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APRESENTAÇÃO

O presente instrumento é fruto das reflexões e discussões que ocorreram no

âmbito da Escola Classe 831 de Samambaia e tiveram como protagonistas, os

professores do quadro efetivo e temporário, os membros da Equipe Gestora,

pedagógica, orientadoras educacionais, EEAA (Equipe Especializada de Apoio à

Aprendizagem), representantes dos segmentos da carreira assistência, dos

pais/responsáveis e funcionários terceirizados.

Conceituar o termo Projeto Político Pedagógico requer uma análise histórica e

social da educação não só no Brasil, mas em boa parte do mundo democrático. No

entanto, para ilustrar a relevância que o documento tem no âmbito educacional,

segue uma breve explicação etimológica para os termos segundo Veiga e Araújo

(2007, p. 13): O termo projeto, de origem latina (...), etimologicamente significa “ação

de lançar para frente”. Do ponto de vista sinonímico, o termo projeto implica

aproximações com ideia, plano, intenção, propósito, delineamento. E os adjetivos

político e pedagógico, qualificadores do projeto explicitam-se também pelas suas

etimologias.

Consolida-se num documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do

processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das

exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da

comunidade escolar. O Projeto Político Pedagógico é um documento que direciona

as ações de uma determinada comunidade escolar. Nela podem ser encontrados os

conceitos de educação propostos para o Estado, o Município, para a comunidade e

para a unidade escolar.

O PPP é validado, legitimado quando proposto, construído, consultado e

permanentemente avaliado por todos aqueles que compõem tal comunidade escolar:

educadores, corpo administrativo, representantes da comunidade, servidores da

instituição e representações do corpo discente, pois é uma ferramenta de

planejamento, orientação e construção de diretrizes tanto para o corpo pedagógico

como para o administrativo a partir das demandas e características da comunidade

para o qual foi elaborado.

A avaliação e a retroalimentação desta proposta ocorrerão sempre que o

grupo para o qual se destina assim entender. Acréscimos, emendas ou

reformulações somente serão aceitos uma vez apresentados, analisados e
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considerados válidos e pertinentes por todos os envolvidos direta ou indiretamente

em sua construção e execução. Para favorecer a participação e elaboração do

Projeto Político Pedagógica (PPP) foi definida uma comissão organizadora

composta por: diretor, vice-diretor, supervisor pedagógico, uma psicóloga, duas

orientadoras educacionais, chefe de secretaria e três professores.

Diante das constantes mudanças, a educação busca meios para resgatar e

prosseguir com o processo de ensino aprendizagem de forma qualitativa e que seja

para todos. Nosso Projeto Político Pedagógico está alinhado aos preceitos que

estabelecem os fins da Educação Nacional, baseados nos princípios de liberdade e

solidariedade humana, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao seu

preparo para o exercício da cidadania.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1. Processo de Construção

Aos 29 de julho de 2009, foi publicado no DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO

FEDERAL, Nº 145, página 12. Portaria Nº 295, de 28 de julho de 2009. O

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, JOSÉ LUIZ

DA SILVA VALENTE no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 81 do

Regimento Interno, aprovado pela Portaria Nº 22, de 29 de janeiro de 2001, resolve:

Art.1º Aprovar a criação da ESCOLA CLASSE 831 DE SAMAMBAIA, localizada na

QR 831 conjunto 01 lote 01 – Samambaia, vinculada a Diretoria Regional de Ensino

de Samambaia. Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua

publicação.

1.1  Dados de Identificação da Unidade Escolar

Escola Classe 831 de Samambaia. Inauguração: 03/08/ 2009. Código INEP:

53068173. Endereço: QR 831 s/n Lt 01 - Samambaia Norte, Brasília - DF, CEP:

72338-711. Fone: 3901- 3526. E-mail: ec831.samambaia@edu.se.df.gov.br.

Instagram: @ec831deSamambaia.

Diretora: Eliege Silveira  de Morais. Telefone:  (61)  9  8126-8410.  E-mail:

eliege.morais@edu.se.df.gov.br. Vice-diretora: Karina Lisboa Alves Barbosa.

Telefone: (61) 9 9232-9397. E-mail: karina.barbosa@edu.se.df.gov.br. Supervisora

Pedagógica: Natássia Gabrielle Cardoso de Sousa Neiva. Telefone: (61) 9 9623-

1506.  E-mail: natassia.neiva@edu.se.df.gov.br. Chefe de Secretaria: EdvaldO

8

mailto:ec831.samambaia@edu.se.df.gov.br
mailto:karina.barbosa@edu.se.df.gov.br
mailto:natassia.neiva@edu.se.df.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
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Ferreira dos Santos Junior. Telefone: (61) 9 8110-3377. E-mail:

edvaldo.junior@edu.se.df.gov.br.

Caixa escolar- Razão Social: Caixa Escolar Da Escola Classe 831 De

Samambaia. CNPJ: 11.581.953/0001-07. Endereço: QR 831 - Conjunto 01 - Lote 01

Samambaia Norte, Brasília-DF. Telefone: 3901-3526 / 9 9660-820. E-mail:

ec831.samambaia@edu.se.df.gov.br.

1.2. Sujeitos Participantes

Atualmente, a escola conta com aproximadamente 50 funcionários, entre

direção, equipe de apoio à aprendizagem, orientação educacional, monitora,

professores e auxiliares em educação.

Equipe  gestora:  Diretora:  Eliege  Silveira  De  Morais.  Vice-diretora:  Karina

Lisboa Alves Barbosa. Supervisora: Natássia Gabrielle Cardoso de Sousa Neiva.

Chefe de Secretaria: Edvaldo Ferreira dos Santos Junior.

Equipe de atendimento e apoio à aprendizagem: Pedagoga: Maria do Socorro

Pereira. Psicóloga: Rejane Maria Barbosa. Serviço de orientação educacional:

Gisele Vieira Ponte Sirqueira. Itamara Araujo Freitas Silveira Coordenação

pedagógica: não há coordenadoras pedagógicas na escola.

Carreira magistério: 7 professoras com lotação definitiva na UE. Antônia

Cristina Andrade De Carvalho. Aurinete Benta Da Silva. Chirlei Aires Da Silva.

Herica Gomes Da Silva. Josicleide De Jesus Barbosa. Mayara Rodrigues De

Oliveira. Tânia Maria Ferreira Dos Santos. Além de 27 professores de contrato

temporário. Carreira assistência: Edvaldo Ferreira Dos Santos Junior. Maria Santana

Vieira Lima. Monitora do ensino especial: Cristina Martins Dos Santos.

Conservação e limpeza (Empresa Real): 8 funcionários. Cozinheiras

(Empresa G&E): 5 funcionários. Vigilantes (Empresa Confederal): 4 funcionários.

Conselho escolar: Membro Nato: Eliege Silveira De Morais. Presidente:

Aurinete Benta da Silva. Vice–Presidente: Antônia Cristina A. de Carvalho.

Segmento Pais: Janicleide Correia. Júlio César C. Da Mota. Carreira Magistério:

Aurinete Benta da Silva. Antônia Cristina Andrade de Carvalho. Carreira Assistência:

Cristina Martins dos Santos.
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1.3. Instrumentos e procedimentos que promovem a participação da
comunidade escolar

Pensando na inserção da família no processo escolar, a equipe de apoio à

aprendizagem desta unidade escolar, propõe e executa mensalmente momentos de

rodas de conversa, formação e devolutivas com os responsáveis pelos estudantes,

de acordo com as temáticas necessárias de serem trabalhadas em determinado

momento do bimestre.

A direção da escola está sempre à disposição da comunidade para ouvir suas

demandas, com sugestões, reclamações e elogios. Assim como os professores,

estão disponíveis para atendimento aos pais, no turno contrário à regência com dia e

horário marcado. Essas ações podem ser realizadas presencialmente ou

virtualmente, por meio do WhatsApp da escola.

Bimestralmente a escola realiza a reunião de pais, onde são realizadas as

devolutivas das aprendizagens, ajustes de objetivos e escuta dos responsáveis. O

objetivo dessas ações é propor intervenções, fazer com que os pais participem

ativamente das aprendizagens das crianças, além de proporcionar momentos de

escuta.
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2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR

A escola Classe 831 está localizada na quadra 831 conjunto 01 lote 01 de

Samambaia Norte. A escola atende da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino

Fundamental (Anos Iniciais), possui aproximadamente 681 alunos (entre 4 e 15

anos) e funciona nos turnos matutino (7h30 às 12h30) e vespertino (13h às 18h).

A escola vem construindo sua identidade juntamente com a comunidade. É uma

escola bem cuidada, organizada, com projetos bem definidos e que busca cumprir

sua função social.

Uma instituição educacional é o que são os seus gestores, os seus educadores,

os pais dos estudantes, os estudantes e a comunidade. A “cara da instituição

educacional decorre da ação conjunta de todos esses elementos”. (LUCKESI, 2007,

p. 15). Nesse sentido, os avanços obtidos junto à comunidade têm permitido

evoluções contínuas no espaço escolar.

2.1. Descrição Histórica

Essa unidade de ensino foi inaugurada no dia 03 de agosto de 2009, por

famílias oriundas de invasões e de áreas de risco da Fercal, Varjão, Ceilândia,

Samambaia e de outras regiões administrativas do Distrito Federal. Essas famílias

foram retiradas, pelo Governo do Distrito Federal, de assentamentos ilegais nos

locais citados e encaminhados à Expansão da Samambaia Norte, compreendida

entre as quadras 800 e 1000. Quando começaram a chegar suas primeiras

instalações eram barracas de lona com pouco mais de 5 m² cada. Não havia

saneamento básico, asfalto, comércio. Os estudantes oriundos dessas regiões

iniciaram o ano no segundo semestre de 2009, muitos estavam pela primeira vez na

escola e concluíram uma série em menos de um semestre. Nessa época os

professores encontraram muitas dificuldades, pois uma quantidade considerável de

alunos era extremamente desprovida de insumos básicos, tais como material

escolar, comida e vestimenta, bem como valores familiares e amparo emocional. A

maioria das famílias era composta de muitos filhos, fato que pode explicar a falta de

recursos dos mesmos. A escola era a única instituição formal na comunidade, onde

até hoje acontece o culto, a missa e as atividades esportivas.

No início os pais não tinham muito discernimento sobre a importância de um
ambiente escolar. Eles costumavam procurar a escola quando acabava o gás em
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casa ou para pedir dinheiro aos funcionários. Foi preciso um trabalho sistemático

sobre o papel da escola para que compreendessem que não éramos uma instituição

assistencialista e que nossa missão era educar.

Hoje a comunidade evoluiu consideravelmente, já possui água encanada e

asfalto. Há comércios como farmácia, padaria, mercado e papelaria, porém, ainda

enfrentam dificuldades inclusive por não disporem de saneamento básico. A maioria

das famílias recebe auxílio do governo e possui baixo poder aquisitivo. Existe uma

parcela dos pais/responsáveis que não foram alfabetizados e por esse motivo

encontram dificuldades em auxiliar os filhos nas tarefas de casa.

Nessa instituição de ensino já estiveram no cargo de direção as seguintes

equipes gestoras: 2009: diretora Cristiane e vice-diretora Michelly. 2009: diretora

Michelly e vice-diretora Renata. 2012: diretor Bartolomeu e vice-diretora Saluena.

2012: diretora Saluena e vice-diretora Fabricia. 2013: diretora Fabrícia Estevão e

vice-diretora Saluena. 2018: diretora Fabricia e vice-diretora Eliege. 2019: diretora

Eliege e vice-diretora Karina. 2020: diretora Eliege e Vice-diretora Tatiane. 2021:
diretora Eliege e vice-diretora Karina.

Atualmente a escola funciona em dois turnos (manhã e tarde), possuindo ao

todo 30 turmas, sendo uma turma de classe especial, sete turmas de Educação

Infantil, no Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, são quatro turmas de 1° anos,

cinco turmas de 2° anos, cinco turmas de 3° anos, quatro turmas de 4° anos e quatro

turmas de 5° anos. Salientamos ainda que a Escola Classe 831 é inclusiva,

atendendo os seguintes estudantes com necessidades educacionais especiais: 4

estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento, 3 estudantes com

Transtorno do Espectro Autista, 1 Prematuro, 1 Deficiente Físico, 1 Síndrome de

Down, 5 Deficientes Intelectuais, 1 estudante com Transtorno do Défict de Atenção e

Hiperatividade, 2 Deficientes Auditivas.

2.2. Caracterização Física

A escola está construída (transitoriamente) num espaço de 6.251m². Composta

por 04 (quatro) blocos, formando um retângulo. Estando em dois blocos paralelos às

salas de aulas, a sala de leitura, o laboratório de informática, a sala de vídeo e os

banheiros. Em outro bloco localizam-se a cantina, a sala dos servidores e os

depósitos. No bloco administrativo encontram-se a secretaria, a sala dos
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professores, a sala de coordenação, a cozinha, a copa, salas de recursos, de

serviços especializados, serviço de orientação educacional, salas de reforço escolar

e as salas da Equipe Gestora.

