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I.Apresentação 

Este Projeto Político Pedagógico para o ano de 2022 é o documento que norteará 

as ações desta Instituição de Ensino durante os anos de 2022 e 2023. A mesma está de 

acordo com as orientações da Proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, Currículo em Movimento e Diretrizes Pedagógicas- LDB 

 A construção deste documento se deu através de várias reuniões e formações de 

grupos de estudos, onde os sujeitos envolvidos são de todos os segmentos escolares: 

Magistério, Agentes e Técnicos de Gestão Educacional, Conselho Escolar, Pais, Alunos e 

Responsáveis.  

 Ainda se formou uma Comissão de representativa de cada segmento para 

sistematizar as decisões e ações construídas na PPP 2022. Usaram-se questionários, atas, 

debates como instrumentos para esta construção que se deu de forma democrática 

respeitando a Lei 4.751/2012. 

 Em 2010, ao completar quarenta e quatro anos de existência, a Escola Classe 

Almécegas começou uma nova história de consolidação do crescimento de suas demandas. 

Reformas na estrutura física para melhoria na qualidade de ensino foram executadas de 

modo que melhorasse o atendimento, inclusive, com implantando-se a Educação Integral. 

 Com apoio da Coordenação Regional de Ensino, a equipe gestora, professores e 

funcionários e pais não mediram esforços para a conquista das reformas. 

 No decorrer do ano letivo está previsto o atendimento pedagógico com a 

EDUCAÇÃO INTEGRAL com os cerca de cento e dez alunos do Ensino 

Fundamental/Anos Iniciais. O Programa foi almejado pela escola e sua comunidade, no 

intuito de buscar um redimensionamento de espaços educacionais revelando o novo papel 

social da escola, com concepções e objetivos inerentes a uma Educação em Ciclos de 

Aprendizagem e em Movimento. O plano de ação se baseia em práticas inovadoras de 

ensino, ampliando tempos, espaços e oportunidades educacionais, levando os alunos a se 

envolverem em atividades culturais, esportivas, artísticas, dentre outras que visem a sua 

formação global. Destaca-se que com o fim da pandemia de covid-19, que trouxe grandes 

prejuízos pedagógicos aos alunos, se buscará a ampliação de esforços de toda escola no 

sentido de se amenizar tal situação. Entre as ferramentas a serem utilizadas está a 

Organização Curricular do Ensino Fundamental 2022 do 2º e 3º Ciclos, da Secretaria de 

Educação do DF. 
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 Serão abordados neste documento os aspectos históricos, a função social, um 

diagnóstico, objetivos institucionais, a organização do trabalho e a organização curricular e 

além desses, constarão os projetos peculiares à nossa Instituição. 

 

II. Histórico da Unidade Escolar 

A Escola Classe Almécegas está localizada na zona rural de Brazlândia, a 26 

quilômetros dessa cidade. Foi criada em 14 de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis 

através do Decreto nº.  481- GDF, legislação do DF, vol. IV. Iniciou suas atividades no 

mesmo ano de criação. Foi criada para atender as necessidades da comunidade de 

Almécegas, uma vez que não havia nenhuma escola nas proximidades. 

 O nome da escola, bem como o da comunidade, deu-se devido à existência em 

abundância de uma árvore chamada Almécegas. 

 O terreno onde foi construída a escola foi fruto de doação da família Cardoso de 

Oliveira, pessoas que sempre lutaram pela vitória e progresso dessa comunidade.  A 

estrutura física inicial da escola era uma construção em “L”, com duas salas, dois banheiros, 

secretaria, cantina com depósito, pátio e um alojamento para o professor que exercia todas as 

funções da escola: professor, diretor, secretário, merendeira e serviços gerais. 

Sua denominação, quando de sua criação, era Escola Classe Rural Almécegas. 

Na Resolução nº. 95-CD, de 21 de outubro de 1976 (DODF nº. 30, de 11/02/1977 – 

suplemento e A.N. da FEDF, vol. II) ocorreu a alteração dessa denominação para Escola 

Classe Almécegas. 

 Em 1991 foi reconstruída e inaugurada. Naquela época foi entregue com quatro 

salas de aula, uma cantina com depósito de gêneros, secretaria, direção, banheiros para 

alunos e professores. 

 Em 2007, com apenas 12 alunos a escola passou pelos tramites de ser fechada, 

mas uma proposta ousada foi apresentada à comunidade escolar. Os alunos do ensino 

fundamental/séries iniciais da Escola Classe Curralinho, atualmente denominada Centro 

Educacional 04 de Brazlândia, foram remanejados para a Escola Classe Almécegas com a 

garantia de ônibus escolar e implementação da Educação Integral, a qual funcionou em 2008 

e 2009 com apoio dos parceiros da Escola e o poder de União e Superação da Equipe 

Gestora, professores, demais funcionários e dois monitores.   

 Em 2008 foi feito a reforma do Salão Comunitário, patrocinado pelo Ex 

aluno Doranilton Cardoso de Alarcão. Esse espaço foi construído em terreno doado pela 

família Cardoso de Oliveira e ex-funcionários, funciona como auditório e refeitório, 
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fazendo parte da escola e estando à disposição da comunidade local para ser utilizado 

conforme as necessidades da comum. Ainda no ano de 2008 foi realizada a ampliação do 

estacionamento da escola que era curto dificultando a manobra de veículos de grande porte 

que prestam serviços na escola bem como no posto de saúde que faz limite com o terreno da 

escola. Essa benfeitoria só pode acontecer graças a boa vontade do Senhor Carlos Cardoso 

de Oliveira dono da fazenda que se situa ao lado da escola que autorizou o recuo da cerca de 

sua propriedade para que se pudesse ampliar esse espaço tão necessário. 

 Também em 2008, a escola passou a funcionar com a adesão a Educação 

Integral com apoio dos parceiros da Escola: equipe gestora, professores, demais 

funcionários e dois monitores. 

 Em 2010, ao completar quarenta e quatro anos de existência, a Escola Classe 

Almécegas começa uma nova história de consolidação do crescimento da demanda e 

reformas na estrutura física para melhoria na qualidade de ensino, assim como também o 

atendimento da Educação Integral. Com grande apoio da CRE de Brazlândia, a equipe 

gestora, professores e funcionários e pais não mediram esforços para a conquista das 

reformas. 

  Em 2014, a escola foi contemplada com o Projeto Papai Noel dos Correios com 

as crianças recebendo brinquedo no Natal, presentes doados por pessoas que adotaram cartas 

de crianças. 

 Em 2015 a escola recebeu uma pequena reforma com a troca do telhado, da 

fiação elétrica e pintura do prédio. A parte elétrica e o telhado já estavam bastante 

danificados com a parte elétrica ocasionando bastante prejuízo; queimando equipamentos da 

escola constantemente. Com a troca da fiação, houve uma grande melhora. 

 No início do ano 2015 a escola era gerida pela Senhora Denise Karla Tavares 

Rocha e final do primeiro semestre desse mesmo ano assumiram a direção as gestoras Maria 

Lúcia Gomes e Jucivânia Rocha Barbosa no período em que ocorreu essa pequena reforma e 

Coordenação Regional de ensino sobre a responsabilidade do Senhor Janduy Junior e o 

governador da época era o senhor Rodrigo Sobral Rollemberg. Nesta época, a escola 

contava com 7 salas de aula onde uma delas foi adaptada na antiga sala da direção da escola, 

devido e necessidade da demanda de alunos, que por sua vez era conjugada com uma 

pequena sala que se tornou o almoxarifado da escola. Havia também duas salas 

adaptadas para Secretaria e Direção sendo que essa última tinha apenas 4 metros 

quadrados. A unidade escolar também contava como 4 banheiros (o banheiro feminino dos 

discentes era formado por 3 box com dois contendo vasos sanitários e um contendo chuveiro 
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elétrico, o banheiro masculino era formado por três box com vasos sanitários) a escola 

também contava com dois banheiros para os funcionários um masculino e outro feminino. 

Havia também pequena quadra sem cobertura, onde os alunos faziam atividades esportivas, 

um parquinho infantil com estrutura de ferro e duas tendas que eram utilizadas para 

realização de trabalho pedagógico com os alunos. Com a necessidade de mais salas de aula 

para atender a demanda de alunos, a escola passou a contar com mais uma sala de aula no 

ano de 2017, conquista que foi possível graças a parceria da escola com a Coordenação 

Regional de Ensino, que resultou neste benefício de extrema necessidade para a comunidade 

escolar. 

 Desta forma a escola passou a contar com oito salas de aulas mais toda sua 

estrutura já descrita. Neste ano também, a escola foi comtemplada com uma pedagoga da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem- EEAA: a senhora Mônica Aparecida da 

Silva de Azevedo, que foi um ganho enorme para escola por se tratar de uma profissional de 

excelência. 

 No início do ano de 2019, a escola recebeu uma nova pintura do lado externo 

com barrados de cerâmica 3D para melhorar os cuidados com a instituição, esse trabalho foi 

realizado na gestão das professoras Maria Lúcia Gomes e Jucivânia Rocha Barbosa. Nesse 

ano foi realizada a eleição para escolha dos novos gestores da escola tendo como chapa 

vencedora a formada pelo senhor Paulo dos Santos e a senhora Jucivânia Rocha Barbosa. 

Neste ano, a escola também foi agraciada com uma orientadora educacional: a senhora 

Janaína Marques Ferreira Nunes, que permaneceu nesta unidade por um curto espaço de 

tempo. Após esse período tivemos a grata satisfação de receber o nosso novo orientador o 

Senhor: Philip Matheus Jerônimo Ferreira, um eximes profissional. Também nesse ano, a 

escola recebeu um novo parquinho com brinquedos de plástico e piso sintético para melhor 

segurança das crianças. 

 Sob nova gestão a escola deu início ao ano de 2020 com todo planejamento a 

ser desenvolvido, com orientações da Coordenação Regional de Ensino com a gestão do 

Senhor Humberto José, mas jamais imaginaríamos que seria um ano atípico, por causa da 

Pandemia do Novo Coronavírus, que assolou o mundo inteiro. Desta forma, tivemos aula 

presencial até o dia 11/03/20, quando então as aulas presenciais foram suspensas, pelo 

governador Ibaneis Rocha Barros Júnior. Então, no período de 16 a 31 de março foi 

decretado um período de recesso de 15 dias com antecipação do período de férias que seria 

gozado no mês de julho do ano de 2020. Após este período com o crescimento da Pandemia, 

houve suspensão das aulas no período de 01/04 a 31/05.  E em junho do ano de 2020, houve 



 

7 

 

a mobilização da escola para receber os estudantes de forma remota na semana de 8 a 12 de 

junho houve formação continuada dos profissionais da educação promovidos pela Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação-EAPE, com três cursos online voltados 

para a produção de material didático e uso das plataformas Google e Moodle. Dando 

seguimento para tomada das aulas, começou-se a preparação para dar início as aulas não 

presenciais.  Então no período de 22/06 a 10/07 foi realizado o acolhimento e ambientação 

dos estudantes para dar-se início as aulas não presenciais no dia 13/07/2020. Então, no dia 

08 de março de 2021, deu-se início das aulas do corrente ano novamente de forma remota, 

devido ao grande índice de aumento da pandemia evidenciados pelo grande número de 

mortes e de internações.  Porém com um pouco de mais tranquilidade devido a produção de 

um planejamento mais eficiente, em virtude das experiências já vividas no cenário de 2020.  

