um desejo coletivo de transformar a realidade 

vivida, a vontade de construir uma escola acolhedora e democrática para 

todos. 



 
 

Com vistas à consecução dos objetivos traçados para o projeto da 

escola, faz-se importante a organização do trabalho pedagógico e, para tal, a 

definição das ações e a (co)ordenação do(s) coletivo(s), durante o ano, são 

fundamentais. 

 
 
11.1 Desenvolvimento metodológico 
 

 Para elaboração dessa proposta, foi necessária a reflexão conjunta 

sobre o PPP. Reuniões e encontros foram organizados para tal finalidade, 

conforme quadro a seguir: 

Para a implementação do PPP, os espaços/tempos, procedimentos e 

instrumentos escolares serão ressignificados a partir do que temos e do que 

queremos, de realidade e do sonho, do vivido e do desejado.  

 Assim sendo, o Conselho Escolar, o conselho de classe, as 

coordenações pedagógicas, o regimento da SEEDF, acordos internos de 

convivência, reuniões de pais, salas de aula, reuniões administrativo-

pedagógicas, eventos e projetos de trabalho, entre outros, compõem essa 

possibilidade de vivenciar o pensado, o concebido, o declarado. 

 A guisa de consideração, reiteramos a tarefa que ora conferimos o nosso 

Projeto Político Pedagógico: melhor aproveitamento dos tempos, espaços e 

saberes escolares, desenvolvimento de um currículo vivo, envolvimento de 

toda a comunidade, qualificação das funções sociais da escola, humanização 

permanente dos sujeitos que nela estudam, atua, trabalham e, enfim, vivem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

12.1 Plano de Ação  SEAA 
 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 64 DE CEILANDIA                     TELEFONE: 3901-3764  

DIRETOR(A): HUDSON BARBOSA CAMPOS 

VICE DIRETOR(A): VANDERLEA DE SOUZA ROCHA FERREIRA 

PSICÓLOGO(A) EEAA: ROSIMEIRE AFONSO DUTRA DE FREITAS          MATRÍCULA SEEDF:       200451-

8                       

PEDAGOGO(A) EEAA:  CAMILLI DE CASTRO BARROS                       

 

MATRÍCULA SEEDF:    208406-6     

PROFESSOR SAA: MARIA APARECIDA                                      MATRÍCULA SEEDF:                                       

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

(X) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;   

(X) ANOS INICIAIS - II CICLO;   

(    ) ANOS FINAIS - III CICLO;  

(    ) ENSINO MÉDIO  

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

(    ) EJA ;  

(    ) ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR  

(X) MATUTINO - QUANTITATIVO: 293    

(X) VESPERTINO - QUANTITATIVO: 303  

(    ) NOTURNO* QUANTITATIVO:______ 

SERVIÇOS DE APOIO: 

(X) SALA DE RECURSOS  

(X) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

(X) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

(    ) OUTRO: __________________________ 

Eixo: Formação continuada de professoras 
Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Elevado 
número de 
professores 
ingressante
s na 
carreira 
magistério 

Qualificar os 
processos de 
ensino e 
aprendizagem 
desenvolvidos 
em sala de 
aula 
 

Oficinas 
Roda de conversa 
Incentivo a 
formação da 
EAPE 
Participação nos 
planejamentos 
Sensibilização 

Durante o 
ano letivo 

Supervisão  
Coordenação 
SOE  
 

Ao longo do 
desenvolvim
ento das 
ações 

 
 
 



 
 

Eixo: Enfrentamento das situações de violência na escola 
Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos 

Cronogram
a 

Profissionai
s 

envolvidos 
Avaliação 

Alta incidência 
de situações 
conflituosas 
entre 
estudantes 
que impactam 
negativamente 
nas 
aprendizagens 
escolares 

Minimizar as 
consequências 
do isolamento 
social 
 
Favorecer o 
desenvolviment
o de 
competências 
socioemocionais 
 
Conscientizar o 
corpo docente e 
profissionais 
sobre a 
importância do 
sujeito em todas 
as suas 
dimensões  
 
 

Rodas de 
conversa com 
estudantes 
  
Projetos 
específicos 
 
Ações de 
formação 
continuada 
 
Sensibilização 
da 
comunidade 
escolar 
(professores, 
servidores, 
família e 
estudantes) 
para o 
desenvolvimen
to de ações 
voltadas à 
cultura da paz 
  

Durante 
todo o ano 
letivo 

Supervisão  
Coordenaç
ão 
SOE  
Gestão 
Auxiliares 
de 
educação 
Corpo 
docente  

Ao longo do 
desenvolviment
o das ações 

Eixo: Acompanhamento das queixas escolares 
Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Estudantes 
com 
defasagem 
das 
aprendizag
ens 
escolares e 
com 
indicativos 
de 
deficiências 
e/ou 
transtornos 

Favorecer a 
retomada do 
processo de 
escolarizaçã
o dos 
estudantes 
com queixas 
escolares 
 
Minimizar as 
situações de 
fracasso 
escolar 
 
Contribuir 
para a 
qualidade 
dos 
processos 
de ensino-
aprendizage
m 

Observação 
em todas as 
salas de aulas 
 
Auxílio no 
planejamento 
e execução do 
reagrupament
o 
 
Participação 
efetiva nos 
Conselhos de 
Classe 
 
Atendimento 
aos pais 
 
Encaminhame
ntos externos 
 
Atendimento 
direto e 
indireto 
 

A partir do 
2º bimestre 
(1º 
Conselho 
de Classe) 
 

Supervisão 
Coordenação 
Corpo 
docente 
Auxiliares de 
educação 
SOE 
Sala de 
Recursos 
 

Ao longo do 
desenvolvim
ento das 
ações 



 
 

Avaliação e 
intervenção de 
estudantes 
 
Contribuição 
nas ações de 
planejamento 
dos 
professores 
 

12.2  Plano de Ação SOE 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 
Pedagoga - Orientadora Educacional: Bruna B. Pereira  Matrícula: 212991-4  
Pedagoga - Orientadora Educacional: Íris Teixeira dos Santos Matrícula:  212.985-X  
 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - 
Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando 
suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos 
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 
desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 
 
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do 
princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político 
  
Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante 
como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no 
meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 
 
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

METAS 
1- Estruturação e Implantação da Orientação Educacional; 
2- Sistematizar os dados escolares para organizar o trabalho a ser realizado na Instituição 
Educacional;  
3- Análise crítica da realidade na qual a escola está inserida 
4- Oportunizar aos docentes formações durante a coletiva da Instituição de Ensino; 
5- Oferecer atendimento aos pais, alunos e Professores; 
6- Promoção da convivência escolar pautada nos princípios da Educação em e para os 
direitos humanos e na Cultura de Paz e Mediação de conflito; 
7- Ampliar o diálogo, o exercício da escuta e o protagonismo estudantil, com o intuito de 
que cada um (a) se comprometa com sua atuação, sendo parte de um processo coletivo 
para o alcance de uma Cultura de Paz. 
8- Evidenciar a escola como espaço para a construção da cidadania, assim contribuindo 
para a garantia dos direitos humanos, evitar as manifestações de violência e incentivar a 
cultura de paz e mediação de conflito; 
9-  Ampliar a participação da Família no acompanhamento escolar dos filhos; 
10-  Acompanhar frequência, fazer busca ativa e encaminhar quando necessário para os 
órgãos; 
11-  Dicas de estudo para os alunos para auxiliá-lo no seu desenvolvimento pedagógico. 