O espaço físico da escola é composto por 15 salas de aula, 10 banheiros ( 4

para alunos, 2 para alunos com necessidades específicas, 4 para servidores), 1

secretaria escolar, 1 guarita, 1 laboratório de informática, 1 sala de leitura, 1 sala de

vídeo com ar condicionado e cadeiras acopladas, 1 cantina, 1 depósito para gêneros

alimentícios, 1 depósito para materiais de limpeza e serviços gerais, 1 depósito para

materiais pedagógicos, 1 sala para servidores, 1 sala para professores, 1 sala para

coordenação, 1 copa, 1 cozinha, 1 sala para equipe pedagógica, 1 sala para equipe

administrativa, 1 sala de recursos, 1 sala de EEAA, 2 salas de reforço escolar, 1

parquinho coberto e com grama sintética, 1 casinha de bonecas, 3 bebedouros,

monitoramento de câmeras, instalação sonora em todo o ambiente escolar, 1 quadra

esportiva coberta, 1 estacionamento amplo com portão automático.
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Ainda com os cuidados com a COVID-19, a escola fornece desde o retorno das

aulas presenciais: totens e dispensadores de álcool gel 70%, tapetes sanitizantes

nas portas das salas, lavatórios e dispensadores com sabão na entrada da escola.
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR

Observa-se que a condição financeira das famílias tem melhorado

gradativamente, embora ainda tenha uma parcela beneficiada por programas do

governo. A participação da família na escola é relativamente positiva. Estão

presentes nos principais eventos previstos nos projetos e nas reuniões. Apesar

disso, ainda há dificuldade em atingir algumas famílias, em especial aquelas cujos

alunos apresentam problemas comportamentais. É importante observar que muitos

necessitam deixar seus filhos para trabalharem, atribuindo à escola a função da

família.

Atualmente, a escola busca a integração com a família através da intensa

relação com o apoio do Serviço de Orientação Escolar, Equipe de Apoio e Conselho

Tutelar. Sabemos que, para que o trabalho seja de excelência é de extrema

necessidade o elo entre família/escola, comunidade/escola e escola/escola.

Percebe-se que quando há falhas nessas relações há reflexos no processo de

ensino aprendizagem. Ressaltamos aqui, que a família é a base, o Estado o alicerce

e a escola, as paredes.

3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade

A comunidade escolar compreende ser função social da escola e garantir ao

educando uma educação de qualidade que valorize o ser humano multidimensional

e os direitos coletivos, respeitando todas as dimensões humanas, buscando assim o

equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais, sempre

permeada pelos eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica

do DF (2ª edição): Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, que o ajude a enfrentar o

mundo atual de forma participativa e reflexiva.

Nesse sentido, a escola tem o compromisso de promover a inclusão e uma

formação voltada para as exigências do mundo moderno, garantindo um conjunto de

práticas planejadas com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem

dos conhecimentos de maneira crítica e construtiva para o exercício pleno da

cidadania, possibilitando um saber sistemático, extrapolando os espaços escolares,

oferecendo oportunidades educativas, propiciando às crianças conhecer o mundo

em que vivem, possibilitando-lhes sua apropriação e transformação.
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A escola deve estabelecer relação entre teoria e prática, entre o conhecimento

e o dia a dia dos alunos, desenvolvendo competências para a vida e transmitindo os

conhecimentos necessários para formar cidadãos críticos e conscientes de seu

papel transformador na sociedade. Deve ainda garantir a aprendizagem de todos,

oferecendo formação integral para o sujeito, capacitando-o para os desafios da

convivência em sociedade. Observa-se que a escola, ao longo da sua história, tem

assumido funções que não são suas e que isso reflete negativamente nos objetivos

da instituição, mas não podemos esquecer os motivos pelos quais tal instituição

deve ser cobrada e quais são suas obrigações essenciais para com a sociedade.

3.2. Apresentação e análise de resultados de indicadores, índices e dados

O desempenho da Unidade Escolar no IDEB - Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica – apresentou um crescimento significativo de 5,6 na última

avaliação 2019, mesmo não alcançando a meta. Para 2022 a meta a ser alcançada

de 5,9. Tendo em vista, todos os projetos aqui propostos que tem o objetivo de

esgotar as possibilidades e garantir o aprendizado de todos.

Segue os resultados da Avaliação Diagnóstica Inicial produzida pela SEDF e

disponibilizada para as unidades escolares para o 2º, 3º, 4º e 5º ano e teste inicial da

psicogênese do ano letivo de 2022.

3.2.1. Avaliação Diagnóstica Inicial de Língua Portuguesa: 2º ano

Habilidade: Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 84.8% de

acerto. Habilidade: Identificar fonemas e sua representação por letras. 24.8% de

acerto. Habilidade: Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a

ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros

gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o

tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

58.4% de acerto.

Habilidade: Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

30.4% de acerto. Habilidade: Nomear as letras do alfabeto e recitá-las na ordem das

letras. 89.6% de acerto. Habilidade: Ler palavras novas com precisão na

decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por

memorização. 75.2% de acerto. Habilidade: Identificar os elementos de uma
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narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. 60.8%
de acerto.

Habilidade: Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

51.2% de acerto. Habilidade: Nomear as letras do alfabeto e recitá-las na ordem das

letras. 83.2% de acerto. Habilidade: Comparar palavras, identificando semelhanças e

diferenças entre sons de sílabas mediais e finais. 30.4% de acerto.

Habilidade: Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 77.6% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a

ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros

gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o

tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

64% de acerto. Habilidade: Identificar fonemas e sua representação por letras.

64.8% de acerto. Habilidade: Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais

gráficos. 92.8% de acerto.

Habilidade: Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 65.6% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do

professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do

campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do

texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 60.8% de acerto.

Habilidade: Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras

de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 68% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a

ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros

gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o

tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

60% de acerto. Habilidade: Comparar palavras, identificando semelhanças e

diferenças entre sons de sílabas mediais e finais. 51.2% de acerto. Habilidade:

Identificar os elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens,

enredo, tempo e espaço. 64.8% de acerto.

Fragilidades: Identificar variações de sons de grafemas. Inferir informações
em textos. Identificar sílabas de uma palavra.
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3.2.2. Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática: 2º ano

Habilidade: Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço

segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de

termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é

necessário explicitar-se o referencial. 30.4% de acerto.

Habilidade: Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de

diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a

compreensão de características do sistema de numeração decimal e o

desenvolvimento de estratégias de cálculo. 41.6% de acerto. Habilidade: Ler dados

expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 44.8% de acerto.

Habilidade: Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e

meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. 23.2% de acerto.

Habilidade: Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e

triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de

faces de sólidos geométricos. 88.8% de acerto.

Habilidade: Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço

segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de

termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é

necessário explicitar-se o referencial. 89.6% de acerto.

Habilidade: Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de

diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a

compreensão de características do sistema de numeração decimal e o

desenvolvimento de estratégias de cálculo. 31.2% de acerto.

Habilidade: Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema

monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.

90.4% de acerto. Habilidade: Comparar comprimentos, capacidades ou massas,

utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais

grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre

outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. 80% de acerto.

Habilidade: Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros,

esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 95.2% de acerto.

Habilidade: Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e
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apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu

interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. 90.4%

de acerto.

Habilidade: Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração,

envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar,

acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável,

utilizando estratégias e formas de registros. 65.6% de acerto. Habilidade: Ler dados

expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 73.6% de acerto.

Habilidade: Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de

acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos

eventos. 64.8% de acerto. Habilidade: Relacionar figuras geométricas espaciais

(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico.

96% de acerto.

Habilidade: Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em

torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a

dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”. 50.4% de

acerto. Habilidade: Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos

de cálculo para resolver problemas. 35.2% de acerto. Habilidade: Ler dados

expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 57.6% de acerto.

Habilidade: Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando

termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais

fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para

ordenar objetos de uso cotidiano. 92.8% de acerto. Habilidade: Identificar e nomear

figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados

em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. 94.4%

de acerto.

Fragilidades: Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou

objetos em uma representação do espaço. Identificar ou decomposições de números

naturais. Identificar dados e informações apresentadas por meio de gráficos. Utilizar

conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problemas.

Identificar composições e decomposições de números naturais. Executar adição ou

subtração com números naturais.
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3.2.3 Avaliação Diagnóstica Inicial de Língua Portuguesa: 3º ano

Habilidade: Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas

iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 63.4% de acerto. Habilidade:

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições

antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em

seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse

texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências

textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),

confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de

textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. 59.8% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 55.4% de acerto. Habilidade: Ler e escrever

corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que existem

vogais em todas as sílabas. 81.3% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 54.5% de acerto. Habilidade: Ler palavras novas com

precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente,

por memorização. 77.7% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 47.3% de acerto. Habilidade: Ler e compreender com

certa autonomia cantigas, letras de canções, dentre outros gêneros do campo da

vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e

relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 46.4% de acerto.

Habilidade: Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 50%

de acerto. Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a
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situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 56.3% de acerto. Habilidade: Ler palavras novas com

precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente,

por memorização. 90.2% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 28.6% de acerto. Habilidade: Relacionar texto com

ilustrações e outros recursos gráficos. 58.9% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 47.3% de acerto. Habilidade: Ler e compreender com

certa autonomia cantigas, letras de canções, dentre outros gêneros do campo da

vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e

relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 25.9% de acerto.

Habilidade: Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 77.7% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções,

dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação

comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à

sua finalidade. 58% de acerto.

Habilidade: Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas

iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 85.7% de acerto. Habilidade:

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 80.4% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções,

dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação

comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à

sua finalidade. 38.4% de acerto.

Fragilidades: Reconhecer o gênero poema. Localizar uma informação

explícita em um texto. Reconhecer o gênero fábula. Identificar a finalidade de uma

lista. Reconhecer o assunto de um texto. Reconhecer a finalidade de uma receita.
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3.2.4. Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática: 3º ano

Habilidade: Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais

(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com

objetos do mundo físico. 35.7% de acerto. Habilidade: Comparar e ordenar números

naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema

de numeração decimal (valor posicional e função do zero). 33.9% de acerto.

Habilidade: Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de

tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor

compreender aspectos da realidade próxima. 38.4% de acerto. Habilidade: Indicar a

duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do

ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda. 33.9% de

acerto. Habilidade: Construir sequências de números naturais em ordem crescente

ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade.

Habilidade: Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em

sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 36.6% de acerto.

Habilidade: Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas

(incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não

padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos

adequados. 76.8% de acerto. Habilidade: Compor e decompor números naturais de

até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes

adições. 37.5% de acerto.

Habilidade: Construir sequências de números naturais em ordem crescente

ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade

estabelecida. 50.9% de acerto. Habilidade: Comparar informações de pesquisas

apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas

simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade

Habilidade: Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do

sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. 31.3% de acerto.

Habilidade: Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo

números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar,

retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 68.8% de acerto.
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Habilidade: Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo,

quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos

apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. 66.1% de

acerto. Habilidade: Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de

tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor

compreender aspectos da realidade próxima. 69.6% de acerto.

Habilidade: Compor e decompor números naturais de até três ordens, com

suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. 62.5% de acerto.

Habilidade: Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo

contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e

padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. 83.9% de

acerto.

Habilidade: Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a

localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando

mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.

46.4% de acerto. Habilidade: Construir fatos básicos da adição e subtração e

utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 59.8% de acerto.

Habilidade: Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de

tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor

compreender aspectos da realidade próxima. 70.5% de acerto. Habilidade: Construir

sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um

número qualquer, útil. 47.3% de acerto.

Fragilidades: Identificar representações de figuras tridimensionais.

Reconhecer características do sistema de numeração decimal. Identificar dados e

informações apresentadas por meio de gráficos. Utilizar conversão entre unidades

de medidas de tempo na resolução de problemas. Identificar números naturais

segundo critérios de ordem. Corresponder números naturais a pontos da reta

numérica. Identificar decomposições de números naturais. Corresponder às cédulas

e/ou moedas do Sistema Monetário Brasileiro. Identificar a localização ou a

movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.

Identificar números naturais segundo critérios de ordem.
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Habilidade: Identificar a função social de textos que circulam em campos da

vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a

escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram

produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 34.5% de

acerto. Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 72.6% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 71.4% de acerto. Habilidade: Relacionar textos com

ilustrações e outros recursos gráficos. 34.5% de acerto. Habilidade: Ler e

compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, dentre outros

gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o

tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

65.5% de acerto.

Habilidade: Identificar a função social de textos que circulam em campos da

vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a

escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram

produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 51.2% de

acerto. Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 47.6% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 51.2% de acerto. Habilidade: Ler e compreender, com

certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens,

observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,

personagens, narrador e a construção do discurso indireto e direto. 76.6% de

acertos.
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Habilidade: Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. 75%
de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 36.9% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de

canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 71.4% de acerto. Habilidade: Identificar a função na

leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e,

em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão. 50% de acerto.

Habilidade: Identificar a função social de textos que circulam em campos da

vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a

escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram

produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 66.7% de

acerto. Habilidade: Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos.

36.9% de acerto. Habilidade: Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto

final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto),

dois-pontos e travessão. 17.9% de acerto. Habilidade: Relacionar textos com

ilustrações e outros recursos gráficos. 41.7% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da

mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e

notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo com as convenções

do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

22.6% de acerto. Habilidade: Ler e compreender com certa autonomia cantigas,

letras de canções, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando

a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização à sua finalidade. 28.6% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais

que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura

narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
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direto e indireto. 65.5% de acerto. Fragilidades: Identificar marcas linguísticas que

evidenciam o interlocutor de um texto. Inferir informações em textos. Reconhecer o

gênero poema. Localizar uma informação explícita em um texto. Inferir informações

em textos. Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do ponto de

exclamação Inferir informações em textos. Reconhecer a finalidade de um texto.

Reconhecer o assunto de um texto.

3.2.6. Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática: 4º ano

Habilidade: Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado

para medições de comprimento, tempo e capacidade. 71.1% de acerto. Habilidade:

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição

e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 42.2% de acerto.

Habilidade: Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para

resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números

naturais. 86.7% de acerto. Habilidade: Descrever características de algumas figuras

geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as

com suas planificações. 45.8% de acerto.

Habilidade: Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla

entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das

diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.

57.8% de acerto. Habilidade: Escolher a unidade de medida e o instrumento mais

apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. 62.7% de acerto.

Habilidade: Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e

10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados

em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.

18.1% de acerto. Habilidade: Escolher a unidade de medida e o instrumento mais

apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. 44.6% de acerto.

Habilidade: Identificar características do sistema de numeração decimal,

utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens.