Então iniciou-se um processo de preparação para a retomada do ensino presencial, a partir 

da vacinação dos profissionais da educação do Distrito Federal.   Também em 2021 as aulas 

ocorreram de maneira semipresenciais, com semanas alternadas, onde durante uma semana 

metade da turma frequentava a aula presencial e a outra parte remotamente.  E em 03 de 

novembro de 2021, foram iniciadas às aulas 100% presenciais com os protocolos sanitários 

ativados, aferição de temperatura na entrada da escola, dispositivos para limpar as mãos com 

álcool em gel. 

 O ano letivo de 2022, deu-se início no dia 7/02/2022, com formação continuada 

para os professores para um novo tempo, pois a Pandemia do Novo Coronavírus, deixou 

prejuízo na aprendizagem das crianças, e a escola precisou ressignificar e   reconstruir os 

saberes pedagógicos, capazes de promover a recuperação dos seus alunos. Para isto está 

sendo realizada uma parceria do ensino regular e educação integral, promovendo ações 

durante todo o ano corrente, para a busca de melhorias na prática pedagógica. A partir deste 

ano, depois de acompanhamento sistemático dos alunos com necessidades especiais e estudo 

de Caso omisso realizados em 2021 foi autorizado   a abertura de novas turmas, buscando 

atender Inclusão dos ENEES. Desta forma a I. E. passou a ofertar atendimento regular, nos 

turnos matutinos e vespertinos. Assim, no corrente ano a escola ofertará pela manhã a 

Educação Infantil com as turmas de 1º e 2º Períodos e com as turmas de BIA, 1°, 2º e 3º 

Anos; e à tarde ofertará atendimento às turmas dos 4º e 5º Anos.  Também ofertará a 

Educação Integral, nos dois turnos, para as turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

O atendimento é   realizado por quatro professoras substitutas com carga horária de 20h 

semanais, além do suporte feito por Educadoras Sociais Voluntárias. 
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 Com relação a estrutura física da I.E., neste ano de 2022 conta com sete salas de 

aulas, Secretaria Escolar, quatro banheiros (2 para alunos, um masculino e um feminino, 

idem para os funcionários), uma cantina arejada, dentre outros. 

 

III. Diagnóstico da realidade da escola 

Para melhor compreender a realidade escolar é preciso salientar a realidade da 

comunidade onde a escola está inserida. 

A principal atividade econômica desenvolvida na região onde a escola está 

inserida é a pecuária. Com o fechamento da unidade de abate da Bom Gosto, a avicultura da 

região teve forte declínio. O lazer corresponde ao futebol, festas religiosas, como a Festa do 

Divino Espírito Santo, onde o grande atrativo são as folias. 

Atualmente a Comunidade Almécegas é atendida pelo Transporte Público 

através da Empresa São José, que cumpre três horários diários: às 6h30mim, 11h30 e 16h. 

Porém, alguns moradores ainda utilizam o cavalo e a carroça como meio de transporte. 

A água que a comunidade utiliza em suas casas é fornecida pela Companhia de 

Água e Esgoto do Distrito Federal (CAESB) através de um poço artesiano localizado na 

própria Comunidade. O custo com o consumo da água é dividido em partes iguais com os 

moradores, que decidiram, também, arcar com o consumo da Escola Classe e do Posto de 

Saúde que existe na localidade. 

A escola conta com uma Equipe Gestora formada por diretor, vice-diretora e 

uma Chefe de Secretaria. Tem lotada na Escola uma Pedagoga, um Orientador Educacional, 

oito professores em sala de aula; uma professora readaptada, duas merendeiras terceirizadas 

e quatro funcionários terceirizados responsáveis pela limpeza, uma servidora da carreira 

auxiliar a educação em função de Gestão Educacional em apoio aos serviços administrativos 

e  cinco servidores na área de vigilância (sendo três da SEDF e dois do SLU) e uma 

Coordenador Pedagógico Local. 

 Em 2017 a escola aderiu ao PROGRAMA SAÚDE ESCOLA (PSE) com o 

objetivo de acompanhar a saúde dos alunos. É executado, juntamente com a escola, pelos 

servidores do Posto de Saúde, vizinho à escola com oferta de prevenção à saúde física e 

mental dos alunos, além da oferta de ações com dentista e técnicos da Secretaria de Saúde 

do DF. Tal parceira permanecerá durante o corrente ano letivo, de modo que ampliou seu 

atendimento que passou a ofertar técnicas de bem-estar aos servidores da Escola. 

Em 2017, a escola participou do Sistema de avaliação da Educação Básica –

SAEB, e teve resultados não muito satisfatórios. O Índice de Desenvolvimento da Educação 
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Básica- IDEB da I.E, teve resulta do de 3,6 e metas para 2019 de 3,9 e para 2021 de 4,2. 

Todavia, mesmo realizando a avaliação externa, o número de alunos não foi suficiente para 

evidenciar uma nota.  E até o presente momento não foi emitido o resultado de 2021. A 

Instituição de Ensino realizou   a avaliação diagnóstica 2022 realizada pela SEEDF. Os 

resultados foram preocupantes principalmente com relação as aprendizagens matemáticas. 

Em Português houve alguns avanços, mas há a necessidade de melhoras.  Neste sentido a 

presente proposta pedagógica, visa melhorar a qualidade da educação ofertada na instituição. 

 

IV. Função social da escola 

A função social desta Instituição é fazer do ensino uma ação transformadora de 

realidade, pensamentos e fazeres educacionais. É fazer das experiências de educação 

integral, uma nova forma do direito de aprender e da conquista, formando cidadãos capazes 

de exercer seus direitos e deveres com responsabilidade e qualificá-los para o sucesso 

profissional 

 

V. Missão da Unidade Escola 

  

Garantir o acesso, a permanência com sucesso na escola e o desenvolvimento da 

Educação Integral humanizada e de qualidade por meio da gestão democrática e inovação 

educacional. 

 

VI. Princípios 

A Escola Classe Almécegas aderiu em 2017 a implementação do projeto da 

Secretaria de Educação EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL. 

Certa vez Anatole France, escritor francês, citou que “A arte de ensinar é a arte 

de acordar a curiosidade natural nas mentes jovens, com o propósito de serem satisfeitas 

mais tarde”, e é nisso que estará o pilar do projeto de aprendizagem que essa escola adotará, 

ou seja, um processo cujo fato mais importante é o processo de desenvolvimento do aluno. 

Para que isso seja concretizado serão utilizadas os PCNs, a LDB, a Proposta do Bloco de 

Alfabetização BIA, as orientações do Currículo em Movimento do 1º e 2º Ciclos, diretrizes 

de avaliação do Governo do Distrito Federal e a Proposta Político Pedagógica da Secretaria 

de Educação de acordo com a LEI 4751/2012. 

A Matriz do Currículo em Movimento da Educação Infantil será utilizada como 

instrumento para a prática pedagógica, numa perspectiva de alfabetizar brincando. 
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A Lei 4751/2012 Gestão Democrática vem alicerçar a educação nesses próximos 

anos, implantando os sujeitos do processo educativo como autores e não mais 

telespectadores da Educação no Distrito Federal. 

A Proposta Pedagógica do BIA da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal e as Orientações Curriculares em Movimento do 2º Ciclo serão utilizados com 

intuito de aquisição significativa de aprendizagem e de desenvolvimento das competências 

do aluno, além de prezar pelos valores éticos e morais e de ofertar um projeto de educação 

de qualidade, incentivando a maior participação de todos. 

O professor não deve definir a aprendizagem apenas com habilidade da escrita, 

da leitura, do conhecimento geográfico e de outros, uma vez que o aluno aprenderá outros 

valores e atividades, tais como valores culturais, atividades manuais. Aprenderá, também, 

amar e ter de defender seus interesses. Em suma, o processo de aprendizagem é algo bem 

mais complexo do que a simples arte de escrever aquilo que foi colocado no quadro negro. 

Toda a comunidade escolar trabalhará com a organização de compartilhamento 

de ideias, onde o desejo de melhorar significativamente a qualidade do ensino é comum a 

toda essa equipe, resgatando valores morais e éticos. 

A aquisição de novos conhecimentos se dará por meio de inúmeras 

possibilidades educativas que pretendemos buscar por meios de projetos específicos a esta 

proposta, despertando a criatividade, curiosidade e emoção, com manifestações artísticas e 

culturais. 

Com a implantação do Programa Educação Integral em tempo Integral, a Escola 

Classe Almécegas presta atendimento para 100% de seus alunos, objetivando propiciar a 

estes, uma educação de qualidade, onde poderão adquirir conhecimentos e elevar à 

autoestima. 

A Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, tem por 

finalidade garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao 

financiamento, à gestão e à destinação das verbas e demais ações, observando os seguintes 

princípios: 

I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação de 

decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na 

eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar; 

II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos 

direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 
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III – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos e de gestão financeira; 

IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus 

níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros; 

V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 

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

o trabalho; 

VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de 

ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento;  Contamos 

nesse momento com uma nova concepção de educação: Educação do Campo nº 36/2001 e 

Resolução nº 1/2002, Decreto7.352, de 4 de novembro de 2010, nessa visão o território rural 

deve ser compreendido como um espaço de produção de vida; de produção de relações entre 

homem e natureza e de relações entre o rural e o urbano, respeitando os aspectos peculiares 

do mundo rural. 

 

VII. Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens 

 

 Geral 

 

 Criar situações de aprendizagem dentro da EDUCAÇÃO INTEGRAL, que 

permitam ao aluno desenvolver as capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras, relativas 

ao trabalho intelectual, sempre articulado, mas não reduzido ao mundo do trabalho e das 

relações sociais, com o que certamente estarão dando a sua melhor contribuição para o 

desenvolvimento do aluno na prática social e produtiva. 

  Garantir o atendimento dos alunos inclusos na sala de recursos, o qual 

ocorre de forma itinerante, dando suporte pedagógico aos professores de turmas inclusas e 

atendimento individualizado aos alunos com deficiência intelectual e outras conforme 

demanda. 

 

Específicos 

 Ler e escrever com compreensão na idade certa; 

 Oportunizar aos alunos acesso a tecnologias em aulas de informática 

diariamente utilizando os tablets. 
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 Desenvolver, nos alunos, habilidades para que possam se expressar claramente 

nas formas oral e escrita, assim também como o desenvolvimento do raciocínio lógico 

estabelecendo relações entre o saber teórico e a prática; 

 Chegar a um índice satisfatório nas avaliações oficiais de nível nacional e 

distrital. 

 

VIII. Fundamentos teóricos-metodológicos 

A polêmica sobre ensinar ou não as crianças a ler e a escrever já na Educação 

Infantil tem origem em pressupostos diferentes a respeito de várias questões. Entre elas: 

 O que é alfabetização? Alguns educadores acham que é a aquisição do sistema 

alfabético de escrita; outros, um processo pelo qual a pessoa se torna capaz de ler, 

compreender o texto e se expressar por escrito. 

 Como se aprende a ler e escrever? Pode ser uma aprendizagem de natureza 

perceptual e motora ou de natureza conceitual. O ensino, no primeiro caso, pode estar 

baseado no reconhecimento e na cópia de letras, sílabas e palavras. No segundo, no 

planejamento intencional de práticas sociais mediadas pela escrita, para que as crianças 

delas participem e recebam informações contextualizadas. 

 O que é a escrita? Há quem defenda ser um simples código de transcrição da 

fala e os que acreditam ser ela um sistema de representação da linguagem, um objeto social 

complexo com diferentes usos e funções. 

 Em razão desses diferentes pressupostos, alguns educadores receiam a 

antecipação de práticas pedagógicas tradicionais do Ensino Fundamental antes dos 6 anos 

(exercícios de prontidão, cópia e memorização) e a perda do lúdico. Como se a escrita 

entrasse por uma porta e as atividades com outras linguagens (música, brincadeira, desenho 

etc.) saíssem por outra. 