 
 

12.3 Plano de Ação Sala de Recursos Generalista 
 
 

Plano de Ação Sala de Recursos Generalista 

Professora responsável: Maria Adélia do Nascimento Filha  

Matrícula : 48.3141-1 

Público Alvo: Estudantes com Deficiência Intelectual/Deficiência Física/ 

Deficiência Múltipla / Transtorno do Espectro Autista 

 

Introdução 

A inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar é um debate 

atual que demanda a organização de várias propostas de trabalho, pelas 

especificidades inerentes à pessoa humana e pelasbarreiras existentes no 

contexto escolar.  Para isso, a escola, como instituição que legitima a prática 

pedagógica e a formação de seus educandos, precisa  adotar estratégias para 

assegurar os direitos de aprendizagem de todos. 

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora 

dela. Consideram-se serviços e recursos da educação especial àqueles que 

asseguram condições acesso ao currículo por meio da promoção da 

acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos 

sistemas de comunicação e informação e ao conjunto das atividades escolares.  

Objetivo geral: 

 Promover, através de atividades pedagógicas, ações inclusivas que 

assegurem o desenvolvimento acadêmico e a inserção efetiva no contexto 

escolar e social 

Objetivos Específicos 

 • Articular o Projeto Político Pedagógico do ensino comum às necessidades 

dos estudantes com deficiência; 

• Sensibilizar toda a comunidade escolar quanto à inclusão dos alunos com 

necessidades especiais, promovendo as condições de inclusão desses 



 
 

estudantes em todas as atividades da instituição educacional, apoiando 

principalmente o desenvolvimento desses na classe comum; 

 • Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

• Complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. 

• Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante 

com deficiência; 

• Propor a construção do conhecimento de forma coletiva; 

• Considerar a diversidade como elemento de aprendizagem; 

• Possibilitar o domínio de linguagens, a análise de fenômenos, resoluções de 

problemas e realização de proposições solidárias. 

• Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 

• Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante. 

Ações da Sala de Recurso Generalista no âmbito escolar 

• Acompanhamento pedagógico aos professores, orientações referentes à 

elaboração/planejamento, execução e revisão/avaliação da adequação 

curricular, à organização do contexto educativo, incluindo a rotina adequada 

para cada estudante, e ao trato com os alunos; 

• Participação e cooperação no processo de revisão/ e ou construção do 

Projeto Político Pedagógico; • Participação ordinária e extraordinária nas 

coordenações coletivas e reuniões pedagógicas com a Equipe Gestora. 

• Participação nas Comissões de professores/Conselho de Classe (revisão das 

adequações curriculares);   

•Promover a  Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 

• Acolhimento e orientação aos Servidores quanto ao trato e acompanhamento 

dos ENEEno ambiente escolar; 

•Participar Estratégia de matrícula; 

 • Articulação das ações/atividades da Sala de Recursos com os Serviços de 

Orientação Educacional e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

 



 
 

Metodologia ( atendimento ao estudante) 

Para desenvolver trabalho na Sala de Recursos, pretende-se explorar 

os recursos existentes na sala, valorizando o aspecto lúdico da criança, assim 

como explorar os recursos tecnológicos , pois existem vários materiais 

didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das Pessoas com necessidades 

específicas na escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem. O 

atendimento acontecerá em etapas: 1) Os pais dos alunos serão 

entrevistados podendo assim o professor elaborar suas estratégias e recursos 

pedagógicos, traçando metas e objetivos para os atendimentos.2 )Os alunos 

começarão a ser atendidos na Sala de Recursos , de forma a complementar e 

suplementar a aprendizagem destes. Este atendimento será individual, 

quando necessário, ou em pequenos grupos, de até três alunos, conforme a 

necessidade de cada aluno atendido. 

Os atendimentos acontecerão respeitando a individualidade e buscando 

atender as metas traçadas, atuando juntamente com os professores regentes, 

esta parceria é fundamental para o sucesso da Sala de Recursos, assim como 

a participação da família, que deve estar sempre presente, para que juntos 

possamos traçar melhor as metas a serem atingidas, estabelecendo uma 

mesma linguagem com estes alunos. 

Para acompanhar melhor todas as atividades, é necessário estar em diálogo 

constante com a equipe pedagógica e professores das turmas, discutindo o 

crescimento de cada aluno. 

Recursos 

Ferramentas computacionais: 

- Um computador equipado; 

- Impressora; 

-Notebook; 

-Tablet; 

-Jogos Pedagógicos; 

Quebra-cabeças; dominós, alfabetos de pareamento; fantoches;tangran;etc 

- Material para formar uma bandinha; 

 

 



 
 

Avaliação 

A proposta de avaliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) será 

através de registros e anotações diárias do professor, portfólio, relatórios e 

arquivos de atividades dos alunos, impressões significativas sobre o cotidiano 

do ensino e da aprendizagem. 

 

12.4 Plano de Ação Altas Habilidades 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO ESTUDANTE COM  

ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO DE CEILÂNDIA 

 

O Atendimento Educacional Especializado ao Estudante com Altas 

Habilidades/Superdotação da Escola Classe 64 de Ceilândia é uma modalidade da educação 

especial responsável em oferecer suporte aos estudantes que apresentam comportamentos de 

superdotação. A esse público é oferecido em salas de recursos específicas, o acompanhamento 

direcionado a área de interesse e habilidade do estudante, seja na área acadêmica ou na área 

de talento artístico. O estudante realiza atividades de enriquecimento escolar suplementar, 

uma vez por semana, em horário contrário ao da escola regular. 

O público-alvo são estudantes devidamente matriculados em quaisquer escolas da rede 

pública ou particular de ensino, desde os anos iniciais até o ensino médio. 