18.1% Habilidade: Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e

reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. 13.3% de

acerto. Habilidade: Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado

para medições de comprimento, tempo e capacidade. 75.9% de acerto. Habilidade:
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Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição

e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 74.7% de acerto.

Habilidade: Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os

significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar

quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado,

incluindo cálculo mental. 48.2% de acerto.

Habilidade: Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de

unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua

materna. 42.2% de acerto. Habilidade: Analisar dados apresentados em tabelas

simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em

informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese

de sua análise. 77.1% de acerto.

Habilidade: Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou

utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no

espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de

referência. 66.3% de acerto. Habilidade: Ler, escrever e comparar números naturais

de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros

numéricos e em língua materna. 62.7% de acerto.

Habilidade: Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural

por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados

de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais.

27.7% de acerto. Habilidade: Ler, escrever e comparar números naturais de até a

ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e

em língua materna. 74.7% de acerto. Habilidade: Resolver e elaborar problemas que

envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema

brasileiro em situações de compra, venda e troca. 43.4% de acerto.

Fragilidades: Identificar composições ou decomposições de números naturais.

Identificar representações de figuras tridimensionais. Utilizar números naturais

envolvendo diferentes significados da multiplicação na resolução de problemas.

Reconhecer a unidade adequada para realizar uma determinada medição.

Reconhecer características do sistema de numeração decimal. Reconhecer horas
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significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas. Identificar

números naturais segundo critérios de ordem. Utilizar números naturais, envolvendo

diferentes significados da multiplicação ou da divisão, na resolução de problemas.

Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema Monetário Brasileiro.

3.2.7. Avaliação Diagnóstica Inicial de Língua Portuguesa: 5º ano

Habilidade: Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão

global. 66.7% de acerto. Habilidade: Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos

(informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 33.3% de acerto. Habilidade: Ler e

compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e

personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo,

espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e direto. 72.2%

de acerto.

Habilidade: Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais

(receitas, instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos

(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras,

imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o

tema/assunto do texto. 64.4% de acerto. Habilidade: Localizar informações explícitas

em textos. 67.8% de acerto.

Habilidade: Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto

de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e

travessão. 33.3% de acerto. Habilidade: Ler e compreender, de forma autônoma,

textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem

ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. 38.9% de

acerto.

Habilidade: Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais

(instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação própria desses textos

(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e formato específico dos

textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e

instruções/passos de jogo). 63.3% de acerto.

Habilidade: Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos

expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 70% de acerto. Habilidade:

Localizar informações explícitas em textos. 64.4% de acerto. Habilidade: Ler e
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compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e

personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo,

espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e direto. 73.3%

de acerto.

Habilidade: Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos

expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 60% de acerto. Habilidade:

Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo ou

pronome pessoal e verbo (concordância verbal). 52.2% de acerto. Habilidade:

Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos,

publicitários etc.). 54.4% de acerto.

Habilidade: Inferir informações implícitas nos textos lidos. 47.8% de acerto.

Habilidade: Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para

crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 56.7%

de acerto. Habilidade: Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo

de notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil),

digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses

gêneros, inclusive em suas versões orais. 42.2% de acerto.

Habilidade: Inferir informações implícitas nos textos lidos. 67.8% de acerto.

Habilidade: Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de

jogos digitais ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos,

indicação de passos a ser seguidos) e formato específico dos textos orais ou

escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/ passos de

jogo). 47.8% de acerto. Habilidade: Ler e compreender textos expositivos de

divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto. 57.8% de acerto.
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Habilidade: Inferir informações implícitas nos textos lidos. 67.8% de acerto.

Habilidade: Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de

jogos digitais ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos,

indicação de passos a ser seguidos) e formato específico dos textos orais ou

escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/ passos de

jogo). 47.8% de acerto. Habilidade: Ler e compreender textos expositivos de

divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto. 57.8% de acerto.

Fragilidades: Identificar opiniões em textos (informativos, jornalísticos,

publicitários). Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do ponto de

exclamação. Inferir informações em textos verbais. Inferir uma informação implícita

em um texto de linguagem verbal. Identificar o gênero notícia. Identificar a função do

uso de formas verbais no imperativo.

3.2.8. Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática: 5º ano

Habilidade: Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou

utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no

espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de

referência. 83.5% de acerto. Habilidade: Resolver e elaborar problemas com

números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas,

como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.

74.7% de acerto.

Habilidade: Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e

capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando

e respeitando a cultura local. 12.1% de acerto. Habilidade: Analisar dados

apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou

pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e

produzir texto com a síntese de sua análise. 64.8% de acerto.
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Habilidade: Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no

máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de

medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental

e algoritmos. 40.7% de acerto. Habilidade: Analisar dados apresentados em tabelas

simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em

informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese

de sua análise. 58.2% de acerto.

Habilidade: Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os

significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar

quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado,

incluindo cálculo mental. 47.3% de acerto. Habilidade: Medir, comparar e estimar

área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos

quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com

formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. 37.4% de acerto.

Habilidade: Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,

1/10 e 1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a

reta numérica como recurso. 15.4% de acerto. Habilidade: Identificar regularidades

em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de

adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de

formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. 61.5% de

acerto.

Habilidade: Associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar,

nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações

planas e espaciais. 9.9% de acerto. Habilidade: Identificar características do sistema

de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número

natural de até quatro ordens. 45.1% de acerto.
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Habilidade: Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e

segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de

início e término de realização de uma tarefa e sua duração. 23.1% de acerto.

Habilidade: Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de

milhar. 68.1% de acerto. 68.1% de acerto.

Habilidade: Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de

compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto,

enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. 59.3% de acerto.

Habilidade: Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso

de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. 41.8% de acerto.

Habilidade: Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal

podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e

relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário

brasileiro. 23.1% de acerto. Habilidade: Analisar dados apresentados em tabelas

simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em

informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese

de sua análise. 61.5% de acerto.

Habilidade: Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado

para medições de comprimento, tempo e capacidade. 44% de acerto. Habilidade:

Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação

(adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando

estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

20.9% de acerto.

Fragilidades: Utilizar o perímetro de figura bidimensional, desenhada sobre

uma malha quadriculada, na resolução de problemas. Utilizar números naturais

envolvendo o significado de repartição equitativa da operação divisão na resolução

de problemas. Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da

adição ou da subtração, na resolução de problemas. Utilizar área de uma figura

bidimensional, desenhada sobre malha quadriculada, na resolução de problemas.

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

suas planificações. Identificar composições e decomposições de números naturais.

Reconhecer o horário de término de um evento ou acontecimento dado seu intervalo

de duração e horário de início. Identificar ângulos retos. Relacionar décimos e

centésimos de um número racional com a representação de valores do sistema

monetário brasileiro. Reconhecer a unidade adequada para realizar uma

determinada medição. Utilizar números naturais envolvendo o significado de

proporcionalidade na resolução de problemas.

Diante dos dados colhidos ao longo do processo de diagnóstico, os docentes

puderam reavaliar a prática e direcionar as intervenções pedagógicas de acordo com

as fragilidades e potencialidades apresentadas, por meio de atividades diferenciadas

e intervenções individualizadas com materiais diversificados, bem como materiais

concretos, lúdicos, atividades impressas, entre outros recursos.

3.2.9. Dados Psicogênese Inicial

Os docentes realizaram o teste da psicogênese inicial. Seguem os dados

coletados: 1º ano: 87 pré-silábicos; 2º ano: 51 pré-silábicos, 32 silábicos, 12 silábico-

alfabético; 17 alfabéticos; 5 alfabetizados 1; 2 alfabetizados 2. 3º ano: 17 pré-silábicos,

28 silábicos, 6 silábico-alfabético; 43 alfabéticos; 18 alfabetizados 1; 4º ano: 2

pré-silábicos, 3 silábicos, 3 silábico-alfabético; 7 alfabéticos; 21 alfabetizados 1; 34

alfabetizados 2; 7 alfabetizados 3. 5º ano: 4 alfabéticos; 22 alfabetizados 1, 45

alfabetizados 2; 24 alfabetizados 3.

Assim, foi possível avaliar as hipóteses da escrita em que cada estudante se

encontrava e assim propor e executar intervenções a partir das fragilidades e

potencialidades apresentadas.
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4. FUNÇÃO SOCIAL

A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento

das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da

aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes,

e valores) que, aliás, deve acontecer de maneira contextualizada desenvolvendo nos

alunos a capacidade de tornarem- se cidadãos participativos na sociedade em que

vivem.

Eis o grande desafio da escola, fazer do ambiente escolar um meio que

favoreça o aprendizado, onde a escola deixe de ser apenas um ponto de encontro e

passe a ser, além disso, encontro com o saber com descobertas de forma prazerosa

e funcional, conforme LIBÂNEO (2005, p.117):

Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante
a qual a escola promove, para todos os domínios dos conhecimentos e o
desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao
atendimento de necessidadesindividuais e sociais dos alunos.

Os inúmeros problemas sociais e educacionais em que nos deparamos na

atualidade e o verdadeiro papel da educação é motivo de ampla discussão na

sociedade contemporânea. A Proposta que ora é apresentada, prioriza a oferta de

um modelo de educação que contribua para a reflexão, ação e construção de uma

nova realidade social.

Portanto, sentimos a necessidade de empreender uma proposta de trabalho

coletivo, a qual possa ofertar subsídios para vencer as barreiras e entraves que

inviabilizam a construção de uma escola pública que eduque de fato para o exercício

pleno da cidadania e seja instrumento real de transformação social. Espaço em que

se aprenda a aprender, a conviver e a ser com e para os outros.
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5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR

A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos,

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo sendo primordial que a

escola propicie o domínio dos conteúdos básicos da leitura, da escrita, da ciência

das artes e das letras, sem as quais dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos

de cidadania. Por isso, a educação preconizada na Proposta-pedagógica da Escola

Classe 831, fundamenta-se no princípio de ofertar um modelo de educação que dê

conta de contribuir para a formação de cidadãos conscientes do seu papel na

sociedade por meio da construção, disseminação do conhecimento e (re) leitura de

mundo, num processo contínuo de aprendizado e envolvendo professores, alunos,

funcionários e toda a comunidade escolar.
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6. PRINCÍPIOS

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente. É a

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao

que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos

atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças,

valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado,

os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade,

contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos

e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar.

6.1. Princípios que orientam a prática educativa – LDB

A Política Educacional desta Unidade de Ensino tem como centro o interesse

do aluno, considerando as diversas experiências sociais, culturais e intelectuais dos

alunos respeitando sua história de vida, linguagem, costumes e condições sociais,

conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta Projeto

Político Pedagógico objetiva a melhoria na qualidade da educação ofertada aos

alunos, a otimização do espaço de trabalho pautado na ética, respeito e valorização

dos professores e servidores da carreira assistência e a efetiva participação da

família e toda a comunidade escolar, garantindo um conjunto de práticas planejadas

com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem do conhecimento de

maneira crítica e construtiva para o exercício pleno da cidadania.

Portanto, faz-se necessário a elaboração de uma proposta de trabalho que

atenda a todas estas demandas, através de metas e estratégias a serem

desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, objetivando a satisfação de todos os

segmentos envolvidos no processo educacional fundamentado na participação de

toda a comunidade escolar. Neste sentido, propomos desenvolver ações que,

valorizem os profissionais em educação, garantam a efetiva participação da

comunidade escolar, potencializam a coordenação coletiva, subsidie a melhoria no

rendimento, a diminuição da evasão e repetência dos alunos, assim como a

viabilização de melhorias na estrutura física da escola, a aquisição e manutenção

dos recursos materiais que auxiliam na prática pedagógica e administrativa.

36



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Como forma de programar as ações pedagógicas, propomos prioritariamente

investir no trabalho coletivo, na formação continuada, na democratização da escola,

na transparência da prestação de contas, no tratamento igualitário a todos, e

estarmos sempre primados na ética e no diálogo e alicerçados nos direitos e

deveres em prol da excelência na educação da nossa escola.

6.2. Princípios epistemológicos: unidade entre teoria e prática

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática 26 -

Processos como: leitura, escrita, pesquisa orientada, problematização, exploração de

objetos, mapas, globos, resolução de problemas, etc. Currículo em movimento da

educação básica pressupostos teóricos juntos ganham novos significados. Ao

reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, também,

considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto,

tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável.

Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é

preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra.

Entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na

prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia

relativa são indispensáveis à constituição da práxis e assume como instrumento

teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um

processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis

produtiva ou social” (idem, p. 215).

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão

articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de

ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório

quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente

construção. Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade

na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam

reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção

do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio,

problematização, questionamento, dúvida.
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O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a

tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão

sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam

as atividades. Do professor, especificamente, exige-se a abertura para o diálogo e a

disposição para repensar cotidianamente a organização da aula.

6.3. Princípios epistemológicos: interdisciplinaridade e contextualização

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação

de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um

mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da

compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do

conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do

conhecimento e do pensamento.

A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando relação entre

dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor

que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sistemática

contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações

importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e

acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem

em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a

compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes.

Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou

integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são

os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma

temática. Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma

reflexão sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas

de forçar uma integração que não existe, dificultando a implementação de atividades

interdisciplinares na escola.

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio

componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes,

literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar
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ou favorecer a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já

entre os componentes curriculares, busca-se a integração existente entre os

diferentes conhecimentos.

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...]

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho

que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam

em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas

e, ao mesmo tempo, favorecendo currículo em movimento da educação básica

pressupostos teórica trabalho colaborativo entre os professores. Para garantir que a

interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os professores

dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e

profissionais na modernidade.

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos

concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações

pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, planejamento,

discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem a

interdisciplinaridade como princípio.