 Por outro lado, há quem valorize a presença da cultura escrita na Educação 

Infantil por entender que para o processo de alfabetização é importante a criança ter 

familiaridade com o mundo dos textos. Na Educação Infantil, as crianças recebem 

informações sobre a escrita quando: brincam com a sonoridade das palavras, reconhecendo 

semelhanças e diferenças entre os termos; manuseiam todo tipo de material escrito, como 

revistas, gibis, livros, fascículos etc.; e o professor lê para a turma e serve de escriba na 

produção de textos coletivos.  Alguns alunos estão imersos nesse contexto, convivendo com 

adultos alfabetizados e com livros em casa e aprendendo as letras no teclado do computador. 
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Eles fazem parte de um mundo letrado, de um ambiente alfabetizador. Grande parte das 

crianças da escola pública depende desse espaço para ter acesso ao patrimônio cultural. 

A Educação Infantil é uma etapa fundamental do desenvolvimento escolar das 

crianças. Ao democratizar o acesso à cultura escrita, ela contribui para minimizar diferenças 

socioculturais. Para que os alunos aprendam a ler e a escrever, é preciso que participem de 

atos de leitura e escrita desde o início da escolarização. Se a Educação Infantil cumprir seu 

papel, envolvendo os pequenos em atividades que os façam pensar e compreender a escrita, 

no final dessa etapa eles estarão naturalmente alfabetizados (ou aptos a dar passos mais 

ousados em seus papéis de leitores e escritores)”. NOVA ESCOLA (Regina Scarpa é 

coordenadora pedagógica da Fundação Victor Civita) 

O Ensino, segundo Vigotski, deve partir da construção do conhecimento pelo 

próprio individuo contando apenas com a mediação do professor, pois o meio sociocultural já 

possui punho de aprendizagem na vida do aluno. 

A Educação Integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel educativo 

no contexto contemporânea, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito de 

integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a Educação Integral a um simples 

aumento de carga horária do aluno na escola. A integralidade deve ser entendida a partir da 

formação integral de crianças, adolescentes, buscando dar a devida atenção as dimensões 

humanas, primando o equilíbrio entre aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

Cabe ressaltar que pensar a aprendizagem perpassa a compreensão do aluno como 

um sujeito complexo, que constrói hipóteses e que para ir ao encontro do seu pensamento é 

preciso acolhê-lo, para finalmente propor situações didáticas e pedagógicas de intervenção, 

que visem contribuir para que ele repense seu próprio pensamento, nem mais nem menos 

daquilo de que Le é capaz (Vigotski,2001). 

A Educação Integral é amparada legalmente na art. 205 da Constituição Federal 

combinado com o art. 2º da LDB e regulamentado pelo decreto nº28. 504 de 04 de dezembro 

de 2007 e na mesma ainda trata d a semana da Educação para Vida  , onde se fala sobre 

entender e respeitar  a história da construção do país numa visão real dos acontecimentos, 

prestigiando a cultura afro-brasileira elucidando fatos que valorizem nosso passado e 

transforme nosso futuro, baseado na lei nº 11.645 de 10 de março de 2008 que torna 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e 

médio das escolas públicas e privadas. 

O Art. 22 da lei nº9394/96- Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz: 

“A educação tem por finalidade desenvolver o educando assegurando-lhe a formação comum 
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indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para prosseguir no trabalho e 

em estudos posteriores”. 

Assim, essa escola tem como perspectiva a educação para a cidadania, ou seja, a 

educação como ferramenta de transformação da realidade social. O aluno terá a oportunidade 

de alcançar quatro objetivos básicos: construção da identidade e da autonomia, interação e 

socialização nos seus diversos segmentos, ampliação progressiva dos conhecimentos de 

mundo, além das atividades definidas para sua etapa de ensino. 

A Educação Especial, no enfoque exclusivista proposto pela LDB cumpre sua 

especificidade ao possibilitar aos alunos ANEE desenvolverem suas competências 

ultrapassando os limites de sua realidade incluir ou integrar os alunos nas classes regulares e 

proporcionar-lhes suportes especiais para que supere suas limitações tornam-se objetivos 

explícitos nas Diretrizes Pedagógicas do Distrito Federal. 

Há na escola matriculados, no Ensino Fundamental, três alunos portadores de 

necessidades especiais, sendo um com deficiência intelectual, uma com deficiência física e 

uma com Deficiências Múltiplas. Aqueles que necessitarem, terão o currículo adaptado 

bimestralmente. A aluna com Deficiência Múltipla é acompanhada no matutino pelo 

Monitor e no horário da Educação Integral será acompanhada por um Educador Social 

Voluntário. 

A Educação do Campo, nessa visão o território rural, deve ser compreendido 

como um espaço de produção de vida; de produção de relações entre homem e natureza e de 

relações entre o rural e o urbano, respeitando os aspectos peculiares do mundo rural. 

 O Currículo em Movimento traz eixos transversais para o Ensino Fundamental   

e propõe integração desses; alfabetização, letramento e ludicidade. A expectativa é de que os 

espaços democráticos de formação e participação da escola favoreçam a Implementação 

deste Currículo em consonância com as teorias educacionais, trazendo uma reflexão de 

concepções da pedagogia em toda sua trajetória cultural em nosso país e a concepção 

construída em nossa Instituição Escolar. 

Historicamente o conceito de currículo expressa ideias errôneas de um conjunto 

de disciplinas, de uma relação de atividades a serem desenvolvidos pela escola, onde se 

busca resultados de aprendizagem, de uma relação de conteúdos selecionados para satisfazer 

alguns critérios avaliativos.  É preciso resgatar um Currículo com concepções integrais que 

crie meios de educação que desenvolva no ser humano uma valorização a diversidade, a 

cultura e a história. Enfim, um documento aberto em que os conhecimentos dialogam entre 
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si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas mais 

criativas, flexíveis e humanizadas. Segundo Campos: 

A aprendizagem não é apenas a aquisição de conhecimento ou de conteúdo dos 

livros, como pode ser compreendida por uma concepção estreita e acadêmica do fenômeno, 

como também pode ser limitador apenas ao exercício da memória.” (Campos, 1984, p.33) 

Assim, esta Instituição de Ensino busca redimensionar os espaços de 

aprendizagem trazendo uma construção do conhecimento, onde o professor torna-se o 

mediador interligando as práticas ao Currículo em Movimento. 

 

IX. Organização curricular da unidade escolar 

A organização curricular da escola básica de uma maneira geral vem sendo alvo 

de numerosas críticas, tanto de educadores de renome nacional, como da parte de 

educadores com atuação internacional. Nóvoa (1998), por exemplo, afirma que as atividades 

da escola desenvolvidas “numa pedagogia centrada essencialmente na sala de aula (com) 

horários escolares rigidamente estabelecidos que ponham em prática um controle social do 

tempo escolar (e), saberes organizados em disciplinas escolares que são as referências 

estruturantes do ensino e do trabalho pedagógico” (p. 22), contribuem de forma acentuada 

para aumentar as dificuldades de aprendizagens das crianças. Para o autor e demais críticos 

da organização curricular que tem como base o regime seriado. É necessária uma 

reorganização que permita uma melhor administração do tempo da escola; é necessário 

trabalhar com novas formas de organização curricular, bem como redimensionar a forma 

como os professores (as) trabalham com os conteúdos, a fim de que a escola básica possa 

melhorar seu desempenho. 

A organização desta Instituição de Ensino se dá a partir de uma perspectiva onde 

o ensino engloba o desenvolvimento do ser humano desde a infância à juventude. A 

legislação vigente amplia essas dimensões às demais etapas da educação básica, uma vez 

que o cuidar e educar na prática educativa deve buscar aprendizagens por meio de situações 

que reproduzam o cotidiano estabelecendo uma visão integrada e interdisciplinar do 

desenvolvimento considerando o respeito à diversidade, a fase vivenciada pelo estudante e a 

realidade da sua vida. 

Nosso cuidar e educar envolve admitir que o desenvolvimento, a construção do 

conhecimento, a constituição do ser humano não ocorrem em momentos estanques. Cuidar 

envolve solicitude, zelo, dedicação, atenção, bom trato, mediação o que deve permear todas 

as fases da aprendizagem. 
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A Escola Classe Almécegas terá o intuito de desenvolver nos alunos as 

habilidades de se expressarem, tanto na escrita quanto no oral, de forma clara e objetiva, 

fazendo uso do raciocínio lógico, de modo a estabelecer relações entre o saber teórico e sua 

prática introduzindo este saber no seu cotidiano, pretendendo-se empreender as seguintes 

ações: 

  Refletir coletivamente sobre o ensino-aprendizagem; 

 Propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento constante da 

aprendizagem; 

 Respeitar o ritmo de aprendizagem e absorção de conteúdo pelo aluno; 

 Garantir um espaço onde o aluno possa se posicionar, argumentar e discutir; 

 Estabelecer uma relação de confiança entre aluno e professor. 

A matriz curricular da Educação Infantil trabalha com  EIXOS 

INTEGRADORES que abrangem desde o cuidado com si e o outro até a linguagem oral e 

escrita, já o Ensino Fundamental 09 Anos  será composta por linguagens, matemática e 

ciências da natureza e humana. 

Como a escola não caminha sozinha na organização curricular será feito um 

trabalho com os pais, tais como: 

Estabelecer um trabalho conjunto entre a escola e a família, de modo que passa a 

ser rotina dos pais o acompanhamento da vida escolar de seus filhos, inclusive na orientação 

quando da realização das tarefas de casa. 

Solicitar a presença dos pais em reuniões, palestras e festas. 

Alguns projetos serão elementos de complementação da matriz curricular, que 

acontecerão em sala de aula e no horário integral, os quais estão os relacionados abaixo e 

sua descrição de execução em anexo. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 1º CICLO; 

A Educação Infantil é contemplada por eixos integradores cuidar e educar, 

brincar e interagir, envolvendo os eixos transversais que nortearão o trabalho, sendo que o 

objetivo é levar a criança ao mundo do letramento sistematizado de forma lúdica e dinâmica 

respeitando o ritmo e desenvolvimento humano da criança. 

Compreender relações estabelecidas entre os sons da fala e os códigos 

linguísticos, entendendo a escrita como forma de expressão e registro e a leitura como 

instrumento para ampliar a visão de mundo. 
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Conhecer e se desenvolver através dos  conceitos de número, espaço e forma, 

grandezas e medidas, com a finalidade de solucionar situações do cotidiano, por meio da 

resolução de problemas. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 2º CICLO; 

Os eixos integradores deste ciclo são alfabetização/letramento/ludicidade e 

dentro do Currículo em Movimento o aluno se apropriara dos conhecimentos sistematizados. 

No 1º bloco (Alfabetização) vem as quatro práticas pedagógicas essenciais para 

a alfabetização, bem como garantir à criança, a partir de seis anos de idade, a aquisição do 

letramento na perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global. Para alcançar 

estes objetivos, estas Diretrizes Pedagógicas baseiam-se em princípios teóricos- 

metodológicos norteadores de todas as ações na implementação do BIA, os quais se 

constituem em elementos imprescindíveis ao sucesso do bloco (projeto interventivo, 

reagrupamentos e sequencia didática). 

A LDB quando estabelece em seu artigo. 58 que Educação Especial será 

preferencialmente oferecida na rede regular de ensino, preocupam-se em possibilitar ao 

aluno com necessidades especiais a oportunidade de convivência com os demais alunos 

como forma de ampliar suas potencialidades.  