O ingresso se dá com a indicação do professor regente, família ou outro profissional que 

percebe a habilidade do estudante. Após a indicação inicia-se o período de observação na sala 

de recursos que pode durar até 16 encontros. Ao final deste período o estudante pode ser 

efetivado ou não na sala de recursos. Este processo acontece durante todo o ano letivo. O 

atendimento é realizado por uma equipe de profissionais especializados, composta por: 

Professores Tutores: prestam atendimento ao estudante nas salas de recursos 

específicas das áreas acadêmicas e de talento artístico, fundamentados no Modelo de 

Enriquecimento Escolar de Joseph Renzulli; 

Professores Itinerantes: viabilizam as ações das salas de recursos específicas e 

disseminam o tema das altas habilidades na sua Coordenação Regional de Ensino. A Itinerância 

é um serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvido por professores 

especializados que realizam visitas periódicas às Unidades Pedagógica de Ensino para atender a 

estudantes com necessidades especiais, professores e familiares; 



 
 

Psicólogo (Analista de Gestão Educacional - Psicologia, da Carreira Assistência à 

Educação) - realizam a avaliação dos estudantes e oferecem suporte aos professores no 

planejamento das atividades, além de orientar as famílias no que diz respeito às necessidades 

especiais cognitivas, sociais e emocionais dos estudantes por meio de atendimentos 

individualizados e grupos de pais.  

Em consonância com a SEEDF e, por conseguinte a Diretoria de Educação Inclusiva, 

apresentamos as propostas de atuação da nossa equipe com atividades que têm como objetivo 

a criação de um espaço de reflexão dialógica para a promoção do atendimento adequado aos 

nossos estudantes de Altas Habilidades/ Superdotação. O retorno presencial às atividades 

escolares, ainda traz a necessidade de ponderarmos o contexto de pandemia que trouxe 

reflexos importantes a serem avaliados para o desenvolvimento dos estudantes. Diante disso, 

propomos as seguintes ações: 

 



 
 

 

 

AÇÕES OBJETIVOS 
MEDIAÇÕES A 

SEREM 
ADOTADAS 

PROFISSIONAIS/ 
PARCEIROS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 
 

Atividades 
exploratórias 

conforme 
Modelo Triádico 

de 
Enriquecimento 

Escolar de 
Joseph Renzulli. 

 
 

Exploração de 
novos temas e 

descobertas 
de interesse 
envolvendo 
temáticas 
variadas. 

 
● Google 

Education 

● PowerPoint 

● WhatsApp 

● Softwares 

educativos 

diversos  

● Instrumentos 

específicos de 

AH 

● Internet 

● Vídeos do 

YouTube 

● Vídeos 

temáticos e 

tutoriais 

produzidos 

pelos 

professores 

● Livros, textos, 

gibis, visitas a 

museus, 

galerias e 

exposições 

virtuais... 

 
● Professores 

da SR de AH 

● Itinerantes 

da SR de AH 

● Psicóloga da 

SR de AH 

● Convidados 

 
Durante todo 
o ano letivo, 
de acordo 

com a 
necessidade e 

áreas de 
interesse dos 
estudantes. 

Ao término das 
atividades, 
conforme o 

objetivo traçado 



 
 

Orientações 
sobre AH/SD 

com 
encontros 
temáticos 

para os 
profissionais 
da área de 
educação 

Orientar 
professores, 

alunos, 
diretores, 

coordenadore
s e quem mais 

interessar 
quanto às 
questões 

referentes ao 
Atendimento 

ao 
Superdotado 
em Ceilândia. 

● Compartilhame

nto de 

documentos 

com 

orientações 

sobre o AEE de 

AH/SD. 

● Palestras em 

escolas 

● Outras 

ferramentas 

digitais 

● Internet 

 

Professoras 
Itinerantes, a 

psicóloga, ou os 
professores do 

atendimento de 
AH, ou outros 
profissionais 

que agreguem 
conhecimento 
do tema Altas 
Habilidades/ 

Superdotação. 

De acordo 
com a 

necessidade 
ou sempre 

que solicitada 
orientação. 

 
 

Pontual de 
acordo com 

cada 
encontro 

(escrita ou 
oralmente). 

 
 
 
 
 
 

Elaboração de 
vídeo com 

orientações 
para a 

comunidade 
escolar sobre 

os 
comportamen

tos de 
Superdotação 
e as formas de 
encaminhame

nto 

Orientar 
professores, 

alunos, 
diretores, 

coordenadore
s e quem mais 

interessar 
quanto às 
questões 

referentes ao 
Atendimento 

ao 
Superdotado 
em Ceilândia. 

 
● Elaboração 

de vídeo por 

aplicativo de 

edição de 

vídeos para 

divulgação 

nos grupos 

de WhatsApp 

e mídias 

sociais. 

● Acesso às 

mídias sócias 

para 

divulgação 

● Internet 

 

Professoras 
Itinerantes, a 

psicóloga, ou os 
professores do 

atendimento de 
AH, ou outros 
profissionais 

que agreguem 
conhecimento 
do tema Altas 
Habilidades/ 

Superdotação. 

2º semestre/ 
2022 

Reconhecimento 
dos 

comportamentos 
de AH/SD. 
Retorno 

espontâneo de 
indicações de 

estudantes para 
o Atendimento. 

 

 
Olimpíada 

Brasileira de 
Astronomia e 
Astronáutica 

- 
OBA 

 
Despertar o 

interesse pela 
astronomia e 
astronáutica e 

testar 
conhecimento
s relacionados 

a esse tema 
 

● Disponibilizaçã

o de materiais 

preparatórios 

(Vídeos, 

formulários, 

exercícios, 

simulados, 

sites 

especializados 

no assunto, 

etc…) para 
estudantes e 

professores do 

ensino regular 

envolvidos no 

processo. 

● Medalhas 

 

● Professores 

da área 

Acadêmica e 

itinerantes 

● Professores e 

alunos das 

turmas do 

ensino 

regular 

envolvidas 

Prova dia 20 
de Maio de 

2022 

 
● Adesão dos 

estudantes 

à Olimpíada 

● Resultados 

da 

olimpíada. 

● Certificados 

e medalhas 

 



 
 

 
Olimpíada 

Brasileira de 
Robótica 

 
OBR 

Despertar o 
interesse pela 

Robótica e 
testar 

conhecimento
s relacionados 

a esse tema 

 
● Disponibiliza

ção de 

materiais 

preparatóri

os (Vídeos, 

formulários, 

exercícios, 

simulados, 

sites 

especializad

os no 

assunto, 

etc…) para 
estudantes 

e 

professores 

do ensino 

regular 

envolvidos 

no 

processo. 

● Solucionar 

questões e 

atividades 

propostas 

pelo 

professor 

 

● Professores da 

área 

Acadêmica e 

itinerantes 

Prova teórica 
Nível 0, 1 e 2: 

03/08 
Nível 3 e 4: 

04/08 
Nível 5: Fase 1 
10/06 e Fase 2 

05/08 

 
 
 
 
 

Resultados da 
Olimpíada 

Olimpíada 
Brasileira de 
Matemática 
das Escolas 

Públicas- 
 

OBMEP 

 
Despertar o 

interesse pela 
as atividades de 
raciocínio lógico 
e matemáticos. 
Resolvendo as 

questões 
apresentadas 

em grupo 
 
 
 
 

 
● Disponibiliza

ção de 

materiais 

preparatóri

os (Vídeos, 

formulários, 

exercícios, 

simulados, 

sites 

especializad

os no 

assunto, 

etc…) para 
estudantes 

e 

professores 

do ensino 

regular 

envolvidos 

no 

processo. 