A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar

presente em qualquer intervenção interdisciplinar: a) Definição de um problema,

tópico, questão; b) Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as

áreas/ disciplinas a serem consideradas; c) Desenvolvimento de um marco

integrador e questões a serem pesquisadas; d) Especificação de estudos ou

pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos; e) Articulação de todos os

conhecimentos existentes e busca de novas informações para complementar; f)

Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no processo,

procurando trabalhar em equipe; g) Construção de vínculos comunicacionais por

meio de estratégias integradoras, como: encontros, grupos de discussão,

intercâmbios, etc.; h) Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância

para o estudo; i) Integração dos dados e informações obtidos individualmente para

imprimir coerência e relevância; j) Ratificação ou não da solução ou resposta

oferecida ao problema levantado inicialmente; k) Decisão sobre os caminhos a
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serem tomados na realização das atividades pedagógicas e sobre o trabalho em
grupo.

6.4. Princípios epistemológicos: Flexibilização

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

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

seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais,

enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente currículo em

movimento da educação básica pressupostos teóricos relevantes para a formação

intelectual dos estudantes.

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

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia

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

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

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

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as

amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de

pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas

dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola.

Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna

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

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

transformados com base na ciência, com vistas à “[...] um senso comum esclarecido

e uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que

conduz à emancipação e à criatividade individual e social.

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes

dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética,

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

qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para

experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e

compartilham com professores saberes e experiências construídas em espaços

sociais diversos.
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7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

7.1. Objetivo geral: Garantir uma educação de qualidade, centrada no aluno e em

sua realidade, por meio da formação continuada dos docentes e reflexão da prática

pedagógica, com base nos documentos oficiais que regem a educação.

7.2. Objetivos específicos: Identificar as dificuldades do processo de ensino e

aprendizagem. Propor formações que fortaleçam o elo entre teoria e prática.

Estabelecer objetivos claros de aprendizagem. Vincular as experiências dos

estudantes à prática pedagógica. Planejar intervenções de acordo com as

dificuldades de cada estudante. Promover a interdisciplinaridade a partir de projetos.

Proporcionar atividades de consciência corporal. Desenvolver o pensamento crítico.

Avaliar e refletir sobre a prática pedagógica. Verificar os avanços obtidos a partir das

intervenções propostas. Reformular os objetivos de aprendizagem.
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Não há como se processar uma ação pedagógica sem uma correspondente

filosofia. A filosofia sobre a educação é que dá o tom à pedagogia, garantindo-lhe a

compreensão dos valores que, hoje, direcionam a prática educacional e dos valores

que deverão orientá-la para o futuro. Assim, a escola assume a formação humana,

inserida nos pressupostos da Pedagogia Histórica - Crítica como preconiza os

documentos que norteiam a prática pedagógica da Secretaria de Educação do

Distrito Federal e o ponto de partida é a realidade mais ampla, onde “a leitura crítica

dessa realidade torna possível apontar novo pensar e agir pedagógicos”

(GASPARIN, 2007, p.3).

Esta teoria do conhecimento na educação escolar pressupõe trabalhar um

conhecimento científico e político comprometido com a formação do aluno, onde não

basta somente a transmissão pura e simples do conhecimento, mas, também a

assimilação ativa por parte dele. Se a prática educativa é condicionada pela situação

histórica que caracteriza a sociedade, num espaço e tempos determinados, ela

pressupõe uma proposta que visa à manutenção ou a transformação dessa mesma

sociedade.

Nesta perspectiva, cabe à escola situar uma metodologia que servirá para

concretizar uma proposta de transformação. Portanto, a ação educativa consiste em

refazer-se a cada instante, o conhecimento, numa busca contínua de respostas para

os problemas que a prática social e os conteúdos nos apresentam. Temos clara a

teoria que sustenta nossa ação e a torna fortalecida, pois assim temos claros os

nossos objetivos e a metodologia a ser utilizada para alcançá-los. Toda ação

educativa está atrelada a uma concepção teórica.

Nesse sentido, a Escola Classe 831 fundamenta sua prática nas orientações

pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do DF. O educador, conhecendo

a teoria que sustenta a sua prática, pode suscitar transformações, pode direcionar

sua prática para o alcance dos objetivos da aprendizagem, tornando o processo

ensino-aprendizagem algo realmente significativo em prol de uma educação

transformadora, que supere os déficits educacionais e sociais atuais. Nas duas

últimas décadas, a pedagogia histórico-crítica tem sido citada como uma perspectiva

educacional que visa resgatar a importância da escola e a reorganização do

processo educativo.
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8.1. Concepção de currículo, avaliação, ensino e aprendizagem

Para Moreira e Silva (1997, p. 28), “o currículo é um terreno de produção e de

política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria prima de

criação e recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”. Assim, o currículo

deve estar alinhado à realidade em que o estudante se encontra e por esse motivo

estar em constante processo de reavaliação para que o processo de ensino e

aprendizagem seja coerente para o estudante.

Para Luckesi (2005), avaliar “permite tomar conhecimento do que se

aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar o educando para que supere suas

dificuldades, na medida em que o que importa é aprender". Portanto para avaliar é

preciso acompanhar o processo de aprendizagem.

De acordo com Freire (1996, p. 25), “ensinar não é transferir conhecimento,

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção", ou seja, o

processo de ensino deve ser direcionado a partir dos conhecimentos trazidos pelos

estudantes, fazendo com que haja a reflexão da realidade com a prática educativa.

8.2. Educação Integral

Para possibilitar aos estudantes a ampliação das oportunidades e,

consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de

concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo

em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral apresenta como

princípios: integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo

escola-comunidade, territorialização, trabalho em rede e convivência escolar.

8.2.1. Integralidade

De acordo com o documento supramencionado, no Caderno 1, Pressupostos

Teóricos (2014, p. 28-30), temos a integralidade que é um princípio que busca dar a

devida atenção a todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; ou seja, a integralidade vai além do

aumento do tempo do estudante na Unidade Escolar, já que se deve levar em

consideração que o processo formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa, e

que a escola contribui com a formação humana “por meio de práticas educativas

associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte,
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lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das

potencialidades humanas”. Nessa direção, este é, provavelmente, o princípio que

mais desafia o “fazer educação” na Unidade Escolar, uma vez que propõe agregar à

formação do estudante aspectos que preveem a valorização do potencial cognitivo e

intelectual.

8.2.2. Intersetorialidade

Ainda de acordo com o Caderno 1, Pressupostos Teóricos (2014, p. 28-30),

temos a intersetorialidade que assegura políticas públicas de diferentes campos, a

fim de “potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a

melhoria da qualidade da educação.”.

8.2.3. Transversalidade

Segundo com o documento supramencionado, no Caderno 1, Pressupostos

Teóricos (2014, p. 28-30), temos a transversalidade que busca por em prática a

“concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos

interesses e aos problemas reais dos estudantes e da comunidade.”.

8.2.4. Diálogo, Instituição Educacional e Comunidade

Ainda de acordo com o Caderno 1, Pressupostos Teóricos (2014, p. 28-30),

temos o diálogo, a instituição educacional e a comunidade que procura “legitimar os

saberes comunitários como sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade

Escolar com abertura para resgatar tradições e culturas populares.”.

8.2.5. Territorialização

No Caderno 1, Pressupostos Teóricos (2014, p. 28-30), temos a

territorialização, com o propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo

parcerias com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos

e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”.

8.2.6. Trabalho em Rede

Segundo com o documento supramencionado, no Caderno 1, Pressupostos

Teóricos (2014, p. 28-30), temos o trabalho em rede, onde “todos devem trabalhar

em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar
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oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens.”

Afinal, “o estudante não é só do professor ou da escola, mas também da rede,

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando”.

8.3. Pedagogia histórico-crítica

A Pedagogia Histórico-Crítica entende a aprendizagem como uma

experiência social,mediada pela interação social. A educação é um ato intencional e

planejado que acontece por meio do processo de interação dos estudantes com o

mundo, com seus pares e com os objetos. Nesta perspectiva os conteúdos

escolares têm seu papel de importância, desde que esteja articulado com as

práticas sociais e sejam ressignificados para os estudantes.

“O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação

da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo

educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da

aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos

estudantes.” (Currículo em Movimento/pressupostos teóricos, SEEDF, 2014, pg.33).

Nesse sentido, faz-se necessário fortalecer o vínculo entre família e escola, visando

alcançar os objetivos traçados.

8.4. Pedagogia histórico-cultural

A pedagogia Histórico-Cultural propõe a compreensão do ser humano em

uma cultura determinada e ressalta a importância de considerar as práticas e

interesses sociais da comunidade em que esses estudantes estão inseridos. É de

suma importância interligar a prática social, por meio da problematização,

questionando e desafiando os estudantes, para que busquem no embasamento

teórico os conceitos científicos e produzam assim uma aprendizagem significativa.

Com o intuito de assumir seu papel político, entendendo a educação como

direito e não como privilégio em busca de uma escola pública gratuita e democrática

faz-se necessário o trabalho com os eixos transversais articulando conhecimentos

de diferentes áreas. O Currículo em movimento (2014) contempla os eixos

transversais. Por fim, é preciso que a escola assuma o paradigma da Educação

Integral, ampliando os espaços e tempos e possibilitando que os estudantes

alcancem o sucesso escolar.
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR

Tendo em vista o Currículo em Movimento e o trabalho interdisciplinar

sugerido, a Proposta de Readequação e Replanejamento Curricular são organizadas

por Componente Curricular dentro de Cada Área do Conhecimento, dando a

autonomia para os Professores transitarem “de acordo” com o seu tempo/espaço,

adequando-se a realidade de cada um dos seus estudantes.

A organização curricular dos Anos Iniciais compreende os Eixos Integradores:

Alfabetização, Letramento e Ludicidade e nos Componentes Curriculares:

Linguagens: Língua Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, Música e Artes Visuais),

Educação Física e Língua Estrangeira; Matemática, Ciências da Natureza; Ciências

Humanas (Geografia, História, Ensino Religioso). A Organização escolar em Ciclos

para as Aprendizagens possibilita ao estudante o tempo dos blocos e dos ciclos para

realizar as aprendizagens previstas.

Na Educação Infantil a organização curricular compreende os Eixos

Integradores: Educar, Cuidar, Brincar e Interagir. Já nos Campos de Experiências: O

eu, o outro e o nós; Corpo gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas;

Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e

transformações.

A Gestão Pedagógica compreende a criação de formas de realização da ação

educativa pela qual, professores, alunos, funcionários e pais, no sentido de serem

transformadas as práticas de trabalho pedagógico em todos os espaços

educacionais (salas de aula, escola, família, rua): A ação educativa inclui as práticas

de ensino, pesquisa e extensão que deverão ser articuladas com o conteúdo das

disciplinas, das atividades curriculares e extracurriculares; A aprendizagem

significativa é concebida como resultado da ação educativa que modifica a conduta

de educandos e produz mudanças na escola e na cidade; O processo de

amadurecimento dos educandos e dos educadores ocorre em diferentes níveis e

mediante práticas diversificadas que possam induzir a revisão de concepções de

conceitos, condutas e prioridades.

Todo o trabalho é realizado dentro da legalidade usando a democracia e o

respeito na definição das estratégias pedagógicas. Para tanto, realiza-se durante a

coordenação coletiva estudos de leis, portarias e currículos – ligados diretamente ao

processo pedagógico. São realizadas reuniões periódicas entre UNIEB/CRESAM e
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Coordenação da unidade escolar e os pontos relevantes são repassados ao

professor durante a coordenação coletiva. Considera-se a gestão pedagógica como

ponto de diálogo entre o professor e direção, uma vez que acredita na necessidade

do comprometimento do professor na garantia da eficiência e do sucesso que se

pretende, além de buscar a formação integral do aluno. O aluno é considerado em

sua condição multidimensional, não apenas na sua dimensão cognitiva, como

também na compreensão de um sujeito corpóreo, com afetos e inserido num

contexto de relações. É preciso haver integralidade e atenção para todas as

dimensões humanas, equilibrando aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e

sociais.

Neste sentido, a aprendizagem acontece ao longo de toda a vida e a escola

precisa considerar que os alunos são sujeitos inteiros, com todas as suas vivências

e aprendizagens. Isso significa aprender o que é proposto no currículo, porém, com

diálogo a partir de interesses comuns.

9.1. Base nacional comum

A Introdução da BNCC  traz o seguinte texto:

“A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o
que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento
normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o

§ 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB,
Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e
estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica[..]” (BNCC EI-EF, 2018, p.7).

Assim sendo, é um documento oficial que tem o intuito de definir objetivos e

de aprendizagem, visando oportunizar uma educação de qualidade para todos.

Ainda na BNCC o então Ministro da Educação, Rossielle Soares da Silva traz a

seguinte afirmação:

“Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base é
um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas
do estudante desta época, preparando-o para o futuro. […] A BNCC por si
só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na Educação
Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início
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porque, além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos
educadores, a produção de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e
os exames nacionais que serão revistos à luz do texto homologado da
Base.” (BNCC EI-EF, 2018, p.5)

Nesse sentido, é um documento que vem com o intuito de atualizar as

demandas da educação e reforça a importância da formação continuada da equipe

docente como fator principal para proporcionar uma educação de qualidade.

9.2. Currículo em movimento

O Currículo é norteador de todas as atividades propostas e desenvolvidas no

âmbito da educação escolar. Segundo Sacristán (2000), o currículo diz respeito à

realização dos fins sociais e culturais que devem ser introduzidos na educação,

contribuindo para o desenvolvimento do modelo educativo. Ou seja, o planejamento

do currículo deve ocorrer em conjunto, envolvendo a comunidade escolar, alunos,

pais, professores e funcionários a fim de alcançar os objetivos propostos.