Esta proposta contempla ainda a Lei 11.525 de 25 de setembro de 2007 § 5 que 

diz: 

O currículo do Ensino Fundamental incluirá obrigatoriamente o conteúdo que 

trate dos direitos das crianças e dos adolescentes tendo como diretriz a lei 8.069 de 13 de 

julho de 1990, que institui o estatuto da criança e do adolescente, observada a produção e 

distribuição de material didático adequado. 

 Os projetos específicos são: Projeto Cultura da PAZ; Circuito de Ciências, 

Oficinas da EDUCAÇÃO INTEGRAL e   Plano de Ação da Educação Infantil. 

 O Projeto Cultura vem desenvolver a educação para a diversidade enfatizando a 

cidadania, a cultura, os direitos humanos e a sustentabilidade.  As disciplinas de linguagens 

e ciências da natureza estão acontecendo num horário com o professor de referência da 

manhã bem como a matemática, ciências humanas e Ensino Religioso e Artes. 

O Ensino Religioso é projetado em valores e princípios éticos, pois o grupo 

evidenciou a necessidade de se focar na ética e moral, respeitando os credos de uma 

diversidade religiosa e cultural existente na escola e no mundo. 
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X. Organização do trabalho pedagógico da unidade escola 

a) Organização do trabalho em ciclos: A expansão dessa política no país 

iniciou-se a partir da década de 1980, com a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização 

em São Paulo (1984) e, em seguida, em outras redes de ensino. No decorrer dos anos 1990 e 

2000 diferentes modalidades de ciclos foram sendo formuladas e diferentes denominações 

têm sido utilizadas para se referir à organização da escola em ciclos no Brasil, conforme as 

especificidades de cada proposta, como: Ciclo Básico, Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de 

Formação Humana, Regime de Progressão 3 Continuada, Bloco Inicial de Alfabetização, 

Ciclo Complementar de Alfabetização, Ciclos de Ensino Fundamental, Organização em 

Ciclos (MAINARDES,2009). 

Os Ciclos de Aprendizagem constituem-se em uma modalidade específica de 

ciclos que se caracteriza por ser uma experiência em que as mudanças no currículo, na 

avaliação e na organização da escola e do sistema são menos ousadas que outras 

modalidades, como os Ciclos de Formação. Nos Ciclos de Aprendizagem, a duração dos 

ciclos tende a ser mais curta (2 ou 3 anos) e há a previsão da reprovação ao final de cada 

ciclo. A organização da escola em ciclos de aprendizagem é uma alternativa para enfrentar o 

fracasso escolar (reprovação, evasão), bem como para a construção de uma escola de 

qualidade, que garanta a aprendizagem dos/as alunos/as, por meio da progressão das 

aprendizagens; 

A progressão das aprendizagens fica facilitada quando os objetivos de final de 

ciclo estão claros para professores/as e alunos/as, pelo uso da pedagogia diferenciada, pela 

avaliação formativa, pelo trabalho coletivo dos/as professores/as de um mesmo ciclo, etc. 

b) Organização dos tempos e espaços: o espaço e tempo de coordenação 

pedagógica trouxe um ganho dentro do desenvolvimento cognitivo e intelectual do aluno, 

pois este espaço de três horas, é onde o professor faz curso de formação traz técnicas e 

métodos inovadores para sala de aula, sempre com intuito de aprimorar o ensino. Neste 

espaço também acontecem os Conselhos de Classe, momento extremamente importante para 

se avaliar ações e intervenções na vida do aluno, se discutir e onde se constroem projetos 

desenvolvidos na escola, avaliações institucionais de larga e micro escala, além de recebe os 

pais para uma conversa sobre situações que necessitam da intervenção familiar. 

Serão realizados Projetos Interventivos, Reagrupamentos, Sequencia Didática, 

no que tange ao letramento; ludicidade; à formação continuada dos professores; à avaliação 

formativa, processual e diagnóstica. 
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Os alunos passam por um espaço e tempo de ensino de 5h de aulas e 4h no 

Horário Integral assistidos por Educadores Sociais Voluntários. Em dois irão ao Centro 

Olímpico e em um irão à Escola Parque da Natureza de Brazlândia. 

c) Relação Escola-Comunidade: existem eventos destinados a integrar a 

comunidade escolar como festas, confraternizações, reuniões, passeios. 

d) Equipe Especializada e Outros Profissionais: A Escola conta com uma 

Pedagoga e um Orientador Educacional. Não conta profissional itinerante da sala de 

recursos. 

e) Processo Disciplinar: A Escola fará uso, como ferramentas do Processo 

Disciplinar, da advertência oral, advertência escrita, suspensão de aluno, transferência de 

aluno e convocação de pais/responsáveis. 

 

XI. Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem: concepções e práticas 

Para Hoffmann (2003, p.52-53) “a avaliação deve significar a relação entre dois 

sujeitos cognoscentes que percebem o mundo através de suas próprias individualidades, 

portanto, subjetivamente”. Assim sendo, deve-se avaliar o que se ensina, encadeando a 

avaliação ao processo ensino aprendizagem e transformando-a em um procedimento 

pedagógico que contribua para o desenvolvimento do aluno.   

De acordo com as DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO E DE APRENDIZAGEM PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA/SEE-DF a avaliação 

está ligada ao trabalho pedagógico fazendo com isso a retomada do processo de ensino e de 

aprendizagem de transformar a ideia de que a avaliação não se restringe ao julgamento sobre 

os sucessos ou fracassos do aluno e será compreendida como um conjunto de ações que têm 

a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Acontecerá de modo 

continuo e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento 

adquirido pelo aluno. 

A avaliação, por tanto, deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da 

aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante 

qualificação, possibilitando-o identificar problemas e encontrar soluções, corrigindo rumos 

necessários. 

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que nos impulsiona a 

novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento 

passo a passo do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento (Joel Martins 
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Lapud’ Hoffman, 1997). A avaliação é formativa e envolve diagnostico, intervenção e 

continuidade. 

É preciso pensar também nas desigualdades sociais e culturais, pois como afirma 

Perrenoud (2000) ; 

Nem todos os indivíduos que coexistem em uma sociedade, tanto as crianças 

como os adultos, enfrentam as situações da vida, sejam elas banais ou extraordinárias, com 

os mesmos meios intelectuais e culturais. Essa desigualdade existe tanto nas sociedades sem 

escola como na sociedade altamente escolarizadas, mas a emergência da forma escolar 

modifica o estatuto, a natureza e a visibilidade das desigualdades culturais (Perrenoud 2000, 

p. 18). 

Esse autor coloca a avaliação em ciclos como estratégia de superação das 

desigualdades sociais. 

Na Educação Infantil a avaliação é feita por meio da observação e do 

acompanhamento do desenvolvimento integral da criança, sendo que seu resultado é 

registrado em relatório individual e apresentado semestralmente. Não há promoção 

conforme Art.31. 

Na organização escolar em ciclo, o pensamento norteador estará em função das 

necessidades de aprendizagens dos estudantes. Ele parte de outra concepção de 

aprendizagem e de avaliação que traz desdobramentos significativos para o espaço e o 

tempo escolar, além de exigir novas práticas e novas posturas da equipe escolar. Desse 

modo, a seriação inicial deu lugar ao ciclo básico, tendo como objetivo propiciar maiores 

oportunidades de escolarização voltada para a alfabetização efetiva das crianças. 

Haverá o Conselho de Classe bimestralmente onde participarão professores e 

Direção para avaliar e gerar ações de intervenções nos aspectos cognitivo e afetivo dos 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizado. Além de ser um momento de reflexão 

quanto a métodos e técnicas inovadoras em sala de aula. 

Serão utilizados registros diários e semanais. 

Esse processo avaliativo é uma grande aliada do aluno e do professor, isso 

porque possibilita a corresponsabilidade e a reorganização de ensino e da sala de aula. Esta 

apresenta as seguintes características: 

 É medida pelo professor; 

 Destina-se a promover a aprendizagem 

 Levam em conta diferentes linguagens e estilos de aprendizagem; 



 

21 

 

 Oferece tratamento didático aos ‘erros’, considerando-os como 

informações diagnósticas, visando ao levantamento de informações e 

 Mapeamento de dados para compreensão do processo de aprendizagem do 

aluno. 

 Inclui todas as atividades realizadas, assumindo uma dimensão 

participativa porque ocorre a intercomunicação, proporcionando o 

planejamento de novas situações de aprendizagem. 

A construção do conhecimento do aluno deverá ser refletiva pelo professor na 

perspectiva da dimensão cumulativa, assumindo uma característica dinâmica no processo 

educativo impulsionando a aprendizagem e também promovendo a melhoria do ensino.  

O professor que atuará com aluno deve ter uma concepção de avaliação 

reflexiva, interpretativa sobre a relação de ensinar e aprender, trazendo com isso um grande 

avanço de conhecimento profissional e consequentemente com isso seu aluno se 

desenvolverá mais rapidamente. Assim sendo, a Adequação Curricular se torna um recurso 

de grande importância para garantir o acesso desse aluno ao conhecimento, respeitando, 

assim, suas necessidades cognitivas. 

A avaliação dentro da Instituição será uma constante no seu cotidiano, onde 

todos os envolvidos farão uma reflexão coletiva do fazer pedagógico. Portanto, ao longo do 

ano, ao final de cada bimestre será realizado um Conselho de Classe envolvendo os 

professores, equipe pedagógica finalidade de analisar, diagnosticar e planejar intervenções 

pedagógicas. Ao final do ano letivo cabe ao Conselho de Classe também confirmar ou não a 

promoção do aluno com as devidas observações quando necessário para auxiliar o professor 

do ano seguinte. 

A avaliação da Educação Integral se dará mensalmente através de reunião 

escolar, pelos alunos, por avaliação oral, pelos parceiros e pais através de avaliação escrita e 

o Conselho Escolar nas reuniões ordinárias. 

A fim de que as reuniões deste Conselho de Classe resultem em contribuições 

significativas para o processo avaliativo, alguns procedimentos e orientações devem ser 

observados, onde: 

 O aluno não deve ser rotulado; 

 As intervenções dever ser constituídas em observações concretas; 

 O aproveitamento de cada aluno e da turma deve ser debatido, analisando 

as causas dos baixos ou altos rendimentos. 
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 As alternativas de solução pra os problemas identificados devem ser 

indicadas e implementadas e avaliadas pelos responsáveis. 