● Solucionar 

questões e 

● Professores da 

área acadêmica 

e itinerantes 
Agosto/2022 

Resultados da 
Olimpíada 



 
 

 
 

atividades 

propostas 

pelo 

professor 

 

Olimpíada 
Nacional de 

Ciências 
 

ONC 

Despertar o 
interesse e 

testar 
conhecimentos 
relacionados a 

esse tema 

 
● Disponibilização 

de materiais 

preparatórios 

(Vídeos, 

formulários, 

exercícios, 

simulados, sites 

especializados 

no assunto, 

etc…) para os 
estudantes  

● Solucionar 

questões e 

atividades 

propostas pelo 

professor 

 

● Professores da 

área 

Acadêmica e 

itinerantes 

Primeira Fase 
18 a 20/08/22 

 
Prova online 

Resultados da 
Olimpíada 

 
Acompanhame

nto dos 
estudantes nas 

escolas 
regulares e 
orientações 
acerca das 

adequações 
curriculares 

dos estudantes 
atendidos pela 

SR/AH 
 
 
 
 

Observar e 
acompanhar o 
desenvolvime
nto global do 

estudante 
com Altas 

Habilidades 
atendidos na 

SR. 

● Visitas nas 

escolas 

regulares 

● WhatsApp 

● Registro em 

relatório de 

acompanhame

nto  

● Itinerantes 

● Psicólogo 

● Professor 

regular 

● Professor SR 

● E demais 

profissionais 

necessários 

De acordo 
com a 

demanda 

Será realizada 
bimestralmente 
de acordo com a 

evolução do 
estudante 

 
Reuniões 
pedagógic
as com a 

equipe de 
AH de 

Ceilândia 

Planejamento 
de ações para 

o 
desenvolvime

nto do 
trabalho 

referente ao 
atendimento 

de AH/SD 
desta regional. 

● Google Sala 

de Aula com 

materiais e 

documentos 

referente ao 

AEE-AH/SD 

● Itinerantes 

● Psicólogo 

● Professores 

SR 

 
Quartas-feiras 

e 
de acordo 

com as 
demandas , às 
sextas-feiras 

 

De acordo 
com os 

objetivos 
alcançados 



 
 

 

 

 
Mostra de 
Trabalhos 

dos 
estudantes 

 
 

 

 

 
● Valorizar o 

talento e as 

habilidades 

dos 

estudantes. 

● Estimular as 

produções 

dos 

estudantes 

pela 

perseveranç

a diante das 

dificuldades 

do estudo 

remoto 

através da 

publicação 

dos 

trabalhos 

realizados; 

● Divulgar os 

resultados 

alcançados. 

● Realizar 

Mostra de 

trabalhos 

presencial ou 

por 

aplicativos e 

ferramentas 

digitais 

diversas que 

favoreçam a 

exposição de 

conteúdo de 

acordo com 

a área de 

trabalho 

(Padlet, 

YouTube, 

Instagram, 

Facebook, 

WhatsApp, 

etc…) 

● Equipe de 

Altas 

Habilidade

s/ 

Superdotaç

ão 

 

Duas vezes 
por ano. Em 
ocasião da 

Culminância 
de trabalhos e 
projetos e em 
comemoração 

ao Dia 
Distrital da 

Superdotação. 
 
 

 
● Apreciar 

atividades tipo 

III dos 

estudantes 

● Participação e 

envolvimento 

das famílias, 

estudantes e 

comunidade em 

geral 

(presencialment

e ou nas mídias 

sociais, 

conforme 

condições de 

realização) 

Acompanhame
nto Familiar 

Dar suporte às 
famílias com 

relação às 
demandas 

comportamen
tais e 

emocionais 
dos 

estudantes 

● Contato via 

WhatsApp 

ou Google 

Meet 

● Internet 

● Psicóloga 

da SR 

Semanalment
e ou 

quinzenalmen
te a depender 
da demanda 

Feedback dos 
pais ou 

professores 

Acompanhame
nto individual 
ao estudante 

Dar suporte 
aos 

estudantes 
com relação a 

demandas 
específicas 

● Contato via 

WhatsApp  

● Encontros 

presenciais 

● Psicóloga, 

itinerantes 

e 

professore

s da SR 

Situações 
emergenciais 

Feedback dos 
pais ou 

professores 

Acolhimento 
dos novos 
estudantes 

Conhecer o 
contexto 

individual e 
familiar dos 

novos 
estudantes do 
atendimento 

de AH 

● Reuniões de 

acolhimento 

na  EC 64 

● Contato por 

telefone/whats

app 

● Presencialment

e 

 

● Psicóloga 

da SR 

2 encontros por 
estudante: 

1. Anamnese com a 

família 

2. Atendimento ao 

estudante para 

entrevista e 

observação 

inicial 

 



 
 

12.5 Plano de Ação SAA 

Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) 

Professor SAA: Maria Aparecida de Almeida Soares   Matrícula SEEDF: 229.308-0 

Etapas Da Educação Básica: Educação Infantil, Anos Iniciais  

Modalidades Da Educação Básica: Ensino Especial 

Turnos De Funcionamento Da Unidade Escolar: Matutino e Vespertino  

Serviços De Apoio: Sala De Apoio À Aprendizagem 

             Os Transtornos Funcionais Específicos (TFE) possuem características 

biológicas, psicológicas e sociais que geram dificuldades no processamento 

auditivo, linguagem oral, leitura, escrita, raciocínio lógico, habilidades 

matemáticas, motoras e relacionais interferindo significativamente no 

desenvolvimento individual e no desempenho acadêmico de diversos 

estudantes.  

              Diante da constatação da existência na rede pública de ensino do 

Distrito Federal de um número significativo de estudantes com TFE e a 

necessidade de atendimento especializado para essa clientela foi criada a Sala 

de Apoio à Aprendizagem – SAA, a partir da Portaria nº 39 de 09/03/2012, 

atualmente regida pela Portaria 27 e 28 de 18 de fevereiro de 2016. A SAA é 

constituída por profissionais qualificados que realizam intervenções 

pedagógicas de acordo com as queixas escolares envolvendo os estudantes 

com TFE.  

             Cumprem-se assim os preceitos da Constituição Federal de 1988 de 

que todo cidadão tem direito a uma educação de qualidade que considere as 

individualidades e especificidades estabelecendo paradigmas contrários às 

atitudes discriminatórias que resultam na segregação escolar e social.  

Ressalta-se que a lei nº 5.310, de 18 de fevereiro de 2014 assegura a 

oferta de apoio especializado aos estudantes com TFE a fim de potencializar os 

processos de ensino e aprendizagem e promover o sucesso escolar.  