Nesse sentido, o autor supracitado nos permite compreender que o currículo é

o documento que rege o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem

nas escolas, e o professor é o profissional capacitado para desenvolver uma prática

que objetive um ensino de qualidade e uma aprendizagem coerente com a realidade

da sociedade em que o aluno se encontra. Dessa forma, observamos a importância

da participação do professor na organização do currículo escolar, tendo em vista que

ele conhece as necessidades específicas de cada aluno.

Segundo o PCN de história (1997), no processo de ensino e aprendizagem o

professor deve utilizar diferentes meios de pesquisa, com o apoio de recursos

didáticos como fotografias, mapas, filmes, depoimentos, edificações e objetos de

uso cotidiano. Assim, o professor pode aproximar os alunos da história existente por

meio de situações que retratam a realidade do passado, facilitando a compreensão

e aprendizagem dos alunos.

9.3. Desenvolvimento de projetos específicos

Para Martins (2003, p. 18) “os projetos são formas de organizar o trabalho

escolar, pela busca de conhecimentos por meio de atividades desenvolvidas pelos

alunos, estabelecendo, dessa maneira, a relação entre teoria e prática de

aprendizagem”. Nesse sentido, reforça-se a importância do planejamento e
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execução de projetos interdisciplinares com o objetivo de desenvolver a
aprendizagem de forma lúdica para os estudantes.

Dessa forma, esta unidade escolar realiza projetos interventivos como

reagrupamento, projeto de leitura e o projeto aconchego, que juntos, têm por objetivo

favorecer o desenvolvimento holístico do aluno enquanto cidadão. Estes projetos

serão descritos à frente.

9.4. Temas transversais

De acordo com os PCNs (1997), os temas transversais devem trazer

reflexões sobre a realidade social, direitos e responsabilidades relacionados com a

vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política.

Devem ser trabalhados, de forma transversal, entre as áreas e disciplinas. Ou seja, é

necessário garantir ações que favoreçam a formação de indivíduos críticos.

Os temas transversais podem ser trabalhados junto aos projetos, conforme o

documento supracitado, pág. 49, que são: Ética e sociedade; Pluralidade cultural;

Meio ambiente; Saúde; Orientação sexual; Trabalho e consumo. Algumas dessas

temáticas são trabalhadas no projeto aconchego da equipe de apoio, conforme plano

de ação apresentado neste documento. Outras temáticas são incluídas no

planejamento mensal e trabalhadas diariamente em sala de aula, principalmente por

meio de histórias literárias do projeto de leitura.
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10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA UNIDADE ESCOLAR

10.1. Ciclos

A organização curricular em ciclos pressupõe outra concepção de

aprendizagem e de avaliação que traz desdobramentos significativos à

reorganização dos tempos e espaços escolares, além de exigir novas práticas e

novas posturas da equipe escolar.

A Secretaria de Educação do DF propõe os ciclos como alternativa à

organização escolar seriada, com base na LDB 9.394/96 com a perspectiva de

fortalecer a escola pública na busca da construção de uma educação de qualidade.

A Escola Classe 831 de Samambaia aderiu à organização escolar em ciclos

no ano de 2013 por entender que esta organização possibilita aos estudantes, um

tempo maior de aprendizagem, considerando suas especificidades e atendendo às

suas diferenças individuais. Pretendeu-se incorporar uma nova concepção de

aprendizagem, que agregasse valor formativo aos conteúdos escolares, respeitando

os percursos individuais na busca de uma escola pública democrática e de qualidade

social. A SEEDF propõe um currículo que supere a visão do currículo coleção, onde

os conteúdos eram organizados de forma isolada, as disciplinas não interagem e é

dado mais valor a um conteúdo em detrimento de outro. Esses conteúdos podem ser

desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pelas escolas e em

permanente mudança em torno dos eixos transversais: Cidadania e Educação em e

para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a

Sustentabilidade, além dos eixos integradores indicados pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo. (SEEDF, Currículo em movimento,

2014, p. 65).

Nesse sentido, a Escola Classe 831 organiza sua proposta curricular de forma

a integrar as disciplinas, ligando-as ao contexto social vivenciado pelos estudantes,

buscando que os mesmos reflitam de forma crítica sobre sua realidade. O

conhecimento teórico não é visto como algo acabado, ele precisa ser ressignificado

criando a unicidade entre a teoria e a prática. O professor precisa integrar e

contextualizar os conteúdos de forma interdisciplinar.

10.1.1. 1º ciclo: Educação Infantil
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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.

10.1.2. 2º ciclo: Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Bloco Inicial de
Alfabetização (BIA) e Bloco 2, que engloba o 4º e o 5º anos.

A Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, alterou a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, ampliando a escolaridade

mínima de 08 (oito) para 09 (nove) anos no Ensino Fundamental. Com essa

reorganização, os sistemas de ensino tiveram que criar novo currículo e nova Projeto

Político Pedagógico que proporcionam às crianças de 06 (seis) anos usufruir o

direito à educação, em um contexto mais voltado para a alfabetização e letramento

(DCN, 2013). Para além do cumprimento de uma exigência legal, essa lei vem

garantir o direito das crianças, especialmente daquelas que não tiveram

oportunidades anteriores nas instituições educativas.

Dessa forma, objetivando atender aos dispositivos legais e conscientes de

que a aprovação de uma lei, por si só, não garante a melhoria da qualidade da

alfabetização oferecida aos estudantes das unidades escolares, a Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) antecipou-se ao restante do país e

implantou, em 2005, o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), inserindo o estudante a

partir dos 06 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental e apresentando proposta

de trabalho pedagógico inovador voltado à alfabetização e ao letramento pleno e

proficiente dos estudantes até o término do BIA (3º ano).

Em 2013, o Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), pelo Parecer

225/2013, aprovou o projeto de organização escolar em ciclos para os 4º e 5º anos.

A rede pública de ensino do Distrito Federal universalizou a implantação do Bloco

Inicial de Alfabetização desde o ano de 2008 em todas as unidades escolares que
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ofertam a alfabetização e iniciou no ano de 2013 a implantação gradativa do 2º

Bloco (4º e 5º anos) por meio da adesão esclarecida e voluntária das escolas. A

organização escolar ciclada dos anos iniciais do Ensino Fundamental é a seguinte:

1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros anos do Ensino

Fundamental); 2º Bloco – 4º e 5º anos.

10.2. Relação escola-comunidade

A Escola Classe 831 busca abrir-se para que tenha um bom relacionamento

com a comunidade escolar e principalmente com o segmento familiar. Dessa forma,

os projetos propostos desenvolvem-se com a participação e interação de todos os

segmentos dessa comunidade, com vistas a alcançar os objetivos da Proposta

Pedagógica. Buscando maneiras em associar o acesso e a permanência dos alunos

na escola com a boa relação com a comunidade de forma a alcançar o sucesso.

Tendo em vista que para Mittler (2003, p.210):

Pais e mães são os primeiros, os principais e os mais duradouros
educadores de suas crianças. Quando pais e profissionais trabalham juntos
durante a infância, os resultados têm um impacto positivo no
desenvolvimento da criança e na sua aprendizagem. Então, cada etapa do
desenvolvimento deve buscar uma parceria efetiva com os pais.

Portanto, compreende-se a importância de planejar e propor momentos de

escuta e orientação aos familiares dos estudantes para que escola e família

caminhem juntas e favoreçam o processo de ensino e aprendizagem de cada

criança respeitando sua individualidade.

10.3. Metodologias de ensino adotadas

Os docentes usam das metodologias de ensino para ensinar os estudantes

utilizando diferentes recursos com o intuito de alcançar as aprendizagens propostas.

Portanto, faz-se necessário adaptar as metodologias à realidade em que as crianças

estão inseridas.

Para tanto, são realizados os diagnósticos por meio de rodas de conversa,

atividades, projetos para que se identifiquem as necessidades globais de cada

estudante, visando contribuir para o seu desenvolvimento holístico. Souza (2007, p

112-113) destaca:

Utilizar recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem é
importante para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo
sua criatividade, coordenação motora e habilidade de manusear objetos
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diversos que poderão ser utilizados pelo professor na aplicação de suas
aulas.

Desse modo, as metodologias adotadas são recursos audiovisuais, recursos

concretos com jogos educativos, atividades impressas, livros didáticos, obras

literárias infantis, fichas de leitura, percursos e brincadeiras motoras, entre outros.

10.4. Atuação EEAA

A equipe especializada de apoio à aprendizagem tem como papel

fundamental o acompanhamento dos estudantes que apresentam dificuldades de

escolarização que perpassam a prática pedagógica e suas intervenções práticas. É

composta por uma psicóloga escolar e uma pedagoga que avaliam as dificuldades

apresentadas por essas crianças e propõem intervenções específicas para serem

realizadas em sala de aula e de acordo com cada caso, encaminham esses

estudantes para acompanhamento e atendimento especializado fora do contexto

escolar.

A EEAA atua ainda no espaço de formação continuada para os docentes,

propondo formações que auxiliam na prática pedagógica com esses estudantes.

Além de proporcionar atendimento individualizado com os professores para realizar

escuta e orientar de acordo com as demandas apresentadas.

10.5. Atuação orientação educacional

A orientação educacional é composta por duas orientadoras que realizam o

acompanhamento e a busca ativa dos estudantes ausentes, orientam quanto à

participação das crianças e da família no ambiente escolar. Realizam ações junto

aos professores e alunos por meio de projetos que tratam sobre temáticas distintas,

de acordo com as necessidades específicas de cada bimestre escolar, bem como

violência, respeito, diversidade, prevenção ao abuso sexual, higiene, entre outros.

As orientadoras realizam, ainda, atendimento individualizado aos estudantes e

familiares que apresentam comportamento inapropriado ao ambiente escolar, além

de ações educativas e de conscientização junto a esses mesmos familiares.

53



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

10.6. Coordenação pedagógica e papel do coordenador na unidade escolar

Conforme o Art. 119, do Regimento Escolar da SEEDF a Coordenação

Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre os processos

pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo por

finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didáticas pedagógicas, a fim

de dar suporte ao Projeto Político Pedagógico - PPP. As ações devem contemplar a

implementação do Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da

SEEDF em vigor. Cabe ao Coordenador Pedagógico articular ações que garantam a

realização da Coordenação Pedagógica.

Sabemos da importância do coordenador pedagógico e do seu papel

significativo no processo educativo, uma vez que atua como articuladora do trabalho

em conjunto com todos os professores, auxiliando no aperfeiçoamento das aulas e

contribuindo para o melhor desempenho dos alunos.

O coordenador pedagógico, portanto, atua na direção de promover junto aos

professores a definição dos conteúdos curriculares e as melhores estratégias de

ensino-aprendizagem, sistematizar um Plano de Ação, contendo o cronograma de

aulas, contemplando a Matriz Curricular, preparar materiais específicos, tais como:

analisar os conteúdos previstos e as metodologias adotadas refletindo sobre os

objetivos, metodologias, práticas, avaliações, o que se desdobra em ações que

permitem que a escola alcance seus objetivos gerais e específicos.

A atribuição prioritária do coordenador pedagógico é prestar assistência

didática aos professores em suas respectivas disciplinas. Mas, além disso, também

atua no relacionamento com os pais e a comunidade, “especialmente no que se

refere ao funcionamento pedagógico-curricular e didático da escola e comunicação e

interpretação da avaliação dos alunos”. (LIBÂNEO, 2001, p. 5).

No entanto, esta unidade escolar não dispõe de coordenador pedagógico,

sendo assim, a equipe gestora assumiu junto à supervisão pedagógica a

coordenação pedagógica de todo o corpo docente. Contamos com o apoio da

psicóloga, orientadoras educacionais e coordenadoras intermediárias. A supervisora

pedagógica e a vice-diretora coordenam por segmento e a diretora acompanhava a

parte macro do pedagógico com as questões mais burocráticas.

Assim sendo, o trabalho é organizado inicialmente por meio de um cronograma

de ações pedagógicas, onde os professores recebem todas as ações com as datas
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de execução e entrega previstas, bem como, separação dos conteúdos do bimestre,

planejamento pedagógico mensal, adequações curriculares, relatórios individuais

dos estudantes, projetos interventivos, formações, conselhos de classe e demais

informativos. Há ainda orientações acerca do preenchimento de documentos

pedagógicos.

10.7. Valorização e formação continuada dos profissionais da educação

Para Freire, (1996, p.43) “é pensando criticamente a prática de hoje ou de

ontem é que pode melhorar a próxima prática”. Nesse sentido, faz-se necessário

reavaliar a prática pedagógica por meio de rodas de conversa, formação continuada

para que sejam realizadas adaptações ao processo de ensino e aprendizagem.

Assim, a utilização do espaço da coordenação coletiva para formação

continuada proporciona ao grupo a aquisição de conhecimentos, bem como o

entendimento dos documentos que direcionam a prática no âmbito da Secretaria de

Estado de Educação. A escola tem parceria com a UNB em Círculos Formativos de

Cursos de extensão (desde 2017), formações com profissionais da SEDF acerca de

temáticas que norteiam o trabalho pedagógico, projetos envolvendo toda a

comunidade escolar promovido pela EEAA e OE, com o apoio da equipe gestora e

pedagógica.

10.8. Permanência e êxito escolar dos estudantes

Como regulamentado no Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do

Distrito Federal, o Profissional de Orientação Educacional possui responsabilidade

quanto à busca ativa de estudantes, tendo como escopo evitar a evasão/abandono

escolar.

Neste sentido, cabe à equipe docente comunicar, ao Serviço de Orientação

Educacional, casos de ausências/faltas recorrentes sem as devidas justificativas. A

partir daí, considerando suas atribuições, deve o Profissional de Orientação

Educacional, adotar as medidas previstas no inciso XXV, do Art. 128, do Regimento

Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em conjunto com a equipe

gestora da unidade escolar, visando garantir a permanência e o êxito escolar desses

estudantes, identificando sua realidade e intervindo a partir das dificuldades

encontradas.
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10.9. Recomposição das aprendizagens

No início do ano letivo de 2022 a partir dos relatos dos professores acerca

das dificuldades na escrita e na leitura dos estudantes dos anos iniciais, causadas

pela falta de equidade no ensino remoto, toda a equipe escolar percebeu a

necessidade da realização de um projeto interventivo, com o intuito de identificar e

sanar as dificuldades de aprendizagem, por meio das necessidades específicas de

cada criança.