XII. Plano de ação para a implementação do Projeto Político-Pedagógica 

1) Gestão pedagógica 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar a 

qualidade do 

ensino ofertado na 

Escola Classe 

Almécegas 

 

Meta 1 e 2 do PDE 

Escola (2015-

2024):1.19 e 2.16 

 

Realizar 

coordenações 

coletivas nas 

quartas-feiras nos 

turnos matutino e 

vespertino, onde 

serão discutidas 

ações para a 

melhoria da 

qualidade do ensino 

ofertado, 

planejamento 

coletivo, avaliação 

dos resultados, 

debates e trocas de 

experiências 

Direção e 

coordenação 

pedagógica 

Semanalmente 

 

Melhorar a 

qualidade do 

ensino através da 

formação 

continuada no 

espaço da 

coordenação 

pedagógica  

 

Meta 1 e 2 do PDE 

Escola (2015-

2024):1.8 e 2.14 

 

Estabelecer parcerias 

com instituições 

públicas e privadas, 

trazendo pessoas de 

outras entidades para 

realizar a formação 

continuada dos 

professores na 

instituição, 

transformando a 

coordenação num 

Direção 

Coordenação 

pedagógica 

Equipe 

Especializada 

de Apoio á 

Aprendizagem 

 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

Mensalmente 
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espaço de troca e 

produção de 

conhecimento; 

 

Melhorar o nível de 

desenvolvimento 

dos estudantes da 

instituição, evitar a 

evasão e abandono; 

e reduzir as 

dificuldades de 

aprendizagem 

Meta 2 do PDE 

Escola (2015-2024): 

2.28, 2.12 ;2.14 

 

Ações realização de 

reagrupamentos 

interclasse e projetos 

interventivos 

Professores 

regentes 

 

Direção 

Coordenação 

Equipe 

Especializada 

de Apoio 

Aprendizagem 

Semanalmente 

 

2) Gestão dos resultados educacionais 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Analisar os 

resultados das 

avaliações 

externas como 

provinha Brasil 

saeb e prova 

diagnóstica 2022 

para com base 

nestes analisar os 

dados repensar 

estratégias e 

redirecionar a 

prática 

pedagógica 

Meta 2 do PDE 

Escola (2015-2024): 

2.28, 2.12 ;2.14 

Na coordenação 

pedagógica serão 

realizados estudos 

sobre o desempenho 

da instituição escolar 

nas avaliações 

externas e serão 

repensadas 

estratégias 

pedagógicas para 

reduzir as 

dificuldades e 

melhorar a qualidade 

do ensino e os níveis 

de desempenho dos 

Direção e 

coordenação 

pedagógica 

Equipe 

Especializada de 

Apoio á 

Aprendizagem 

 Serviço de 

Orientação 

Educacional 

No decorrer do 

ano quando 

forem 

divulgados os 

resultados 
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alunos 

Analisar o 

resultado do 

desempenho dos 

estudantes para 

melhoria da 

qualidade do 

ensino e 

aperfeiçoamento 

de estratégias e 

suporte de apoio 

 

Meta 2 do PDE 

Escola (2015-2024): 

2.28, 2.12 ;2.14 

Serão realizados 

bimestralmente, os 

conselhos de classe 

para exposição do 

rendimento dos 

estudantes e 

levantamento de 

ações que viabilizem 

a recuperação dos 

alunos defasados 

 

Será feito o 

levantamento dos 

alunos faltosos e dos 

alunos com 

dificuldade de 

aprendizagem, bem 

como, dos alunos 

com distorção idade 

série 

 

Acionar a família, 

em caso de faltas 

reiteradas e quando 

houver número 

exagerado de faltas, 

comunicar o 

Conselho Tutelar; 

Acompanhar o 

Direção 

Coordenação 

pedagógica 

Equipe 

Especializada de 

Apoio á 

Aprendizagem 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

Semestralmente 
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desempenho dos 

alunos e realizar 

readequação das 

ações institucionais 

visando a melhoria 

do desempenho dos 

estudantes 

 

 

3) Gestão participativa 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Realizar a gestão 

democrática de 

forma 

participativa, 

juntamente com o 

conselho escolar, 

órgão colegiado 

responsável pela 

gestão da escola 

em conjunto com 

a direção 

representado pelos 

segmentos da 

comunidade 

escolar, pais, 

alunos, 

professores e 

funcionários. 

 

Meta 2 do PDE 

Escola (2015-2024): 

2.56 

Realizar reuniões 

consultivas sobre 

questões importantes 

da escola; 

 

Realizar ações 

deliberativas em 

reunião sobre 

questões 

administrativas 

pedagógicas e 

financeiras; 

 

Realizar reuniões 

normativas, para 

avaliação e definição 

de diretrizes e metas 

de ações pertinentes 

a dinâmica do 

processo educativo e 

Direção 

juntamente com 

o conselho 

escolar 

 

 

Bimestralmente 

ou 

extraordinariame

nte, conforme 

necessidade. 
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para o bom 

funcionamento da 

escola; 

 

Realizar reuniões 

fiscalizadoras e 

avaliativas para que 

o conselho possa 

exercer sua função 

de controle.  

 

4) Gestão de pessoas 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Organizar o 

trabalho dos 

diversos agentes 

educacionais: 

professores, 

funcionários da 

gestão 

educacional e 

terceirizados, em 

consonância com 

a proposta 

pedagógica da 

instituição; 

visando o alcance 

das metas 

estabelecidas pela 

gestão. 

 

Meta 2 do PDE 

Escola (2015-2024): 

2.54, 2.22 ;2.14 

Realizar 

coordenação coletiva 

pedagógica com 

participação dos 

professores, direção, 

EEAA, SOE e 

coordenador, para 

estabelecer ações 

que melhoram o 

desempenho dos 

alunos e a qualidade 

do serviço 

executado;   

Realizar reuniões 

com os servidores 

terceirizados e da 

Carreira de Gestão 

Educacional 

Direção juntamente 

com o conselho 

escolar 

Semanalmente 

Mensalmente 

Semestralmente 
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  (limpeza, merenda e 

vigilância), com a 

finalidade de 

esclarecer as 

necessidades da 

instituição e os 

projetos 

desenvolvidos pela 

instituição, bem 

como avaliação e 

sugestão para o bom 

andamento do 

trabalho coletivo; 

Realizar reuniões 

bimestrais com os 

pais, para acolher as 

demandas e 

solicitações dos 

mesmos. 

 

5) Gestão financeira 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Estabelecer 

juntamente com 

o Conselho 

Escolar o melhor 

uso dos recursos 

financeiros 

providos do 

PDAF e do 

PDDE, para 

Meta 2 do PDE 

Escola (2015-2024): 

2.56 

 

Realizar reunião com 

o colegiado do 

Conselho Escolar e 

Caixa Escolar, e 

redigir ata de 

prioridade para uso e 

destinação das 

verbas do PDAF e 

do PDDE, destinadas 

Direção 

Conselho Escolar  

No decorrer do 

ano letivo, a 

partir do 

momento que 

forem 

disponibilizadas 

as verbas do 

PDAF e PDDE 
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melhoria da 

infraestrutura 

física e da 

qualidade da 

educação 

ofertada pela 

instituição. 

a custeio, 

manutenção e 

pequenos 

investimentos; 

Realizar passeios na 

instituição, custeados 

pelo PDAF. 

Contudo, tendo em 

vista a oferta da 

Educação Integral, a 

unidade escolar 

buscará suporte de 

transporte escolar, 

junto à Coordenação 

Regional de Ensino 

de Brazlândia; 

 

Realizar a prestação 

de contas, 

disponibilizada em 

pasta, para toda a 

comunidade escolar, 

analisar e aprovar. 

Esta reunião 

acontecerá 

quadrimestralmente; 

 

Destinar os recursos 

repassados pelo 

PDDE, para 

melhoria do IDEB 

da instituição, 

procurando 



 

29 

 

planejar e 

implementar o Plano 

de Desenvolvimento 

da Escola, utilizando 

os recursos 

repassados pelo 

PDDE para as 

instituições que 

aderiram o plano de 

metas e 

compromissos do 

PDE Escola. 

 

6) Gestão Administrativa 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Realizar a gestão 

administrativa da 

escola, de forma 

que as pessoas 

possam se sentir 

confortáveis e 

reconhecer-se 

como parte 

importante para o 

bom 

funcionamento da 

I.E, buscando 

proporcionar um 

ambiente que; 

favoreça o 

aprendizado dos 

Meta 2 do PDE 

Escola (2015-2024): 

2.55, 2.22 ;2.14 

Realizar a 

conscientização, 

durante as 

reuniões, de que 

todos os membros 

da instituição têm 

o dever de 

conservação do 

prédio e de fazer 

bom uso dos 

materiais 

disponibilizados; 

Realizar escuta da 

comunidade 

escolar, para 

entender as reais 

Direção 

 

No decorrer 

do ano letivo 
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estudantes e  o 

alcance das metas 

almejadas. 

.  

necessidades   e 

sugestões 

relacionadas a 

melhoria da 

infraestrutura 

administrativa; 

Promover espaços 

de escuta e 

conscientização da 

comunidade 

escolar e dos 

alunos, sobre a 

responsabilidade 

pelo patrimônio 

escolar. 

XIII. Panos de Ações Específicos   

 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À 

APRENDIZAGEM 

 

EEAA: Pedagoga(o): Mônica Aparecida da Silva de Azevedo 

Eixo: Coordenação Coletiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Apresentação do 

trabalho (serviços) 

SEAA; 

 

Promover o 

conhecimento 

da função do 

SEAA na 

Instituição 

 

Exposição oral e 

através de 

recursos 

audiovisuais; 

 

Março/2022 

Equipe gestora, 

EEAA 

professores, 

coordenador 

SOE 

Através das 

solicitações de 

apoio 

direcionadas a 

EEAA , no 

decorrer do 

ano. 

Socialização das 

intervenções que 

estão sendo 

realizadas pela 

EEAA no decorrer 

do bimestre, 

quando os casos 

específicos são 

levantados na 

Promover 

espaços de 

escuta sobre o 

serviço da 

EEAA, para 

valorização da 

importância do 

mesmo na I.E. 
 

Trocas nas 

coordenações 

coletivas no  

decorrer do ano 

letivo; 

 

Bimestral 

Equipe gestora, 

EEAA 

professores, 

coordenador 

SOE 

Através de 

feedbacks 

orais 
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coordenação 

coletiva; 

 Formação 

continuada 

conforme demanda 

da instituição 

 

Criar espaços 

para estudo e 

assessoramento 

do trabalho 

pedagógico;  
 

Estudos prévios 

para a formação 

continuada dos 

profissionais da 

I.E.; 

Leitura  de 

documentos 

oficiais e  

levantamento de 

informações 

através  de  

questionários de 

mapeamento das 

necessidades de 

formação 

continuada ou 

oficinas  

direcionada as 

especificidades da 

IE; 

Preparação de 

material para as 

oficinas; 

 

Durante o ano 

letivo; 
 

Bimestral 

Equipe gestora, 

EEAA 

professores, 

coordenador 

SOE 

Serão 

avaliadas 

através de 

enquetes, 

questionários, 

etc. 

 
Eixo: Observação  do Contexto Escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Mapeamento 

Institucional;  

Refletir e 

analisar o 

contexto de 

intervenção da 

EEAA 

Levantamento e 

construção de 

informações, 

através da leitura 

de documentos 

como PPP, 

relatórios, 

inventário escolar,  
Produção de 

formulários  no 

Google docs, para 

mapear a opinião e 

as solicitações da 

famílias; 

Análise das 

informações 

construídas a 

partir dos 

questionários; 

Observação em 

diversos 

ambientes, como 

recreio, eventos, 

horas cívicas, etc; 

Compartilhament

Durante todo o 

ano letivo 

EEAA; 

Gestores; 
 SOE; 

Coordenador 

pedagógico 

Professora Inez,  
Professores 

regentes 
Pedagoga da 

EEAA 

Será realizada 

a partir da  

análise  da 

contribuição  

dos 

mapeamentos 

para a 

planejamento 

do trabalho da 

EEAA 
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o das informações 

e promoção de 

reflexões com a 

Comissão Local 

(direção,SOE, 

coordenadora 

pedagógica e 

professora 

readaptada ), para 

juntos pensarmos 

estratégias;  

Promover 

reflexões junto ao 

corpo docente a 

fim de buscarmos 

melhoras 

significativas na 

qualidade do 

processo de 

ensino e 

aprendizagem. 

 
Eixo: Observação em sala de aula 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Acompanhamento 

do processo de 

ensino e de 

aprendizagem . 

. 