EIXOS 

Acões/ 
Demandas 

Objetivos Procedimentos 
Cronogram

a 
Profis. 

Envolvidos 
Avaliação 

Participar da 
semana 
Pedagógica 
na Unidade 

Organizar o 
trabalho 
pedagógico anual 
de acordo com as 

Participar e 
contribuir na 
organização do 
trabalho 

De 07/02 à 
11/02/2022 

Todos 
profissionais 
da Unidade 
Escolar. 

Contínua de 
acordo com a 
demanda 
apresentada. 



 
 

Escolar de 
ensino 

demandas da 
Unidade Escolar. 

pedagógico da 
escola polo. 

Reunião com 
as equipes 
especializadas 
de apoio à 
aprendizagem 
(EEAA) das 
escolas 
atendidas. 

Dialogar com as 
equipes sobre as 
funções da SAA e 
receber as listas 
de prioridade, 
informações dos 
estudantes 
encaminhados. 

Realizar reunião, 
com cada EEAA 
das escolas 
atendidas, de 
forma individual 
ou coletiva para 
troca de 
informações, 
planejamento de 
intervenções e 
devolutivas dos 
estudantes 
acompanhados na 
SAA 

07/03 à 
18/03/2022 

Pedagoga da 
SAA e 
Pedagoga do 
SEAA da 
escola de 
matrícula do 
estudante. 

Ao final da 
reunião, 
faremos uma 
conversa 
sobre os 
pontos 
positivos e 
negativos do 
encontro 
nesse formato 
individual. 

Atendimentos 
aos pais dos 
estudantes 
que serão 
atendidos em 
2022. 

Realizar reunião 
com os pais e 
acolhimento aos 
estudantes que 
serão atendidos. 

Realizar reunião 
de pais de forma 
presencial e 
acolhimento aos 
estudantes que 
serão atendidos 
em 2022. 

21/03 à 
25/03/2022 

Pedagoga da 
SAA, Pais e 
estudantes. 

Ao final do 
encontro 
faremos uma 
reflexão sobre 
as 
expectativas 
das famílias 
quanto ao 
acompanhame
nto das 
crianças na 
SAA e como 
poderemos 
aproveitar 
esse espaço 
para promover 
as 
aprendizagens
. 

Atendimento 
mediado aos 
estudantes. 

Estimular a 
utilização das 
regras de convívio 
social. Estimular a 
atenção seletiva e 
o autocontrole. 
Desenvolver 
habilidade de 
atenção, 
flexibilidade 
cognitiva e 
memória 
operacional. 
Promover o 
desenvolvimento 
da consciência 

Proporcionar, por 
meio de jogos de 
tabuleiro, a 
compreensão da 
importância do 
cumprimento de 
regras já 
préestabelecidas 
e trazer a reflexão 
para a 
importância das 
regras na 
sociedade. 
Realizar 
brincadeiras e 
jogos que 

Os 
atendiment
os 
mediados 
acontecerã
o durante 
todo o ano 
letivo, 
conforme o 
calendário 
da SAA. 

Pedagoga da 
SAA e 
estudantes. 

Ao final do 
atendimento 
faremos uma 
avaliação oral, 
a fim de 
proporcionar 
reflexão sobre 
os princípios e 
habilidades 
trabalhadas. 



 
 

fonológica. 
Estimular a 
compreensão e 
produção verbal, 
atenção, memória 
e flexibilidade 
cognitiva. 
 
Desenvolver 
habilidade de 
atenção visual e 
auditiva, 
flexibilidade 
cognitiva, viso 
construção 
espacial.  
 
Estimular o 
desenvolvimento 
da linguagem: 
leitura e escrita.  
 
Propiciar a 
ampliação do 
léxico ortográfico. 
Favorecer o 
desenvolvimento 
do raciocínio 
lógico. 

favorecem o 
movimento e 
controle do 
próprio corpo, 
como: 
Morto/vivo, 
Terra/mar, 
Sinal/movimento, 
Estátua, Siga o 
mestre, Bate 
cartas. Reproduzir 
imagens 
utilizando figuras 
geométricas 
(Tangram). Achar 
os erros que 
compõem as 
figuras 
determinadas 
(Jogo dos erros). 
Encontrar o 
caminho 
adequado para 
ligar um ponto ao 
outro.  
Ligar os pontos 
em uma 
determinada 
sequência, letras 
e/ou números 
diretos ou 
intercalados, que 
sigam uma regra 
específica 
(números primos, 
pares, ímpares, 
etc.). 
Achar a figura 
correspondente 
ao par que se 
deseja formar. 
Montar figura 
apresentada 
através do 
encaixe de partes 
específicas 
(Quebracabeças). 
Achar a figura 
correspondente a 
formação do par 
correto. 
Favorecer o 



 
 

desenvolvimento 
das habilidades e 
funções 
psicológicas 
superiores por 
meio dos jogos: A 
hora do rush, 
Gênius, Cilada, 
Charada e Lincy. 
Promover o 
desenvolvimento 
da consciência 
fonológica por 
meio dos jogos: 
Batalha de 
palavras, Palavra 
dentro de 
palavras, 
Boogleslam, Mais 
uma, Bingo dos 
sons iniciais, 
Trinca mágica e 
Caça – rimas, 
Ficha conflito. 
Arrumar as 
figuras seguindo 
uma ordem lógica 
e em seguida criar 
a história criada 
(História em 
sequência). 
Encontrar uma 
série de palavras 
entre letras 
distratoras (Caça 
– palavras). Ler, 
interpretar e 
produzir 
diferentes 
gêneros textuais. 
Atividades para 
desenvolver a 
compreensão, 
organização do 
pensamento e 
habilidades 
verbais. Favorecer 
a ampliação dos 
conhecimentos 
linguísticos a 
partir dos jogos: 
Soletrando, troca 



 
 

letras, Anagramix 
e Palavra secreta. 
Jogos e atividades 
que explorem o 
raciocínio lógico 
matemático, 
como: Cubra o 
anterior, Pintando 
o sete, dominó, 
Nunca dez, Cubra 
a diferença, entre 
outros. 
Desenvolvimento 
das habilidades 
socioemocionais, 
a partir de jogos, 
rodas de conversa 
e dinâmicas. 

Elaboração 
dos 
documentos 
pertinentes à 
SAA. 

Elaborar parecer 
final da sala de 
apoio sobre 
acompanhamento 
do estudante, 
fechamento e 
organização de 
diário. 

Elaborar parecer 
final da sala de 
apoio sobre 
acompanhamento 
pedagógico 
durante o ano de 
2022. 
Fechamento e 
organização de 
diário. 

05/12 à 
09/12/2022 

Pedagoga 
SAA 

 

Reunião com 
os pais e 
responsáveis 
dos 
estudantes 
atendidos. 