Nesse sentido, esta unidade escolar, junto aos seus docentes, organizou

alguns projetos para serem realizados com o objetivo de resgatar habilidades. Assim

sendo, foi organizado um projeto de reagrupamento intraclasse, onde os professores

realizam intervenções de acordo com o nível de dificuldade. E o projeto de leitura,

com o objetivo de desenvolver o hábito e a fluência na leitura.

Para a capacitação na atuação dessas intervenções, foram ofertadas oficinas

e formações para que os docentes tivessem suporte na implementação dessa

proposta de recomposição das aprendizagens.

10.10. Implementação da cultura de paz

Ao longo do ano letivo de 2022, professores, equipe gestora, equipe de apoio,

perceberam comportamentos mais agitados dos estudantes, resultando em alguns

momentos em práticas inadequadas para o contexto escolar. Pensando nisso, a

equipe de orientação educacional junto à EEAA, vem realizando ações com o

objetivo de incentivar a cultura de paz nesta unidade escolar, por meio do projeto

aconchego.

Essas ações são realizadas por turma ou segmento, por meio de rodas de

conversa, músicas, histórias, brincadeiras em grupo, onde são tratados assuntos de

não violência, respeito, colaboração, amizade, tolerância, diversidade, entre outros,

com o objetivo de conscientizar os estudantes acerca das temáticas citadas.
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11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

11.1. Avaliação para as aprendizagens

A avaliação de todo o processo educacional assume um papel relevante na

execução da Proposta Pedagógica, sendo elemento para tomada de decisões e

efetivação de estratégias na busca dos objetivos. A concepção adotada pela escola

é a avaliação formativa, contínua e qualitativa. O professor, considerando sua

autonomia pedagógica, porém observando as normas contidas no Regimento

Escolar e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais desta SEEDF, deverá aplicar

atividades/avaliações de acordo com o seu planejamento.

Nesse sentido, todos os espaços são utilizados para avaliação dos

estudantes, bem como em sala de aula, na biblioteca, na recreação, em passeios,

realizando atividades externas, brincadeiras em grupo, rodas de conversa,

atividades no caderno e no livro, atividades com recursos concretos, pesquisas.

Observando o conhecimento de mundo e os avanços obtidos na leitura, ditado,

cálculo mental, e ainda os avanços motores, tendo em vista que a educação visa

formar o aluno de forma integral para que se forme um cidadão participativo e

crítico.

A avaliação tem o objetivo de aperfeiçoar não só a aprendizagem, mas

também a prática pedagógica, visando alcançar o exercício consciente da cidadania

de forma que o aluno possa transformar sua realidade. Para tanto, todos os

membros da escola devem estar comprometidos profissionalmente, para que as

transformações ocorram, tendo o planejamento como marco referencial das ações e,

ao mesmo tempo, como indicativo da linha que queremos traçar. E com as

transformações, passar da teoria à ação, revertendo as possíveis divergências entre

o discurso da escola e a prática profissional da educação.

11.2. Conselho de classe

Conforme regulamentado no Regimento Escolar - Art. 29. “O Conselho de

Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e se destina a

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens.”

Assim, o conselho de classe é um momento de reflexão da prática

pedagógica, onde se pode avaliar o trabalho realizado, os resultados obtidos. E
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repensar, replanejar a partir das experiências obtidas. É também um espaço para

compartilhar experiências bem sucedidas e experiências que precisam ser

aprimoradas. Todo esse processo é importante para que os objetivos de

aprendizagem propostos sejam alcançados e reavaliados.

As reuniões do Conselho de Classe desta unidade escolar acontecem uma

vez por bimestre e participam do conselho todos os docentes de cada turma, a

diretora, vice-diretora, supervisora pedagógica, chefe de secretaria, orientadoras

educacionais, pedagoga e a psicóloga escolar. Os conselhos são organizados por

segmentos dos anos iniciais, educação infantil e classe especial.

Após os conselhos, os dados coletados são compartilhados com toda a

equipe docente para que todos possam ter acesso às sugestões e propostas de

intervenções trazidas pelos membros do conselho.

11.3. Avaliação institucional da unidade escolar

Para avaliação institucional esta unidade escolar busca ofertar momentos de

escuta dos seus profissionais nos momentos de coordenações coletivas, reuniões

extraordinárias, para ouvir suas demandas, propor ajustes e buscar soluções junto à

equipe, objetivando um ambiente de trabalho adequado às suas necessidades.

Tais ações visam nortear os trabalhos da Equipe Gestora e da comunidade

escolar em sua amplitude e verificar o êxito dos objetivos e metas aos quais nos

propusemos a desenvolver. Faz-se necessário pontuar que as práticas avaliativas

cabem não só à Equipe Gestora, mas também à toda comunidade escolar, como

EEAA, OE, Supervisor, Coordenadores Pedagógicos e Professores e demais

profissionais da educação.
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12. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

12.1. Objetivos, metas, ações, responsáveis e cronograma

Objetivos: Realizar uma gestão comprometida com a qualidade da escola

pública; Programar a Projeto Político Pedagógico em consonância com as Políticas

Públicas Educacionais vigentes e as Normas e Diretrizes da Rede Pública de Ensino

do Distrito Federal; Garantir a autonomia pedagógica da Unidade Escolar nos limites

permitidos pela legislação escolar vigente aplicável e a ser exercida por meio do

Conselho Escolar, que terá caráter deliberativo.

Debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor

estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos, com vistas à

melhoria dos números apresentados; Favorecer a atuação dos Serviços de apoio

junto aos alunos, familiares e professores sempre que se fizerem necessários;

Promover a aproximação da família, fortalecendo assim o seu vínculo participativo

na escola e no acompanhamento das ações pedagógicas.

Assegurar os direitos das crianças com Necessidades Educativas Especiais,

desenvolvendo ações que garantam a inclusão; Democratização das relações

pedagógicas e de trabalho, permitindo maior interação entre os segmentos da

escola; Assegurar que os docentes participem ativamente das formações em

serviço, conforme prevê a legislação vigente; Atender a todos os servidores em suas

necessidades e observar critérios legais pertinentes a cada segmento.

Melhorar a estrutura física da escola; Assegurar o poder deliberativo do

Conselho Escolar; Utilizar a totalidade dos recursos financeiros, de acordo com as

necessidades pedagógicas, administrativas e da legislação; Garantir a lisura e a

transparência na utilização e regular prestação de contas dos recursos oriundos da

descentralização financeira, bem como daqueles arrecadados pela própria escola;

Promover a avaliação da Unidade Escolar no aspecto financeiro; Aplicar de maneira

eficiente e eficaz os recursos financeiros destinados a U.E garantindo o bom

funcionamento de suas atividades.

Ações: Realização de palestras, fóruns, estudos dirigidos e outros que tratam

da temática do ensino/aprendizagem; Participação da comunidade na definição e na

implementação de decisões pedagógicas, por meio do Conselho Escolar; Realização

de palestras informativas, atividades socioculturais, campanhas, encontros, jogos,
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entre outros, direcionadas para as famílias; Promoção de um ambiente seguro e
propício ao aprendizado e à construção do conhecimento.

Dinamização das coordenações coletivas para a troca de conhecimentos e

experiências; Realização de atividades de cunho administrativo. Aquisição e

manutenção dos recursos materiais que auxiliam na prática administrativa e

pedagógica; Divulgação periódica e sistemática das informações referentes ao uso

dos recursos financeiros; Reuniões periódicas com o Conselho Escolar para

deliberar e acompanhar a utilização dos recursos financeiros, discutindo e

identificando com a comunidade as necessidades da escola; Realização de

Avaliação Institucional com a participação de todos os segmentos.

Avaliação: Promover, anualmente, a avaliação da Unidade Escolar nos seus

aspectos: pedagógico, administrativo e financeiro; Acompanhar o entendimento

Escolar dos alunos; Participação efetiva das famílias; Acompanhamento dos índices

das avaliações de aprendizagem, institucional e de larga escala. Acompanhamento e

supervisão pela comunidade escolar; Promover, anualmente, a avaliação da

Unidade Escolar no aspecto financeiro; Análise dos resultados obtidos na Avaliação

Institucional.

12.2. Gestão pedagógica

Objetivos Prioritários: Estimular o desenvolvimento de práticas de gestão

democrática e de organização do trabalho pedagógico que contribuam para uma

aprendizagem efetiva dos alunos, de modo a incidir, progressivamente, na melhoria

do desempenho escolar; Incentivar os gestores a refletirem sobre a gestão

democrática e a desenvolver práticas colegiadas de gestão no ambiente escolar que

favoreçam a formação cidadão do estudante; Desenvolver uma compreensão

pedagógica de gestão escolar, situada nos contextos micro e macro da escola,

superando as concepções fragmentadas do processo educacional e contemplando

as dimensões da construção e formação como objeto do trabalho pedagógico.

Metas: Buscar programar ações que objetivam a qualidade do processo de

ensino e aprendizagem; Promover a participação dos sujeitos que formam a

comunidade escolar. Estratégias: Envolvimento dos professores e toda a

comunidade escolar; O bem-estar dos alunos dentro do ambiente escolar; Foco no

diálogo e investimento na capacitação dos docentes; Estudo das Diretrizes
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Pedagógicas e análises de resultados; estabelecimento de metas relacionadas ao

aprendizado e ao desempenho dos alunos. Avaliação: Avaliação Formativa;

Participação efetiva das famílias e estudantes; Acompanhamento dos índices das

avaliações de larga escala, com vistas às intervenções a serem feitas a partir delas.

12.3. Gestão de resultados educacionais

Objetivos Prioritários: Garantir um ensino/aprendizagem de qualidade,

norteada na busca da formação integral do aluno e o equilíbrio entre os aspectos

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; Debater indicadores escolares de

rendimento, evasão e repetência e propor estratégias que assegurem aprendizagem

significativa para todos; Criar condições para o desenvolvimento global do

educando, promovendo atividades que visam melhorar o rendimento cognitivo do

aluno; Avaliar o aluno como um todo, respeitando a diversidade na aprendizagem.

Metas: Discussão e execução de estratégias que assegurem a aprendizagem

significativa para todos, com vistas ao melhor rendimento e a consequentemente,

redução da evasão e repetência escolar; Viabilizar condições para garantir o

desenvolvimento, aplicação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da UE.

Assegurar que os docentes participem ativamente das formações em serviço

conforme prevê a legislação vigente; Participação efetiva da família.

Estratégias: Oportunizar, através das coordenações coletivas a troca de

conhecimentos, ora adquiridos nas formações em serviço, ora de experiências

cotidianas para que se traduzam efetivamente em contribuição para a prática

pedagógica em sala de aula e a melhoria da aprendizagem com ênfase no sucesso

do aluno; Desenvolver ações que visem e garantam a plena inclusão, igualdade e

desenvolvimento de todos os alunos;

Aquisição e manutenção dos recursos materiais pedagógicos/ administrativos

que auxiliam na prática pedagógica, visando a melhoria na aprendizagem dos

alunos; Execução de projetos (em grupos e/ou individual); reagrupamentos,

atendimentos individualizados e diversificados, assim como o oferecimento de aulas

de reforço no turno contrário, ao que o aluno está em sala, todos visando uma

melhor aprendizagem e que esta seja significativa; Realização de reuniões com as

famílias para tratar do rendimento dos alunos, bem como das faltas, comportamento

e escolarização.
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Avaliação: acompanhar o Rendimento Escolar dos alunos, com vistas às

intervenções a serem feitas; Acompanhar sistematicamente a frequência dos alunos;

Participação efetiva das famílias; Acompanhamento dos índices das avaliações de

larga escala, com vistas às intervenções a serem feitas a partir delas. Nas

coordenações coletivas, Conselhos de Classe, bimestralmente e anualmente -

entende- se que o processo avaliativo se dá a todo o momento e que, por isso,

novos encaminhamentos/ ações podem ser tomados a partir daí, com vistas,

sempre, ao melhor aproveitamento pedagógico do aluno.

12.4. Gestão participativa

Objetivos Prioritários: Participação da comunidade no acompanhamento e na

garantia dos serviços prestados e aos resultados obtidos; Participação efetiva do

Conselho Escolar; Garantir a autonomia pedagógica, administrativa e financeira da

Unidade Escolar nos limites permitidos pela legislação escolar vigente aplicável e a

ser exercida por meio do Conselho Escolar, que terá caráter deliberativo; Investir no

trabalho coletivo e no tratamento igualitário a todos; Desenvolver ações tais como:

palestras, parcerias, atividades socioculturais, campanhas, encontros, jogos, etc.,

que incentivem e aproximem a comunidade escolar da escola, criando assim, o

vínculo de pertencimento; Buscar parcerias com outros órgãos de apoio à família e a

escola como: CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Batalhão Escolar, Promotoria

Pública e outros como meio para fortalecer e intensificar as ações educativas; Tornar

o espaço escolar atrativo e elucidador para os alunos, professores, servidores e

comunidade.

Metas: Assegurar o poder deliberativo do Conselho Escolar; Realização de

uma gestão comprometida com a qualidade da escola pública; Promover mais

intensamente a aproximação da família, fortalecendo assim, o seu vínculo

participativo na escola; Democratização das relações pedagógicas e de trabalho.