Oferecer 

sugestões 

pedagógicas 

para os docentes 

e/ou realizar 

intervenções 

junto aos alunos 

que  passaram 

e/ou que 

passarão por 

Estudo de Caso,  

nas turmas de 

integração 

inversa e  CCI 

( Classe Comum 

Inclusivas 

Reduzidas); 

Observações da 

dinâmica da sala 

de aula ou quando 

solicitada pelo 

professor;  
 

Conforme a 

demanda  

escolar no 

decorrer do 

ano letivo. 

Professores, 

EEAA  

Através dos 

avanços nas 

aprendizagens 

do educando ,  

observados 

através dos 

registros no 

Teste de 

Psicogênese da 

Língua 

Escrita , na 

fluência na 

leitura e nos 

avanços nos 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizar 

observações para 

fomentar o 

acompanhamento 

do processo de 

ensino 

Promover uma 

cultura de 

sucesso escolar; 

Observar as 

múltiplas 

relações entre 

Observações da 

dinâmica da sala 

de aula  e do 

aluno  

encaminhado para 

a EEAA ; 

No decorrer do 

ano letivo, 

conforme a 

demanda  

escolar 

Professor; 

EEAA 

 

 

Através dos 

avanços nas 

aprendizagens 

do educando 
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aprendizagem de 

novos estudantes 

encaminhados para 

a EEAA 

aluno x 

professor, aluno 

x aluno. 

 

No 

desenvolvimento 

de  Projetos 

interventivos e/ou 

ações da EEAA 

no trabalho com 

datas e temas 

significativos do 

calendário 

escolar, em 

parceria com os 

professores 

regentes; 

nas avaliações 

realizadas 

pelos mesmos 

no decorrer do 

ano escolar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Envolver a família 

no processo  de 

escolarização do 

estudante. 

Identificar as 

concepções da 

família, em 

relação ao 

processo de 

aprendizagem; 

Realizar reuniões 

setorizadas 

agrupando as 

famílias por 

necessidades 

específicas 

comuns; 

Promover a 

participação da 

família no 

acompanhamento 

escolar da criança; 

Promover 

momentos de 

reflexão que visem 

a viabilização de 

garantia dos 

direitos básicos 

das crianças 

 

 

 

 

Acolhimento da 

família com 

reuniões 

individuais via 

Google meet, ou 

ligação telefônica, 

quando  a família 

tiver dificuldade 

em comparecer 

presencialmente; 

tendo em vista a 

realidade da área 

rural e dificuldade 

de transporte que 

alguns pais 

enfrentam; 

Conversas em 

reunião de pais 

( por agrupamento  

de responsáveis 

por alunos com 

dificuldade de 

aprendizagem e/ou 

comportamento), 

conforme 

necessidade 

estabelecida  pelo 

grupo de 

professores, com 

Bimestral 

Pedagoga (EEAA) 

Orientador (SOE) 

 

Direção  

 

Coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocorrerá por 

meio de análises   

no aumento  da 

participação das 

famílias  através 

dos  registros em 

documentos e 

atas. 
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Eixo: Formação continuada de professores 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Promover espaços 

de reflexão, trocas 

e  socialização  de 

novos 

conhecimentos;  

 

 

Propiciar 

momentos de 

formação, trocas 

de experiências 

e  realizar 

esclarecimentos 

sobre 

peculiaridades 

do campo e da 

comunidade 

atendida pela 

escola,   
Proporcionar a  

troca de 

conhecimentos 

na coordenação 

pedagógica 

(conforme 

solicitação da 

direção e grupo 

de professores); 
Sensibilizar o 

corpo docente 

Realizar  

formação e/ou 

estabelecer  

parcerias para 

formações 

continuadas ou 

oficinas com os  

temas sugeridos 

no Mapeamento 

Institucional; 

Preparar material 

para as formações 

ou oficinas; 

Separar materiais 

necessários às 

oficinas; 

Produzir slides 

com os tópicos 

mais relevantes; 

Produzir convites 

via SEI aos 

formadores que 

atuarão nas 

1º Bimestre : 

* O papel da 

EEAA e do  

SOE dentro do 

ambiente 

escolar  

(30/03/2022) 
*Adequação 

Curricular 

(10/03/2022) 

*Autismo(23/0

3/2022) 
* Produção da 

RAV/ RDI  e 

comunicação 

aos pais no 

âmbito da 

cultura de Paz. 

(20/04/2022) 

 

 

2º Bimestre: 

*Consciência 

Pedagoga 

(EEAA) 

Orientador 

(SOE) 

 Direção  

Coordenador 

Pedagógico 

 Professores  

Palestrantes  

Convidados 

Através de 

enquetes e   

questionários 

ao final da  

formação  e/ou 

oficinas; 

Feedbacks 

orais dos 

participantes 

envolvidos. 

temas  que  

promovam a 

conscientização e  

o interesse da 

família  em 

estabelecer uma 

parceria produtiva 

com a escola; 

Promover 

parcerias e/ou 

encaminhamentos  

a outras 

instituições como 

CRAS, Posto de 

Saúde, Conselho 

tutelar, Faculdades  

parceiras( Psicolo

gia, 

fonoaudiologia, 

etc), que ofertam 

serviços gratuitos 

a comunidade,  

para  minimizar 

situações  de 

fracasso e evasão 

escolar. 
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sobre seu papel 

no processo de 

desenvolviment

o e 

aprendizagem 

do educando. 
 

 

formações; Fonológica 

(22/05/2022) 

*Produção de 

texto 

(24/05/2022) 

*Alfabetização 

e letramento 

( junho) 

 

3º Bimestre 

*Alfabetização  

e letramento 

Matemático  

(agosto); 

 

Roda de  Conversa 

com professores 

com o Tema: 

Abuso Sexual 

(parceria com o 

SOE) 

Orientar sobre 

Protocolos em 

Caso de 

Suspeita de 

Abuso Sexual e 

esclarecer 

dúvidas; 

 

Roda de Conversa 

com a Agente da  

PCDF; 

Apresentação de 

slides; 

 

 

17/05/2022 

 

Pedagoga 

(EEAA) 

 Orientador 

(SOE) Direção  

Coordenador 

Pedagógico 

 Professores  

Palestrantes  

Convidados  

Feedback dos 

participantes 

envolvidos 

Dia de luta contra a 

Medicalização da 

Educação e da 

Sociedade; 

 

 

 

Conscientizar 

sobre a 

realidade atual e 

a importância de 

redimensioname

nto de nossas  

práticas 

 

Roda de Conversa  

com convidado 

especial 

 

Na segunda 

semana de 

novembro 

 

Pedagoga 

(EEAA) 

 Orientador 

(SOE) 

 Direção  

Coordenador 

Pedagógico 

 Professores  

Palestrantes 

Convidados 

Observação e 

registros em 

questionários;  

 

Formação sobre 

Dia Nacional da 

Consciência Negra 

Conscientizar , 

orientar  e 

prevenir  

situações  de 

racismo 

estrutural . 

 

 

Palestra com 

convidado 

especial 

 

 

Na Semana da 

Consciência 

Negra 

Pedagoga 

(EEAA) 

 Orientador 

(SOE) 

 Direção  

Coordenador 

Pedagógico 

 Professores  

Palestrantes 

Convidados 

 A partir de 

questionário 

com o tema   

Consciência 

Negra  

 
Eixo: Reunião EEAA 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Reuniões com a 

coordenação 

pedagógica; 

 

Estabelecer 

parceria para  o 

planejamento e  

execução dos 

Planejar, 

repensar, acolher 

e realizar ações 

conjuntas com o 

coordenador; 

 

Semanal ou 

quinzenal 

Pedagoga da 

EEAA; 

Coordenador 

Direção 

Será através da 

análise do 

alcance  dos 

objetivos  

acordados 
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projetos  e 

objetivos 

institucionais. 

Avaliar Projetos 

e ações de 

âmbito 

institucional; 

 Planejar, avaliar 

e analisar os 

resultados dos 

Projetos 

interventivos; 

Estabelecer um 

diálogo de 

cooperação  

Analisar os 

resultados e  

dados bimestrais 

da I.E. 

  Reuniões com os 

Serviços de Apoio 

(SOE, SAA, 

Intinerância de DV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar no 

Processo de 

transição dos 

alunos 

regulares, 

ENEES e TFEs; 

Buscar 

informações, 

orientações e 

parcerias para 

colaborar no 

processo de 

desenvolviment

o do estudante; 

 

 

 

 

 

Propor reuniões 

ou encontros para 

tratar sobre casos 

específicos; 

Repassar, 

orientar, acolher   

e coordenar 

ações; 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do 

ano letivo 

conforme 

demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoga da 

EEAA; 

SOE 

Equipe 

Intermediária da 

UNIEB 

 

 

 

 

 

 

Será através da 

análise do 

alcance  dos 

objetivos  

acordados 

 

 

 

 

 

Reuniões com a 

direção,  
 

Planejar ações 

institucionais ; 
Avaliar Projetos 

e ações de 

âmbito 

institucional; 
 
 

Auxiliar a Equipe 

gestora nos 

objetivos 

institucionais;  

Estabelecer 

parcerias para 

execução das 

atividades 

institucionais 

Propor 

formações;  

 

No decorrer do 

ano letivo 

conforme 

demanda 

 

Pedagoga da 

EEAA; 

Direção; 

Coordenador; 

SOE 

Será através 

da análise do 

alcance  dos 

objetivos  

acordados 

Reuniões com os 

pais;  
 

Buscar parcerias 

para alcançar os 

fins almejados; 

Acompanhar se 

os 

encaminhament

os estão sendo 

realizados; 

Convocar os pais;  
Acompanhar e 

orientar os pais; 
Entrega de 

encaminhamentos 

e ajustamentos de 

condutas; 
 

No decorrer do 

ano letivo 

conforme 

demanda 

 

Pedagoga da 

EEAA; 

Direção; 

Coordenador; 

Será através 

da análise do 

alcance  dos 

objetivos  

acordados 

Reuniões com os 

professores;  
 

Conhecer os 

motivos dos 

encaminhament

os e as 

Ouvir demandas;  

Sugerir 

intervenções 

Pedagógicas; 

No decorrer do 

ano letivo 

conforme 

demanda 

Pedagoga da 

EEAA; 

Direção; 

Professor 

Conforme 

observação da 

evolução dos 

alunos através 
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dificuldades 

encontradas; 

Orientar, 

planejar e 

propor 

estratégias de 

intervenção; 

Acompanhar   as 

estratégias  e 

reorientar o 

planejamento 

das ações , 

quando 

necessário; 
 

Propor estratégias 

individuais e  

institucionais para 

melhoria  do 

processo de 

ensino e 

aprendizagem; 

 

 dos registros. 

Reunião  com o 

responsável pelo 

PSE  (Programa 

Saúde na Escola) 

da UBS 06 

Buscar parcerias 

para alcançar os 

fins almejados; 

Articular ações 

conjuntas que 

favoreçam  a 

formação 

integral dos 

estudantes da 

EC Almécegas, 

por meio de 

ações de 

prevenção, 

promoção e 

atenção `a saúde 

primária. 

Reuniões para 

articular ações; 

sugerir  e acolher 

demandas; 

Organização do 

ambiente escolar; 

Preparação de 

materiais, 

foders,etc; 

Registro das 

ações; 

Produção de 

questionários de 

avaliação das 

ações. 

Mensalmente 

Pedagoga da 

EEAA; 

Direção; 

Coordenação  

Profissional 

articulador da 

UBS. 

Através de 

feedbacks dos 

envolvidos nas 

ações através 

de registros 

específicos. 