Realizar reunião 
com os pais e 
responsáveis dos 
estudantes 
atendidos. 

Realizar reunião 
com os pais e 
responsáveis dos 
estudantes 
atendidos, para 
entrega de 
parecer final e 
devolutiva sobre 
os estudantes. 

12/12 à 
16/12/2022 

Pedagoga da 
SAA, pais e 
responsáveis
. 

Ao final da 
reunião 
faremos uma 
conversa 
sobre o 
acompanhame
nto na SAA. 

Reunião com 
as EEAA das 
escolas 
atendidas. 

Realizar reunião 
com as EEAA das 
escolas atendidas. 

Realizar reunião 
com as EEAA das 
escolas atendidas, 
para fazer 
devolutiva sobre 
os estudantes. 

12/12 à 
16/12/2022 

Pedagoga da 
SAA, 
pedagogas 
da escolas 
atendidas. 

Ao final da 
reunião 
faremos uma 
conversa 
sobre o 
acompanhame
nto na SAA. 

 

 
 
 



 
 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 
 
13.1 Projetos Específicos 
 

 Alfabetização – A escola realizará o Teste da Psicogênese como meio de 

diagnóstico para adoção dos princípios metodológicos do BIA que são a 

formação continuada, o reagrupamento, os projetos interventivos, as quatro 

práticas de alfabetização e a avaliação; tendo como eixo integrador a 

alfabetização e letramento, e a ludicidade, em consonância com as Diretrizes 

Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2009) 

e com a Proposta Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização (2006).  

Esse projeto parte de uma história que é contada para toda a escola e a 

partir dela o projeto é desenvolvido durante um mês com o mesmo tema. São 

realizadas diversas atividades que possam sanar possíveis dificuldades. 

 

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 08 a 

12/03 - (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

 Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 21/09: Com base na 

Lei nº 11.133/2005 a Escola propõe atividades que visam trabalhar a inclusão 

de forma a abranger toda comunidade escolar. São recebidos convidados para 

realizarem apresentações e palestras para estudantes e funcionários.  

 Dia Nacional de Consciência Negra e Povos Indígenas: Conforme a Lei 

nº 10.639/2003, serão realizados trabalhos que visam abordar a temática 

envolvendo as etnias e raças existentes no mundo. Tal proposta de trabalho 

estará inserida concomitantemente a outros projetos da escola, uma vez que 

essa temática já se faz pertinente em outros contextos dentro do projeto 

macro, é uma visão do todo, e não de um momento estanque. Visamos uma 

causa e não uma ação ou momento.  

 Semana da Educação Infantil: O Dia Distrital da Educação Infantil foi 

instituído pela Lei Distrital nº 4.681, de 24 de novembro de 2011. A data 

definida, dia 25 de agosto, é uma homenagem a Zilda Arns Neumann e tem 

como objetivo festejar a relevância da Educação Infantil. Em nossa escola 

serão realizadas diversas atividades para esta semana: brincadeiras, 



 
 

contação de história, gincanas... tudo de forma on-line, ou presencial, caso 

as aulas já tenham  

 Plenarinha: A X Plenarinha propõe como tema “Criança Arteira: faço 

arte, faço parte” este 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 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. É importante que 

as crianças participem de experiências que contemplem os cinco Campos de 

Experiências: o eu, o outro e o nós; sons, cores e formas; corpo, gestos e 

movimentos; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. Dessa forma esse tema vem 

potencializar sua participação na arte visando um alcance global dos campos 

de experiências. Tornar a aprendizagem mais atrativa é fundamental para que 

as crianças se interessem e passem a descobrir uma nova maneira de ver o 

mundo. Para tanto, faz-se necessário refletir sobre o contexto da arte na 

educação e seu desenvolvimento no ser humano desde pequenos. 

Proporcionar um contexto educativo permeado pelos encantamentos e 

desenvolvimento da imaginação e ação criadora. Neste contexto, é preciso 

propor às crianças a participação ativa nas atividades, a fim de que possam 

explorar cores, formas, traçados, emoções e relacionamentos por meio de 

experiências sonoro-musicais que pode se fazer presente no contexto 

educativo. 

 Conhecendo artistas – está sendo desenvolvido na Educação Infantil e 

1º anos com o intuito de apresentar os artistas clássicos, tanto internacionais 

quanto nacionais aos estudantes e por meio das suas biografias e obras de 

arte abordar os componentes curriculares.   



 
 

 Laboratório de Informática: os professores marcarão uma visita ao 

laboratório com antecedência e o jogo ou conteúdo a ser trabalhado e a 

coordenação irá preparar os computadores para receber a turma. 

 Sala de Leitura: está atendendo as turmas de acordo com o 

cronograma entregue e fica aberta no momento do intervalo para os estudantes 

ficarem lendo. Será emprestado livros aos estudantes.  

 Educação com Movimento: professores tem ampliado as experiências 

corporais dos estudantes por meio das aulas de Educação Física. São 

atendidas as turmas do 1º ao 5º anos.  

 Semana de Educação para a vida 03 a 07/05: A Semana de Educação 

para à vida é um projeto nacional e tem como foco o cumprimento da Lei 

Federal nº 11.988/09, que dispõe sobre a criação da Semana nas escolas 

públicas de ensino fundamental e médio de todo o país que visa uma 

abordagem sistematizada de assuntos cotidianos e relacionados a 

comunidades locais de cada região.  

 

 Festa da Família – evento tradicional da escola, mas que nos últimos 

três anos não aconteceu devido a pandemia Covid 19.  

 Festa da Cultura – evento tradicional da escola, que acontece no mês 

de setembro. A festa é realizada no noturno e conta com barraquinhas de 

comidas típicas e apresentações dos estudantes. Festa aberta ao público. 

 Leitura para deleite – objetivo de levar para a sala de aula estilos 

literários diversificado para trabalhar o tema da escola “E se fosse comigo”. A 

proposta é que às sextas-feiras os professores leiam ou ouçam o texto ou 

música oferecido pela coordenação e a partir dele seja feito reflexões a cerca 

do tema. 

 O brincar como direito dos bebês e das crianças - É preciso 

considerar que cada criança é um ser único, que tem interesses e 

necessidades de acordo com a faixa etária, e que todas têm o direito ao 

brincar. Sendo assim, devemos garantir a inclusão de todas, inclusive das 

crianças com deficiência em atividades que envolvam jogos, músicas, danças, 

teatros, histórias, dentre outras, nas quais elas possam experimentar novos 

conhecimentos, bem como a curiosidade, a expressão oral e corporal, e a 



 
 

interação com seus pares no cotidiano da Unidade Escolar e em outros 

contextos. A proposta é que o lúdico faça parte do fazer pedagógico diário.  

 Semana do Brincar: inspirado na Semana Mundial do Brincar SMB. 