Estratégias:  Participação  efetiva do  Conselho  Escolar;  Proporcionar  a

construção ou revisão e atualização da Projeto Político Pedagógico da Unidade

Escolar coletivamente, com vistas ao contexto socioeconômico e cultural no qual a

escola está inserida; Garantir a autonomia pedagógica da Unidade Escolar nos

limites permitidos pela legislação escolar vigente aplicável e a ser exercida por meio

do Conselho Escolar, que terá caráter deliberativo; Garantir o respeito à pluralidade

e à diversidade cultural e aos direitos humanos.
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Identificar fatores que estão dificultando o relacionamento da escola com a

comunidade; Buscar estratégias para uma maior participação da comunidade no

cotidiano escolar, no acompanhamento e na avaliação das ações pedagógicas;

Participação da comunidade na definição e na implementação de decisões

pedagógicas, por meio do Conselho Escolar; Propor medidas que incentivam e

auxiliam a participação da comunidade escolar, tais como: palestras, parcerias,

atividades socioculturais, campanhas, encontros, jogos etc; Promover ações que

permitam maior interação entre todos os segmentos da escola.

Avaliação: Através da Avaliação Institucional. Promover, anualmente, a

avaliação da Unidade Escolar nos seus aspectos: pedagógico, administrativo e

financeiro.

12.5. Gestão de pessoas

Objetivos Prioritários: Desenvolver, diariamente, no grupo o espírito de

cooperação, de solidariedade, de respeito ao outro, exigindo para si o mesmo

respeito; Promover o bom relacionamento interpessoal entre os funcionários;

Promover ações que permitam maior interação entre todos os segmentos da

escola; Viabilizar o cumprimento das normas disciplinares da escola; Valorização

do profissional da educação; Investir no trabalho coletivo e no tratamento

igualitário a todos; Elaborar um instrumento de conduta (direitos e deveres) de

acordo com as especificidades da Instituição, embasando no Regimento Escolar e

Estatuto da Criança e Adolescente e elaborar um instrumento que identifique os

direitos e os deveres dos alunos e de toda a comunidade escolar, assegurando o

seu fiel cumprimento.

Metas: Atender a todos os servidores em suas necessidades e observar

critérios legais pertinentes a cada segmento. Estratégias: Manter atualizados os

dados funcionais e pessoais; Orientar quanto a férias, recessos, abonos e

requerimentos gerais; Cumprir prazos para entrega de documentos. Avaliação:

Análise de resultados por meio da avaliação institucional.

12.6. Gestão financeira

Objetivos Prioritários: Assegurar, em conjunto com os demais responsáveis, que a
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gestão financeira ocorra de forma participativa e transparente; Articular, juntamente

com toda a comunidade escolar, através de sua representação no Conselho Escolar,

a aplicabilidade dos recursos financeiros; Participação da comunidade na execução

e prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e arrecadados pela

Unidade Escolar; Garantir a autonomia financeira da Unidade Escolar, nos limites

permitidos pela legislação escolar vigente aplicável e a ser exercida por meio do

Conselho Escolar, que terá caráter deliberativo.

Metas: Utilizar a totalidade dos recursos financeiros, de acordo com as

necessidades pedagógicas, administrativas e da legislação; Garantir a lisura e a

transparência na utilização e regular prestação de contas dos recursos oriundos da

descentralização financeira, bem como daqueles arrecadados pela própria escola;

Promover, anualmente, a avaliação da Unidade Escolar,no aspecto financeiro.

Estratégias: Convocar todos os funcionários e o Conselho Escolar para

deliberar e acompanhar a utilização dos recursos financeiros; Discutir e identificar

com a comunidade escolar, às necessidades da escola; Divulgar periódica e

sistematicamente, informações referentes ao uso dos recursos financeiros. Aplicar,

de maneira eficiente e eficaz, os recursos financeiros destinados à unidade escolar,

garantindo o bom funcionamento de suas atividades; Promover a Avaliação

Institucional da escola, com a participação efetiva de todos os segmentos.

Avaliação: Acompanhamento por meio de análise dos resultados e da

supervisão de controle; supervisão pela comunidade escolar; Promover anualmente

a avaliação da Unidade Escolar no aspecto financeiro; Através da análise dos

resultados da Avaliação Institucional.

12.7. Gestão administrativa

Objetivos Prioritários: Garantir a estrutura física adequada para o bom

funcionamento da escola; Aquisição e manutenção dos recursos materiais que

auxiliam nas práticas pedagógicas e administrativas; Viabilizar o cumprimento das

normas disciplinares da escola; Elaborar um instrumento de conduta (direitos e

deveres) de acordo com as especificidades da Instituição, embasado no Regimento

Escolar e Estatuto da Criança e Adolescente e elaborar um instrumento que

identifique os direitos e os deveres dos alunos e de toda a comunidade escolar,

assegurando o seu fiel cumprimento.
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Metas: Atender a todos os servidores em suas necessidades e observar

critérios legais pertinentes a cada segmento; Melhoria e manutenção da estrutura

física da escola. Estratégias: Manter atualizados os dados funcionais e pessoais;

Orientar quanto a férias, recessos, abonos e requerimentos gerais; Cumprir prazos

para entrega de documentos; Preservação do patrimônio público. Avaliação: Análise

de resultados, por meio da avaliação institucional; Promover anualmente, a

avaliação da unidade escolar no aspecto administrativo.
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS

13.1. Coordenação pedagógica

Objetivos: Gerar um momento semanal para troca de experiências, estudos e

preparação de atividades entre os professores, visando à melhoria de qualidade do

processo, com base nos parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Educação;

Organizar estudos pertinentes ao trabalho da escola; Promover o trabalho coletivo e

unidade de planejamento; Gerar maior integração e empatia entre os professores;

Estabelecer estratégias eficientes para sanar dificuldades na aprendizagem;

Favorecer a troca de ideias e sugestões do grupo.

Ações: Realização de estudos; Realização de dinâmicas; Discussão e

avaliação da Projeto Político Pedagógico e sua implementação; Elaboração de

projetos a serem executados pela UE; Avaliação do trabalho desenvolvido pela UE.

Cronograma: A Coordenação Pedagógica Coletiva acontece às terças-feiras,

quartas-feiras e quintas-feiras, havendo atendimentos específicos a cada segmento

dos anos iniciais, educação infantil e classe especial para planejamento mensal das

atividades. Avaliação: Promover a avaliação nos aspectos pedagógicos por meio do

diálogo com a equipe docente; Avaliar e acompanhar o processo

ensino-aprendizagem.

13.2. Orientação educacional

O primeiro semestre foi desafiador devido ao retorno pós-pandemia seguindo

os protocolos de biossegurança para as aulas presenciais na Rede Pública. Sendo

assim, os estudantes apresentaram problemas emocionais, em situação de luto,

insegurança, dificuldades de escolarização e comportamentais, mas a Equipe de

O.E, EEAA (Equipe de Apoio às Aprendizagens), Gestora e Professores vêm

desenvolvendo um trabalho de acolhimento com formações por meio de rodas de

conversas com as famílias e desenvolvimento de projetos e parcerias envolvendo

toda a comunidade escolar.

Ações propostas com objetivos alcançados ao longo do 1º semestre:

Organização da sala de Orientação Educacional. Participação da semana

pedagógica e acolhimento dos novos professores; Realização de coletiva junto com
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a equipe do EEAA com roda de conversa com o tema Quem somos? Como

estamos? E para onde queremos ir? Visando trabalhar o sócio emocional;

Colaboração na coletiva de formação junto com equipe EEAA com o tema:

Aprendizagem, desenvolvimento da Adequação curricular, estratégias; Participação

de encontros junto à equipe EEAA com professores de estudantes com

necessidades educacionais especiais; Apresentação da coletiva de formação junto

com a equipe EEAA com o tema “Dificuldades de escolarização”; Atendimento e

acolhimento às mães dos estudantes da educação especial junto com a equipe

EEAA; Ação do Projeto Aconchego com o tema “18 de maio, dia de combate ao

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com palestra com

participação da Orientadora Zilma, roda de conversa, distribuição de folders

explicativos sobre o tema; Participação da reunião de pais para esclarecimento de

dúvidas, importância da parceria escola e família, a importância da frequência

escolar e as consequências, o cumprimento dos horários de entrada e saída,

acompanhamento da rotina escolar do estudante. Apresentação das equipes:

gestora, apoio e docentes.

Ações propostas com objetivos ainda não alcançados, mas em processo de

realização: Desenvolvimento do Projeto Aconchego com o tema “A importância do

Respeito”; Projeto Ação e Higiene a importância de se cuidar, com roda de conversa,

parceria com a UBS 11 com aplicação de medicação para o combate a pediculose;

Acompanhamento da frequência escolar dos estudantes faltosos encaminhados

pelos professores por meio de ligações telefônicas, mensagens e visita às

residências; Encaminhamento de estudantes em situação de violência, negligência,

abuso e faltosos para o Conselho Tutelar visando à garantia dos direitos do

estudante; Encaminhamento de estudantes com suspeitas de problemas de visão

para ONG´S parceiras; Participação nos conselhos de classes de todas as turmas

com escuta sensível dos professores; Atendimento às famílias individualmente para

orientar sobre a sua importância no processo de ensino e aprendizagem do

estudante; Acompanhamento dos professores de forma coletiva e individual

atendendo ao princípio da educação integral, com suporte e apoio na resolução de

suas queixas referentes os estudantes; Planejamento de forma coletiva e articulada

de ações para superação de situações problema e desafios identificados na análise

e na implementação dos dados da realidade escolar.
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13.3. EEAA

O grupo de apoio é composto pela orientação educacional (OE) e a equipe

especializada de apoio à aprendizagem (EEAA). Suas ações direcionam-se para

estudantes, pais, professores e demais atores da escola com o objetivo de promover

o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de paz.

Conforme preconiza o regimento escolar da rede de ensino público do distrito

federal a respeito das atribuições da equipe especializada de apoio à aprendizagem

(EEAA) no art.125, vale destacar: Item VII. É atribuição da EEAA cooperar com a

elaboração de instrumentos e procedimentos nas intervenções

didático-metodológicas que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem; Item XIII.

(a EEAA) deve desenvolver ações junto às famílias, em parceria com os demais

profissionais da unidade escolar, com vistas à corresponsabilização do processo de

escolarização dos estudantes.

O referido documento apresenta também atribuições da orientação educacional

(OE) em seu art. 128, de modo que as ações aqui apresentadas se embasam nos itens

IV,

V: item IV. Planejar, implantar e implementar as ações de orientação educacional

na unidade escolar. Item V. Realizar ações integradas com a comunidade escolar

considerando os eixos transversais do currículo.

Sendo assim a orientação educacional (OE) e a equipe especializada de

apoio à aprendizagem (EEAA) organizaram desde o ano de 2021 o projeto

aconchego, por meio do qual desenvolve ações coletivas diversificadas. Ocorrem

encontros mensais, direcionados aos estudantes, pais e professores. De maneira

presencial ou remota, e com temas relacionados à rotina e acompanhamento

escolar, orientações sobre desenvolvimento e aprendizagem; acolhimento às

famílias e aos estudantes.

O trabalho é de natureza lúdica, favorecendo o protagonismo dos atores da

escola e promotora da tomada de consciência de suas ações, situadas dentro de um

contexto sócio-cultural e histórico.

As responsáveis pelo projeto solicitarão à gestão e à coordenação

pedagógica da escola apoio para construção de estratégias de logística e avaliação
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colaborativa com o corpo docente, com o objetivo de viabilizar e avaliar a eficácia

das ações.

Atividades previstas: Acolhimento dos pais: reflexões sobre acompanhamento

escolar, desenvolvimento e aprendizagem e autocuidado. Acolhimentos aos

estudantes, encontros lúdicos que proporcionem tomada de consciência de suas

potencialidades e desafios a serem superados, bem como o desenvolvimento da

consciência crítica acerca das suas ações no contexto escolar. Rodas de conversa

com professores: momentos de partilha das experiências vivenciadas com os

estudantes e pais, e de reflexão sobre as ações, suas potencialidades e

necessidades identificadas no trabalho pedagógico de sala de aula.

Os encontros com os pais da escola serão mensais, podendo acontecer de

forma presencial ou remota, com flexibilização do horário, ou seja, no matutino,

vespertino ou noturno, a combinar com a equipe gestora. O convite do encontro será

enviado para que os professores possam repassar aos seus pais e incentivar sua

participação.

Temas: Acompanhamento familiar à vida escolar dos estudantes, prevenção à

violência doméstica e sexual. Organização de rotina cotidiana. Processo de

superação do medo e luto, autocuidado e outros temas que forem pertinentes.

Atividades com os estudantes: encontros com o Bloco inicial de alfabetização

1 vez por mês com duração de 50 minutos, às 9h e às 10h15, nas quintas, na

quadra de esportes ou pátio; Encontros com a educação infantil e 4º e 5º ano 1 vez

por mês com duração de 50 minutos, às 13h45 e às 15h, nas quintas, na quadra de

esportes ou pátio.
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Rodas de conversa com os professores serão mensais e preferencialmente

agendadas para a semana posterior ao encontro com as crianças. O encontro tem o

objetivo de favorecer a reflexão sobre as ações realizadas no Projeto Aconchego,

bem como em sala de aula, com análise dos efeitos para a resolução de questões

de comportamento, agitação, falta de concentração dos estudantes e melhora no

acompanhamento escolar realizado pelas famílias

Cuidando de quem cuida, em 2022 estamos implementando uma ação

direcionada para as mães e pais dos estudantes deficientes, transtorno do espectro

autista, ou outro transtorno específico. Serão encontros mensais que têm por

objetivo acolher e criar um espaço de partilha de experiências, de orientação e

informação sobre o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes

acompanhados pelo AEE.