Reunião com o 

coordenador da 

Educação Integral 

Estabelecer 

parceria para  

o planejamento 

e  execução 

dos projetos  e 

objetivos 

institucionais. 
Avaliar Projetos 

e ações de 

âmbito 

institucional; 
 

Planejar, 

repensar, acolher 

e realizar ações 

conjuntas de 

âmbito 

institucional com 

o coordenador da 

Educação 

Integral; 

 Planejar, avaliar 

e analisar os 

resultados dos 

Projetos 

interventivos; 

Estabelecer um 

diálogo de 

cooperação  

Analisar os 

resultados e  

dados bimestrais 

da I.E. 

 

No decorrer do 

ano letivo 

conforme 

demanda 

 

Pedagoga da 

EEAA; 

Direção; 

coordenador 

Conforme 

observação da 

evolução dos 

alunos através 

dos registros. 
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Eixo: Planejamento EEAA 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Reuniões às sextas 

feiras 

(EAP/SEAA); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trocar 

experiências e 

buscar soluções 

para as 

demandas; 
Formação 

Continuada dos 

profissionais da 

EEAA; 
Aprimorar os 

conhecimentos e 

tratar sobre  

questões 

pontuais, 

concernentes ao 

SEAA; 
 

Realizar 

planejamentos,  

Buscar 

alternativas e 

estratégias 

Estudar, 

Registrar ,  

Fotografar, 

 

 

 

 

 

EAP/SEAA 

sexta-feira; 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora 

intermediaria da 

SEAA; 

Pedagogos;  

Psicólogos; 
 

 

 

 

 

Processual  e 

contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento das 

atividades semanais 

a serem 

desenvolvidas  pela 

EEAA. 
 

Planejar as 

ações que serão 

desenvolvidas 

na  I.E.  durante 

a semana;  
 

 

 

 
Produzir 

documentos, 

relatórios, 

formações,  

materiais, 

planejamento de 

ações  da semana; 
Etc. 

Planejamento  

semanal 

EEAA- 

segunda-

feira. 

 

Pedagoga da 

EEAA 

 

 

 

 

 Será realizado 

ao final da 

semana com 

análise  da  

execução    das 

ações 

planejadas. 

 
Eixo: Eventos 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Jornada Pedagógica 

do SEAA 

 

Aprimorar o 

conceito teórico 

metodológico na 

forma de novas 

experiências; 

 

Organização do 

tempo-espaço 

para assistir ao 

evento. 

 

Participação no 

evento on-line  

 

24 e 25/03 

SEAA 

GSEAA, 

Convidados, 

Coordenação 

Intermediária 

 

Através dos 

feedbacks 

enviados nos 

chats após o 

evento. 

Roda de  

Conversa com 

alunos dos 4º e 5º 

anos com o Tema:   

Combate ao 

Abuso Sexual e a 

Exploração sexual 

de crianças e 

adolescentes 

Esclarecer 

dúvidas sobre  

Abuso sexual e 

orientar os 

alunos sobre o 

tema 

 

 

 

 

Roda de Conversa 

com O SOE, 

EEAA e agente 

de Policia Civil 

do DF 
 

 

 

16 e 17 de 

maio 

 

 

 

 

 

 

 

Professores,  

palestrante 

convidado,  

Direção,  

coordenação,  

SOE e EEAA 

 

 

 

A partir de 

feedback dos 

envolvidos na 

formação. 
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Dia do Estudante 

 

Refletir sobre o 

estudante da 

nossa rede 

(Refletir sobre a 

luta contra a 

medicalização 

nas escolas) 

 

 

Realização 

de atividade 

diversificada

: 

filme,brinca

deiras,etc 

11/08 

 

 

 Professores 

SOE 

EEAA 

Direção 

Coordenação 

Profissional 

convidado 

 

A partir do 

feedback dos 

participantes 

ao final do 

evento com 

registros 

escritos pelos 

alunos. 

Valorização da 

Vida (Setembro 

Amarelo) 

 Promover 

reflexões acerca 

da Saúde Mental 

e da Inteligência 

Emocional para 

lidar com  

situações 

conflituosas 

internas e 

externas 

Roda de conversa 

com os 

profissionais da 

Educação acerca 

do tema; 

Na segunda ou 

terceira 

semana de 

setembro 

 

professores 

SOE 

EEAA 

Direção 

Coordenação 
convidado 

A partir do 

feedback dos 

participantes 

ao final do 

evento com 

registros 

escritos 

Dia Nacional da 

Consciência 

Negra (Lei 

Nº10639/2003) 

 

Possibilitar 

reflexões a cerca 

da contribuição 

histórico e 

sociocultural 

dos negros  para 

construção da 

identidade do 

povo brasileiro 

Possibilitar 

momentos de 

reflexão sobre a 

identidade, 

preconceito, 

discriminação e 

sobre as 

representativida

des  culturais; 

 

Preparação de 

material; 

Promoção de 

palestra sobre  o 

tema com a 

participação de  

convidados; 

Produção de 

painel  com 

personalidades 

representativas da 

cultura afro e  

mapeamento das 

identificações dos 

alunos 

Roda de 

conversas sobre  o 

tema com os 

alunos 

Na semana de 

21 a 25/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

SOE 

EEAA 

Direção 

Coordenação 

convidado 
 

 

Através de 

questionário 

anterior e 

posterior ao 

trabalho 

sobre o tema 

da 

Consciência 

Negra. 

 

 

 

 

 

Fórum  do 

Serviço 

Especializado de 

Apoio  a 
Aprendizagem 

 

 

Trocar 

experiências 

entre os 

Serviços de 

Apoio  das 

Equipes 

Especializadas 

do DF  e  

apresentar 

Organização 

do Tempo 

escolar para 

participar do 

evento 

23 a 25/11 

SEAA, 

Coordenação 

intermediária 

GSEAA 

Durante o 

evento 
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práticas 

exitosas; 

 
Eixo: Reunião com a Gestão Escolar 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Encontros com a 

Equipe Gestora de 

acordo com a 

necessidade. 
 

Organizar e 

acompanhar o 

planejamento 

coletivo;  

Alinhar ações 

pontuais e 

solicitações e  

oferecer 

Feedback; 
 

 

Realizar 

Planejamento das 

ações; 
 Reunião para 

tratar ações 

pontuais; 
   Reunião para 

acolhimento e  

promoção de 

análise e reflexão 

do trabalho 

desenvolvido e 

dos objetivos 

institucionais 

alcançados; 
 

Semanal ou 

conforme 

necessidade; 

 

 

Equipe Gestora;  

Pedagoga da 

EEAA; 

Coordenador 

Pedagógico 

A cada reunião 

e por meio de 

Feedbacks, de 

decisões 

acordadas e 

objetivos 

alinhados 

conjuntamente

. 

 

 

Reunião para 

tratar sobre 

Estratégia de 

Matrícula 

Possibilitar uma 

melhor 

adequação de 

enturmação e  

de ambiente de   

sala de aula para 

atendimento dos 

educandos 

Estudo da 

estratégia de 

matrícula e 

organização dos 

atendimentos e 

especificidades  

dos ENEES 

 

última semana 

de agosto 

Equipe Gestora;  

Pedagoga da 

EEAA; 

Coordenador 

Pedagógico 
SOE 

 A partir da 

análise  dos 

resultados 

alcançados 

evidenciado na 

melhoria dos 

atendimentos 

aos educandos. 

 
Eixo: Estudos de caso 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Reunião com a 

coordenação 

intermediária para 

discussão dos 

estudos de caso; 

Buscar 

soluções/respost

as para que o 

estudante seja 

atendido em 

suas 

necessidades, 

respaldado pela 

legislação 

vigente; 

Análise 

documental; 
 Reunião com a 

família, professor; 
 Relatório de 

avaliação e 

intervenção;  
Formulário 

específicos de 

Estudo de Caso; 
 

Reunião para 

estudo de caso 

local 
Reunião com a 

Regional de 

De acordo 

com o 

surgimento de 

demanda;  

Estudo de caso 

anual 

especificado 

pela SEEDF 

(23/08) 

UNIEB  
Equipe Gestora,  
Professor 

regente, 
Pedagoga  da 

EEAA 
Coordenador  
 SOE. 

Registro em 

formulários; 

Resposta da 

GSEAA  e /ou 

SUBIN 
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Ensino 

 
Eixo: Conselho de Classe 

 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

      

Conhecer e mapear 

a realidade de cada 

turma;  

Identificar os 

aspectos 

positivos, 

significativos 

em relação ao 

processo de 

ensino e 

aprendizagem; 

Analisar de 

forma 

interventiva as 

demandas ou 

realidades 

Fazer os 

encaminhament

os de acordo 

com a demanda;  
Promover 

reflexões a cerca 

das intervenções 

diante dos 

aspectos 

identificados; 

Observação e 

acompanhamento 

das solicitações e 

verificação se os 

encaminhamentos 

das orientações  

estão alcançando 

os resultados 

desejados ou se 

necessitam de 

replanejamento de 

estratégias. 

bimestral 

EEAA/SOE 

Equipe gestora,  

Professor regente, 

Coordenador 

Pedagógico  

 

Observações 

dos 

resultados 

obtidos; 

 
Eixo: Projetos e ações institucionais 

 

Ações/Demandas Objetivos 
Procediment

os 
Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

      

Projeto de 

Consciência 

Fonológica-  para 

estudantes com 

dificuldades no 

processo de 

alfabetização de 1º 

e 5º ano  do Ensino 

Fundamental 

Auxiliar no 

processo de 

desenvolviment

o e 

aprendizagem  

dos estudantes 

com dificuldade 

no processo de 

alfabetização; 

Favorecer 

avanços nos 

níveis da 

Psicogênese da 

Língua escrita 

de crianças com 

Planejar e prepar  

material 

adequado; 

Produzir  jogos; 

Realizar 

atendimentos  dos  

alunos  em  grupo 

(Grupo 1- 

crianças de 1º ao 

3º ano do E.F.  no 

Projeto 

Interventivo da 

I.E. 

Atendimento de 

estudantes de 4º e 

Semanalmente  

(Grupo 1 –

terça-feira 

(Projeto 

Interventivo) 

Grupo 2 –

quinta-feira) 

intervenção 

em turno 

contrário, 

durante o 

primeiro 

semestre de 

2022. 

 

Professores; 

Coordenador 

Pedagoga 

 da EEAA 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante a 

observação 

do progresso  

no 

desenvolvim

ento da 

leitura e da 

escrita dos 

estudantes  

em Testes da 

Psicogênese 

da Língua 

Escrita e  em  

testes de  



 

42 

 

TFE, ANEES 

e/ou 

encaminhadas 

para EEAA. 

5º ano do E. F. 

com dificuldades 

no processo de 

leitura e escrita 

em grupo, no 

turno contrário. 

Auxiliar o 

professor regente 

na seleção das 

atividades 

interventivas 

adequadas ao 

nível de 

desenvolvimento 

dos estudantes 

com dificuldades 

de aprendizagem 

para serem 

aplicadas em sala 

de aula; 

Promover 

formações nas 

coordenações 

coletivas, que   

aperfeiçoe e 

auxilie  o trabalho 

dos professores, 

com temas 

voltados para a: 

Alfabetização e 

letramento; e 

Consciência 

Fonológica. 

 fluência na 

leitura;  

por meio de 

relatos dos 

professores 

nas 

coordenações 

coletivas, 

e/ou 

Conselhos de 

Classe 

Bimestrais; e 

por meio de 

feedbacks no 

decorrer do 

Processo. 

Projeto Língua 

Solta – ação a ser 

desenvolvida com 

estudantes da 

Educação Infantil, 

que apresentam 

dificuldades na 

fala,  em  parceria 

com as professoras 

regentes. 