Esse ano o tema “Confiar na força do brincar”, a SMB 2022 – que 

acontecerá entre os dias 23 à 31 de maio -, importância de cultivar a 

imaginação e o devaneio da criança para que ela possa ser e estar no mundo 

com criatividade e singularidade. Lembramos que o brincar é um direito (artigo 

31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas) e uma 

alegria essencial para pessoas de todas as idades. O brincar traz vantagens 

como a diversão, a educação, o aumento da concentração, criatividade, 

exploração e convivência. 

Durante a realização desse projeto iremos proporcionar momentos em 

que se realizem atividades em que as palavras de ordem sejam brincar, 

diversão, criar e imaginação. As crianças serão estimuladas a participarem 

de: músicas, contação de histórias, jogos, brincadeiras, confeccionar 

brinquedos com sucatas, oficina de brinquedos e brincadeiras com os pais, 

entre outras atividades.  

 Projeto de Transição Entre Etapas e Modalidades: Tem o objetivo de 

promover atividades de adaptação dos(das) estudantes da Educação Infantil 

para o 1º Ano, dos (das) estudantes do 5º Ano para o 6º Ano e possibilitar 

avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações 

interpessoais e no desenvolvimento pessoal. Desenvolver hábitos e atitudes 

que gerem competências necessárias, para a primeira série do Ensino 

Fundamental anos Iniciais (os 1º Anos) e Finais (os 6º anos). Serão  realizadas 

palestras com as Orientadoras da EC64 e da escola de destino dos estudantes 

e visitas às escolas: CEF04, CILC e EPAT. 

 ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: mais que cuidar, educar, 

brincar e interagir - elaborado e recomendado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da Diretoria de Educação 

Infantil (DIINF) da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) e da Diretoria 

de Alimentação Escolar (DIAE) da Subsecretaria de Administração Geral 

(SUAG), apresenta como finalidade reflexões e discussões sobre a 

alimentação em relação a vários aspectos, que vão além da questão alimentar 

e nutricional, envolvendo o olhar para as práticas sociais e culturais, 



 
 

perspectivas afetivas e emocionais, bem como envolvendo a sustentabilidade e 

a ecologia humana, e assim, ações educativas intencionalmente pensadas, que 

contribuem nesse processo. As crianças são incentivadas a comer o lanche da 

escola. Será realizada palestra sobre alimentação saudável aos pais e as 

crianças. A proposta é que uma vez por semana será realizado um piquenique 

em que os alunos levem apenas lanche saudável.  

 Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD) 

O PROERD é desenvolvido nas escolas públicas e particulares, no 5º e 

7º ano do Ensino Fundamental, na educação infantil (PROERD Kids) e para 

adultos. O programa é realizado, por policiais militares treinados e preparados 

para desenvolver o lúdico através de metodologia especialmente voltada para 

crianças, adolescentes e adultos. O objetivo é transmitir uma mensagem de 

valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da 

violência. No Proerd Pais são reforçados a importância da amizade e 

supervisão dos pais com os filhos. Após quatro meses de curso as crianças 

recebem o certificado PROERD, ocasião que prestam o compromisso de 

manterem-se afastados e longe das drogas e da violência. O PROERD Pais é 

composto de cinco encontros de aproximadamente duas horas.  

 Reagrupamento e Interventivo 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS E CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
DA RECUPERAÇÃO CONTNUADA DO PROJETO INTERVENTIVO E DO 

REAGRUPAMENTO 
 
 
 Recuperação Continuada  
 

A recuperação da aprendizagem constitui um mecanismo de intervenção 

realizado na escola pelos professores para garantir a superação de 

dificuldades específicas apresentadas pelo estudante durante o seu percurso 

escolar e deve ocorrer de forma contínua ao longo do ano, pois, de acordo com 

a LDB em seu artigo 12:  

 
Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta 



 
 

pedagógica; II – administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais e financeiros; III – assegurar o cumprimento dos 
dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV – velar pelo 
cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V – 
prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento; VI – articular-se com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; (LDB 9394/96). 

 
A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado 

no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho 

do estudante. É composta por um conjunto de estratégias elaboradas 

coletivamente (supervisão, coordenação e professores regentes) com o 

objetivo de recuperar aprendizagens essenciais que ainda não foram 

consolidadas pelo estudante.   

Tais estratégias devem ser constituídas por intervenções imediatas, 

dirigidas às dificuldades específicas apresentadas pelos estudantes, assim que 

estas forem constatadas, por meio do atendimento individualizado no momento 

da aula e também por atividades diversificadas no contraturno. Ressalta-se 

então, que a recuperação é contínua, tendo como foco a aprendizagem e não 

simplesmente a recuperação de notas.  

Dentre as ações utilizadas para a recuperação contínua estão o 

reagrupamento (interclasse e intraclasse) e o projeto interventivo (projetos 

específicos, atendimento individualizado ou em pequenos grupos no momento 

da aula e no contraturno). Utiliza-se o momento da coordenação pedagógica 

para o desenvolvimento do atendimento no contraturno, uma vez que esse 

espaço-tempo se destina “a formação continuada docente, o planejamento e 

avaliação dos trabalhos pedagógicos, bem como o atendimento às 

necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes, entre outras” 

(DISTRITO FEDEDRAL, 2014b, p. 26).  

Todo planejamento da recuperação contínua voltada aos estudantes 

deve estar pautado pelas Diretrizes de Avaliação (DISTRITO FEDEDRAL, 

2014a), cuja centralidade está na avaliação formativa, progressão continuada 

das aprendizagens e a formação integral dos estudantes. Lança-se mão de 

diversas ações coletivas, em diferentes momentos, para atender as 

especificidades das aprendizagens dos estudantes, pois, “a organização 

diferenciada dos espaços e tempos escolares, a coordenação pedagógica e a 



 
 

avaliação formativa constituem elementos fundantes, com vistas ao 

fortalecimento do trabalho coletivo e da promoção das aprendizagens de todos” 

(DISTRITO FEDEDRAL, 2014b, p. 59). 

Pensando em ofertar diversas oportunidades para que os estudantes 

avancem em sua aprendizagem e na sua formação integral, oferecemos na EC 

64 o projeto interventivo e o reagrupamento, sendo que o  

 

O Projeto Interventivo (PI) é um projeto específico que 
parte de um diagnóstico e consiste no atendimento 
imediato aos estudantes que, após experimentarem todas 
as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, 
ainda evidenciem dificuldades de aprendizagem. O PI 
apresenta uma dimensão política que recai sobre o 
cumprimento do direito de cada estudante à 
aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a seleção 
dos recursos mais apropriados à promoção de suas 
aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012, apud DISTRITO 
FEDEDRAL, 2014b, p. 45). 
 