Sugestões de temáticas para os encontros: março: apresentação do projeto

aconchego para professores; abril: apresentação do projeto aconchego e reflexões

sobre respeito/bullying para os estudantes e pais; maio: combate ao abuso e

exploração sexual contra crianças e adolescentes; junho:tradições e costumes

juninos da nossa comunidade; julho: tradições e costumes juninos da nossa

comunidade e a inclusão; agosto: dia do estudante e prevenção à violência

doméstica, reflexões sobre nós e nossos filhos; setembro: valorização da vida;

outubro: mês da criança, do professor e combate ao câncer de mama; novembro:

desenvolvimento da consciência negra, o ser negro na sociedade e na nossa

comunidade escolar e mês da prevenção ao câncer de próstata.
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Logística do projeto: para a viabilização das ações previstas no projeto da

equipe de apoio (OE e EEAA), serão articuladas discussões de estratégias com a

gestão escolar e professores. É importante que toda a comunidade escolar participe

e que os atores da escola sejam colaboradores, principalmente nos encontros com

os estudantes, pois precisamos da coparticipação de todos para a execução das

atividades e organização das crianças no espaço físico. Os materiais produzidos

também ficarão disponíveis no Instagram e Facebook da escola.

13.4. Permanência e êxito escolar dos estudantes

O Profissional de Orientação Educacional possui responsabilidade quanto à

busca ativa de estudantes, tendo como escopo evitar a evasão/abandono escolar.

Esse trabalho é realizado junto à equipe gestora. Nesse sentido, são traçadas metas

e estratégias para o ano letivo com o objetivo de alcançar esses estudantes.

Metas: Assegurar o direito do estudante à educação, porém, preservando a

vida e a saúde de todos; Primar pelo acolhimento educacional e pedagógico,

considerando a situação individual de cada estudante; Cuidar para que não haja a

evasão e/ou absenteísmo escolar neste período de isolamento social, com a

aplicação de atividades pedagógicas remotas.

Estratégias: Busca e atualização do cadastro dos estudantes na secretaria

escolar e CRAS; Levantamento de dados e frequência dos estudantes; Atendimento

presencial com agendamento; Encaminhamento para o Conselho Tutelar; Ligações

telefônicas periódicas para os estudantes e famílias; Visitas domiciliares;
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Conscientização sobre a importância legal da frequência escolar e da participação
da família; Acompanhamento dos estudantes.

Período de execução: No decorrer de todo o ano letivo. Avaliação: Nas

coordenações coletivas, em reuniões extraordinárias e nos conselhos de classe são

recebidas as devolutivas e ajustes acerca do trabalho proposto e realizado pela

equipe de apoio e equipe gestora.

13.5. Recomposição das aprendizagens

Diante do ocorrido ao longo dos anos de 2020, 20221 e ainda 2022, devido a

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), seguidos pelo ensino remoto,

posteriormente pelo ensino escalonado mediado por tecnologias, os impactos no

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes foram imensuráveis. Por esse

motivo, fez-se necessário reorganizar e replanejar todo o trabalho pedagógico

previsto para o ano letivo de 2022, visando alcançar a recomposição das

aprendizagens.

Ao final do ano letivo de 2021, a partir dos relatos dos professores acerca das

dificuldades na escrita e na leitura dos estudantes do 1º e 2 º bloco dos anos iniciais,

causadas pela falta de equidade no ensino remoto, toda a esquipe escolar percebeu

a necessidade da realização de um projeto interventivo para o ano letivo de 2022,

com o intuito de identificar e sanar as dificuldades de aprendizagem, por meio das

necessidades específicas de cada criança.

Para Villas Boas & Freitas (citado por Almeida, 2012, p. 74), o trabalho

pedagógico, em sentido amplo, é entendido como um trabalho efetivo desenvolvido

por todos os profissionais que atuam na escola, e é o pensamento e a ação que

perpassam a Proposta Político Pedagógica – PPP da unidade de ensino. É

primordial entender que ambos os trabalhos se completam, um faz parte do outro e

que as inferências de um podem influenciar o outro.

Nesse sentido, esta unidade escolar, junto aos seus docentes, organizou

alguns projetos para serem realizados com o objetivo de resgatar as habilidades.

Assim sendo, foi organizado um projeto de reagrupamento intraclasse, onde os

professores realizam intervenções de acordo com o nível de dificuldade apresentado

pelo estudante. Projeto de leitura, com o objetivo de desenvolver o hábito e a

fluência na leitura. Para a capacitação na atuação dos professores nessas
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intervenções, foram ofertadas oficinas sobre psicogênese, ensino da matemática,
prática de jogos e brincadeiras em sala de aula.

Para tanto, este projeto interventivo tem como objetivo promover práticas

pedagógicas voltadas à Alfabetização e Letramento, ou seja, o desenvolvimento da

escrita e da leitura por meio do reagrupamento intraclasse, associado ao projeto de

leitura, de forma individualizada, consistente e contínua a partir das dificuldades

apresentadas pelo educando.

O reagrupamento é uma metodologia realizada em grupo para atender todos

os estudantes, facilitando os avanços nas aprendizagens, tendo em vista que as

intervenções contemplam as necessidades individuais de cada estudante. Nesse

sentido, é preciso que o planejamento seja organizado de acordo com as

especificidades observadas pelo professor durante as interações com os estudantes.

Assim sendo, o reagrupamento, deste projeto, tem como intuito trabalhar as

especificidades de cada hipótese da psicogênese da língua escrita, visando romper

e avançar para o próximo nível da escrita. O projeto de leitura objetiva atingir a

fluência na leitura de palavras, frases e textos, bem como realizar a interpretação e

retirar informações do que foi lido.

O projeto de leitura é realizado toda quarta-feira. Os professores selecionam

suas histórias e colocam em uma sacola literária. O projeto é iniciado com a música

“hora da história” de autoria da Tia Keyla, disponível no Youtube. As orientadoras se

fantasiam de diferentes personagens como carteiro, lobo mau, chapeuzinho

vermelho, Pinóquio. Frozen, bruxa, entre outros, e entregam a história de sala em

sala. Após a entrega da história toda escola tem cerca de 30 minutos para ler a

história e realizar atividade de produção ou interpretação, como POLAS

(personagem, objeto, lugar, ação e personagem), mãozinha da leitura, rodas de

conversa, desenhos, produção de texto coletiva ou individual, entre outras.

Diante do exposto, definimos os seguintes objetivos: Objetivo geral,

desenvolver a leitura e a escrita de acordo com as especificidades de cada criança.

E como objetivos específicos, identificar as dificuldades apresentadas, planejar

ações pedagógicas visando desenvolver as aprendizagens propostas, executar as

intervenções pedagógicas, verificar os avanços obtidos na leitura e escrita, mediante

as intervenções realizadas.
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Os objetivos serão executados ao longo do projeto interventivo, tendo em

vista as etapas necessárias para sua realização, bem como o diagnóstico, o

planejamento pedagógico, a execução das ações interventivas e os resultados das

mediações individualizadas e contínuas no desenvolvimento da criança.

Além dos projetos propostos, o trabalho pedagógico inicialmente foi

organizado de acordo com a avaliação diagnóstica, que apresentou as fragilidades e

potencialidades dos estudantes, direcionando as intervenções pedagógicas iniciais.

Os docentes realizaram o teste da psicogênese inicial que permitiu avaliar as

hipóteses da escrita em que cada estudante se encontrava. Além da Avaliação

Diagnóstica Inicial produzida pela SEDF e disponibilizada para as unidades

escolares para o 2º, 3º, 4º e 5º ano.
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR

Faz-se necessário pontuar a importância de ofertar um currículo com partes

diversificadas a fim de possibilitar vivências pedagógicas mais significativas para o

estudante de modo a estimulá-lo, a envolver-se com a construção do próprio

conhecimento por meio de experiências curriculares contextualizadas, da promoção

de experiências sociais com temas e situações problema presentes na sua

realidade, aprofundando e alargando a compreensão crítico-reflexiva de si próprios e

do seu mundo. Assim sendo, os nossos projetos baseiam-se na organização do

Calendário Anual Escolar da SEEDF, desenvolvendo as atividades remotas

propostas pelas semanas aprovadas em Lei Distrital.

Projeto de reagrupamento intraclasse, onde os professores realizam

intervenções de acordo com o nível de dificuldade apresentado pelo estudante.

Projeto de leitura, com o objetivo de desenvolver o hábito e a fluência na leitura de

forma individualizada, consistente e contínua a partir das dificuldades apresentadas

pelo educando.

O reagrupamento intraclasse é realizado de forma periódica em sala de aula,

onde os professores planejam atividades diferenciadas para os estudantes de

acordo com o nível em que se encontram na língua escrita. As crianças são

organizadas de acordo com suas dificuldades e potencialidades e realizam as

atividades propostas com a intervenção do professor.

O projeto de leitura é realizado toda quarta-feira. Os professores selecionam

suas histórias e colocam em uma sacola literária. O projeto é iniciado com a música

“hora da história” de autoria da Tia Keyla, disponível no Youtube. As orientadoras se

fantasiam de diferentes personagens como carteiro, lobo mau, chapeuzinho

vermelho, Pinóquio. Frozen, bruxa, entre outros, e entregam a história de sala em

sala. Após a entrega da história toda escola tem cerca de 30 minutos para ler a

história e realizar atividade de produção ou interpretação, como POLAS

(personagem, objeto, lugar, ação e personagem), mãozinha da leitura, rodas de

conversa, desenhos, produção de texto coletiva ou individual, entre outras.

Projeto Aconchego realizado pela equipe de apoio (OE e EEAA), cujas ações

direcionam-se para estudantes, pais, professores e demais atores da escola com o

objetivo de promover o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de paz. Neste

projeto ocorrem encontros mensais, direcionados aos estudantes, pais e professores.
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De maneira presencial ou remota, e com temas relacionados à rotina e

acompanhamento escolar, orientações sobre desenvolvimento e aprendizagem;

acolhimento às famílias e aos estudantes. O trabalho é de natureza lúdica,

favorecendo o protagonismo dos atores da escola e promotora da tomada de

consciência de suas ações, situadas dentro de um contexto sócio-cultural e histórico.

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O acompanhamento e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico

pressupõem reflexão com base em dados “[...] concretos sobre como a escola

organiza-se para colocar em ação seu Projeto Político-Pedagógico” (VEIGA, 2008, p.

32). Esse processo pressupõe a avaliação da organização do trabalho pedagógico

da escola como um todo. Para garantir sua consecução deve ser explicitada a

periodicidade em que ocorrerão as avaliações, bem como os

procedimentos/instrumentos que serão utilizados para avaliar (fichas, questionários,

encontros, assembleias, reuniões, etc.).

Lembramos que há dias para avaliação do trabalho da escola com a

comunidade, previstos no Calendário Escolar da SEEDF, a cada ano letivo. O

acompanhamento e a avaliação da implementação da Proposta indicarão aspectos

que precisam ser revistos, replanejados e os que merecem ser potencializados. Este

consiste na observação sistemática das ações propostas no Projeto. É fundamental

registrar aspectos observados no desenvolvimento das ações e projetos para serem

discutidos coletivamente em momentos, como os destinados à avaliação

institucional.

76



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O acompanhamento e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico

pressupõem reflexão com base em dados “[...] concretos sobre como a escola

organiza-se para colocar em ação seu Projeto Político-Pedagógico” (VEIGA, 2008, p.

32). Esse processo pressupõe a avaliação da organização do trabalho pedagógico

da escola como um todo. Para garantir sua consecução deve ser explicitada a

periodicidade em que ocorrerão as avaliações, bem como os

procedimentos/instrumentos que serão utilizados para avaliar (fichas, questionários,

encontros, assembleias, reuniões, etc.).

Lembramos que há dias para avaliação do trabalho da escola com a

comunidade, previstos no Calendário Escolar da SEEDF, a cada ano letivo. O

acompanhamento e a avaliação da implementação da Proposta indicarão aspectos

que precisam ser revistos, replanejados e os que merecem ser potencializados. Este

consiste na observação sistemática das ações propostas no Projeto. É fundamental

registrar aspectos observados no desenvolvimento das ações e projetos para serem

discutidos coletivamente em momentos, como os destinados à avaliação

institucional.

Na Avaliação a apreciação dos resultados parciais e finais da Proposta

Pedagógica, confrontando-os com os objetivos e ações definidas. Implica a análise

das causas do sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico para sua

reorganização. A periodicidade da avaliação deve ser definida pelo grupo e

registrada. A implementação do projeto será avaliada no início e término do ano

letivo, ao final de cada bimestre ou semestre. Lembramos que a avaliação é

constante e que as datas ou períodos sugerem um marco temporal; contudo, nas

Coordenações Pedagógicas, nas reuniões ordinárias do Conselho de Classe, do

Conselho Escolar e na avaliação institucional/dia letivo temático são oportunizados

tempos, espaços, momentos e dados que servem para essa avaliação.

15.1. Avaliação coletiva

Os avanços significativos na prática educacional que se deram através das

exposições e discussões durante o período de construção da proposta vieram

consolidar várias ideias, além de dar um reforço para esta prática, visando à
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qualidade do ensino e criando uma postura e consciência mais moderna do papel do
educador e da escola.

Com relação ao acompanhamento e avaliação desta Proposta mesma é

passível de alterações e reflexões, pois a sua avaliação dar-se-á de modo

processual e contínuo, cabendo à comunidade escolar, professores e servidores

redimensionar as ações aqui propostas. Contudo, as adaptações e os atos corretivos

deverão fundamentar-se na melhoria da qualidade do ensino e valorização da

educação, bem como dos profissionais envolvidos no fazer pedagógico,

fundamentando-se na ética e coerência das ações.

A avaliação é um processo contínuo e o PPP é um documento que deve estar

em constante revisão, dessa forma esta unidade escolar busca propiciar a escuta

dos seus profissionais nos momentos de coordenações coletivas, reuniões

extraordinárias, com rodas de conversa, para ouvir suas demandas, propor ajustes e

buscar soluções junto à equipe. Esses momentos acontecem mensalmente ou

bimestralmente e as demandas apontadas são registradas por escrito para que

sejam feitas as reflexões e ajustes para posterior devolutiva à equipe.
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