  O Projeto Interventivo aparece como instrumento para repensar a 

organização escolar seriada, por consequência excludente, atendendo as 

necessidades das crianças e valorizando suas potencialidades, pois, de acordo 

com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal 

(DISTRITO FEDEDRAL, 2014c), os ciclos para as aprendizagens  

 
estruturam-se por meio da gestão democrática, da 
formação continuada dos(as) profissionais da educação, 
da reorganização dos espaços-tempos para o direito de 
todos(as) os(as) estudantes de aprender, do 
fortalecimento de espaços da coordenação pedagógica e 
do conselho de classe, da articulação entre os três níveis 
da avaliação: aprendizagem (avaliação do desempenho 
dos(as) estudantes pelos(as) professores(as), institucional 
(avaliação do trabalho pedagógico) e de larga escala 
(avaliação externa). (DISTRITO FEDEDRAL, 2014c, p. 
14). 
 

Procuramos, então, a partir de discussões e planejamentos, buscar 

formas de reorganização dos estudantes, a partir dos critérios de 

reagrupamento. Esses critérios estão além da questão idade/série/ano, dessa 

forma possibilitam o atendimento a todos os estudantes segundo suas 



 
 

necessidades, evidenciadas a partir da avaliação diagnóstica, pois, de acordo 

com as diretrizes de avaliação (DISTRITO FEDERAL, 2014a), “orienta-se a 

escola para que utilize a avaliação diagnóstica permanentemente a fim de 

constatar as necessidades de cada estudante e que organize os meios de 

mantê-lo em dia com suas aprendizagens (p. 39)”.  

Considerando esse viés da organização das intervenções aos 

estudantes, o reagrupamento é uma atividade muito rica e com resultados 

tangíveis e observáveis, e “não buscam a homogeneidade, mas a necessidade 

de diferenciação e individualização de práticas voltadas às reais necessidades 

dos estudantes” (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 56). É assim definido pelas 

Diretrizes pedagógicas para organização escolar do 2º ciclo (2014b): 

 
O Reagrupamento é uma estratégia de trabalho em 
grupo, que atende a todos os estudantes, permitindo o 
avanço contínuo das aprendizagens a partir da produção 
de conhecimentos que contemplem as possibilidades e 
necessidades de cada estudante, durante todo o ano 
letivo. Possibilita a mediação entre pares, pois os próprios 
estudantes auxiliam uns aos outros, na socialização de 
saberes e experiências (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 
56). 
 

Com o reagrupamento as crianças devem ser encorajadas a pensar, a 

discutir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética e 

o letramento matemático. Para que isso aconteça serão trabalhadas as 

dificuldades específicas de cada grupo, propondo uma ação direta a fim de 

facilitar ao estudante a transposição dos níveis de aprendizagem escolar em 

que se encontram.  

Trabalhamos com as duas modalidades de reagrupamento, sabendo que 

elas se diferenciam, mas se complementam. No reagrupamento intraclasse, 

realizado em sala de aula, como o próprio nome indica: 

 
consiste na formação de grupos de estudantes de uma 
mesma turma, durante o horário das aulas. Em 
determinados momentos, as atividades podem ser as 
mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo 
desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a 
mesma para todos, porém com comandos distintos, 
conforme o processo de aprendizagem de cada estudante 
ou grupo. Há ainda situações em que cada grupo 



 
 

receberá um desafio diferente. O que determina a opção 
pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade 
de realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido é 
o diagnóstico das necessidades e possibilidades de 
aprendizagem, realizado pelo professor (DISTRITO 
FEDERAL, 2014b, p. 57).  
 

Já o reagrupamento interclasse é realizado uma vez por semana, 

obedecendo à organização evidenciada pela avaliação diagnóstica, onde os 

estudantes são organizados em grupos de acordo com o seu nível de 

aprendizagem, essa reorganização 

 
é uma dinâmica que enriquece e alarga as experiências 
estudantis e docentes por meio do diálogo entre as 
turmas. Nesses momentos, são formados grupos de 
estudantes de diferentes turmas, do mesmo ano ou não, 
do mesmo bloco ou não, a partir de necessidades e 
possibilidades diagnosticadas. Os professores dessas 
turmas e outros profissionais da escola se distribuem na 
organização e acompanhamento do trabalho de cada 
grupo, considerando as especificidades de cada um 
deles. Assim como não há grupo fixo de estudantes, 
também o professor não permanece o tempo todo com o 
mesmo grupo (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 57). 

 
Esse reagrupamento é voltado a todos os estudantes do 1º ao 5º ano. 

Subdivididos em grupos de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem 
estabelecidos em língua portuguesa e matemática, sendo destinado um dia 
para o reagrupamento interclasse e nos demais dias o planejamento docente 
atende os outros componentes curriculares de forma interdisciplinar por meio 
de sequências didáticas e de atividades específicas.  

Concluímos, portanto, concordando com o excerto  
 
recomenda-se a realização de intervenções pedagógicas 
contínuas com todos os estudantes, sempre que suas 
necessidades de aprendizagem forem evidenciadas. 
Desse modo, o avanço das aprendizagens ocorrerá de 
forma tranquila, sem lacunas, sem tropeços e sem 
aligeiramento, de acordo com as condições de 
aprendizagem de cada estudante. Este é o papel da 
escola democrática, comprometida com as aprendizagens 
de todos (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 39). 
 

O trabalho pedagógico realizado na escola classe 64 de Ceilândia, 

portanto, está voltado para as necessidades de aprendizagem de cada um dos 

nossos estudantes, respeitando, em primeiro lugar, seus tempos individuais de 



 
 

desenvolvimento, para que possamos garantir um processo de formação 

integral discente. 

Ressalta-se ainda que a organização do trabalho pedagógico da escola 

classe 64 de Ceilândia está pautada no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes, e tem como elo principal os momentos de coordenação 

pedagógica para construção dos conhecimentos docentes e discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 
 A avaliação do PPP é uma etapa fundamental para a sua efetivação e 

qualificação, pois funciona como setas de um caminho que não é uma reta, 

mas que possui curvas e atalhos. Essas indicações nos reorientam e 

possibilitam as escolhas nesse caminhar. Veiga (1995, p.32) afirma que “[...] 

avaliar a proposta pedagógica é avaliar os resultados da própria organização 

do trabalho pedagógico.” 

 Os momentos da avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola em 

2021 serão realizados semestralmente, com a comunidade e todos os 

seguimentos da escola. 

 Como parte desta avaliação, será realizada a aplicação de um 

questionário com o intuito de sondar as opiniões da comunidade 

(pais/responsáveis) a respeito da escola.  

Os planos de ação, disponibilizados no anexo, somados ao PPP serão 

desenvolvidos anualmente pela equipe diretiva da escola e coordenação 

pedagógica com a participação do corpo discente, docente e comunidade 

escolar de modo a atender as necessidades de ajustes pedagógicos e 

determinações governamentais. Além disso, modificações fazem-se 

necessárias à medida que a prática educativa está em constante mudança e 

deve-se agregar a novas possibilidades. 
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