Promover 

atividades que 

favoreçam o 

desenvolviment

o da fala  e  a 

comunicação e 

expressão das 

crianças de 4 a 6 

anos de idade. 

Agir 

preventivamente 

em possíveis 

problemas no 

processo de  

escolarização 

dos estudantes; 

Evitar 

constrangimento

s  e/ou bulling. 

 

Apresentação do 

Projeto para as 

professoras 

Planejamento 

semanal  

juntamente com 

as regentes para o 

desenvolvimento 

das atividades; 

Treinamento 

diario de 10 a 15 

minutos em sala 

de aula, na 

rodinha ou 

momento de 

relaxamento; 

Trabalhar   com 

músicas  que 

desenvolvam as 

habilidades 

2 meses – 

agosto e 

setembro de 

2022 

 

Professoras da 

Educação Infantil; 

Coordenador 

Pedagoga 

 da EEAA 

Contínua e 

processual ao 

longo do 

Projeto, a 

partir dos 

registros em 

relatórios 

feitos pelas 

professoras 

da melhora 

na oralidade 

e na fluência  

da fala. 
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fonológicas; 

Avaliar o 

desenvolvimento 

das crianças ao 

longo do Projeto; 

Acompanhamento 

do Projeto em 

parceria com o 

coordenador; 

 Encaminhar para 

a  

acompanhamento 

fonoaudiológico 

as crianças que   

continuarem 

manifestando 

dificuldades na 

fala após o 

desenvolvimento 

do Projeto; 

Solicitar a 

participação da 

família nas 

observações em 

casa e no estímulo 

a oralidade da 

criança. 

 

 

 

PANO DE AÇÃO ESPECÍFICO DA PROFESSORA READAPTADA 

Coordenação Coletiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Participação 

nas reuniões 

coletivas como 

apoio 

pedagógico 

e de mídia bem 

como na 

organização 

dos 

-

Acompanhar 

o roteiro da 

coordenação 

coletiva para 

dar suporte 

ao professor 

e demais 

segmentos da 

Acompanhame

nto do fluxo de 

cada reunião 

com a 

promoção 

diária do 

trabalho em 

cada segmento 

de acordo com 

Semanalme

nte 

Professora 

readaptada. 

A atividade ocorre de 

maneira satisfatória nos das 

coletivas bem como no dia a 

medida do surgimento 

demandas relacionadas as 

reuniões coletivas. coletivas 



 

44 

 

cronogramas 

das mesmas. 

 

 

escola. 

- 

Dar suporte 

de mídia 

necessária 

utilizada no 

decorrer das 

reuniões. 

 

a necessidade 

de cada um. 

 

 

Suporte multimídia 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Participação 

como apoio 

pedagógico 

nas reuniões 

gerais da 

escola e 

também dar 

suporte aos 

professores no 

fornecimento e 

montagem de 

mídias e 

equipamentos. 

 

 

Acompanhar a 

necessidade dos 

recursos de mídia a 

serem utilizados nas 

reuniões bem como 

nas rotinas das 

aulas. 

 

 

Fornecimento 

de elementos 

de multimídia 

para o 

desenvolvime

nto das 

reuniões bem 

como da 

ministração 

do ensino em 

sala de aula. 

Semanalmen

te 

Professora 

readaptada 

A realização tem ocorrido 

de maneira a suprir as 

necessidades que surgem 

diariamente. 

 

Formação continuada e apoio ao SOE e AAEE. 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 
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Suporte a gestão escolar, 

EEAA, SOE, 

professores, 

coordenação pedagógica 

e demais envolvidos em 

cada formação inclusive 

na preparação de 

materiais a serem 

utilizados. 

Suporte ao SOE e 

AAEE no 

desenvolvimento de 

projetos e ações. 

-

Acompanhamento dos 

palestrantes e 

formadores para 

suprimento de eventuais 

necessidades dos 

mesmos. 

 

Dar apoio 

pedagógico 

nas formações 

continuadas e 

na preparação 

de materiais a 

serem 

utilizados nas 

mesmas. 

 

Acompanham

ento do fluxo 

de cada 

reunião com a 

promoção de 

trabalho diária 

em cada 

segmento de 

acordo com as 

demandas de 

cada um. 

No decorrer 

do ano letivo 

Professora 

readaptada 

As atividades tem 

ocorrido ao longo do 

período de maneira 

exitosa. 

 

Suporte em eventos da escola 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Participação da 

produção de materiais 

necessários para os 

eventos como:  

Produção de mural, 

apresentações, 

organização do 

ambiente, homenagens 

produção de certificados 

Dinamizar o 

desenvolvim

ento dessas 

ações com 

suporte. 

 

Acompanhamen

to do fluxo de 

desenvolviment

o dentro de cada 

evento da escola 

dirimindo as 

necessidades 

que vão 

surgindo dentro 

manualmente 
Professora 

readaptada 

As atividades estão 

sendo desenvolvidas 

de maneira a suprir as 

necessidades de cada 

evento. 
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e mensagens e mídias. 

 

de cada uma. 

 

Criação e execução nos projetos a serem desenvolvidos 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Responsável pela 

articulação do 

projeto Inventário 

da Escola, 

 

Suporte no 

desenvolvimento do 

Projeto Circuito de 

Ciências. 

 

 

Acompanhar o 

desenvolviment

o da 

coordenação 

coletiva para 

dar suporte ao 

professor e 

demais 

segmentos da 

escola. 

Dar suporte de 

mídia 

necessária 

utilizada no 

decorrer das 

reuniões. 

 

Acompanham

ento do fluxo 

diário e 

atendimento 

de acordo 

com a 

necessidade 

de cada um. 

Semanalm

ente 

Professora 

readaptada 

A atividade ocorre de 

maneira satisfatória nos 

das coletivas bem como 

no dia a medida do 

surgimento demandas 

relacionadas as reuniões 

coletivas. coletivas 

Outras formações 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos 
cronogra

ma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Motivação e valorização 

professionais da 

instituição. 

Guarda e distribuição do 

material pedagógico. 

Suporte pedagógico de 

atividades realizadas 

pelos professores 

quando solicitada. 

Motivar, 

acompanhar, 

registrar, 

coordenar e dar 

suporte 

necessário em 

todas essas ações 

desenvolvidas. 

Desenvolvimento 

de casa ação 

descrita conforme 

o fluxo exigido. 

 
Professora 

readaptada 

A atividade ocorre 

de maneira 

satisfatória nos das 

coletivas bem como 

no dia a medida do 

surgimento 

demandas 

relacionadas as 

reuniões coletivas. 
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Organização de 

atividades pedagógicas 

em forma de apostila, 

cartazes, xérox, etc. 

Produção de vídeos. 

Registro por meio de 

fotos, vídeos, atas e 

demais registros das 

ações da escola. 

 

 

coletivas 

 

PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Garantir a 

permanência e 

êxito escolar dos 

estudantes, 

evitando a evasão, 

repetência e 

abandono escolar 

Meta 1 do PDE 

(2015-2024) 

Meta 2 do PDE 

(2015-2024) 

Meta 4 do PDE 

(2015-2024) 

Meta 5 do PDE 

(2015-2024) 

Meta 8 do PDE 

(2015-2024) 

 

Busca ativa dos 

estudantes, por 

meio de contatos 

por telefone, 

bilhetes; 

A cada três faltas 

consecutivas ou 

cinco faltas 

alternadas 

realizar contato 

telefônico com os 

pais para verificar 

o motivo das 

ausências; 

Realizar de 

projetos 

interventivos; 

Realizar 

reagrupamentos 

intraclasses e 

Professores, 

direção, 

coordenador 

pedagógico, 

Orientador 

Educacional; 

e Equipe 

Especializada 

de Apoio à 

aprendizagem 

No decorrer do ano 

letivo 
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extraclasses; 

Reforço escolar, 

conforme 

necessidade 

Realizar o 

replanejamento 

curricular; 

 

PLANO DE CULTURA DE PAZ 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Contribuir para 

a promoção de 

um ambiente e 

convivência 

escolar dentro 

dos parâmetros 

de uma cultura 

de paz; 

Buscar 

estabelecer na 

instituição de 

ensino uma 

comunicação 

não violenta 

entre os 

membros da 

instituição; 

 

Meta 

1.25Meta 

2.47 Meta 

4.18 Meta 

4.20 

 

 

Buscar escutar os 

anseios dos alunos 

durante as aulas; 

Trabalhar temas como: 

dignidade, respeito, 

aceitação, diversidade, 

solidariedade, 

igualdade, etc.; 

Trabalhar conteúdos 

relativos à cidadania 

como: justiça social, 

desenvolvimento, 

laicismo, estado de 

direito e direitos 

humanos e inteligência 

emocional; estabelecer 

durante as 

coordenações 

pedagógicas um 

ambiente de escuta e 

de respeito as opiniões 

divergentes, em busca 

para melhoria da 

qualidade do ensino da 

Professores, 

direção, 

coordenador 

pedagógico, 

Orientador 

Educacional; e 

Equipe 

Especializada 

de Apoio à 

aprendizagem 

No decorrer do ano 

letivo 
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instituição; 

Estabelecer parcerias 

com conselho tutelar 

para informar situações 

de violação de direitos 

e negligência; 

Estabelecer parceria 

com o Programa Saúde 

na Escola  

PSE, para realização 

de atividades que 

desenvolvam a saúde 

mental e emocional do 

servidores da 

instituição através das 

técnicas de Redução de 

Estresse (TER) e Tai 

Chi; 

Incentivar e estimular 

a presença dos Pais nas 

reuniões bimestrais; 

através de ações 

acolhedoras de 

compartilhamentos e 

comunhão com café da 

manhã e oportunidades 

com espaço de falas, 

contribuindo para em 

melhor relação 

família/escola; 

Realizar atividades de 

inclusão e acolhimento 

com os alunos com 

Transtornos 



 

50 

 

Funcionais Específicos 

e ENEEs; 

Realizar acolhimento 

das diferenças para 

produzir o novo pela 

diversidade, 

objetivando a 

transformação no outro 

pelo conhecimento da 

diversidade. 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Participar, 

elaborar, 

analisar e 

contribuir para 

ações em prol 

dos alunos e da 

comunidade 

escolar; 

Garantir 

mecanismo de 

participação 

efetiva e 

democrática da 

comunidade 

escolar na 

elaboração do 

Projeto Político 

Pedagógico; 

 

Meta 2.56 do 

PDE (2015-

2024) 

 

 

 

Divulgar 

informações 

referentes ao 

uso dos 

recursos 

financeiros, a 

qualidade dos 

serviços 

prestados e os 

resultados 

obtidos da 

escola; 

Participar de 

reuniões 

relativas as 

mudanças na 

estrutura física 

e das 

necessidades da 

Professor 

direção, 

Servidor da 

Carreira 

assistência, 

Representante 

dos pais 

Se reunirá de acordo 

com a organização das 

etapas e modalidades e 

extraordinariamente, a 

qualquer tempo por 

solicitação do diretor da 

Instituição escolar ou de 

um terço dos membros 

deste colegiado escolar. 
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I.E.; 

Realizar 

reuniões de 

interesse da 

escola em prol 

da comunidade 

escolar; 

Participar de 

reuniões 

internas de 

interesses da, 

I.E., ou de 

mudanças de 

função dos 

professores e 

servidores; 

Reunir, discutir 

e referendar 

ações que 

envolvam o uso 

dos recursos 

financeiros da 

Instituição (PD 

Conselho 

Escolar 

AF e PDDE) ou 

outros   

provindos de 

emendas 

parlamentares; 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
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alcançar 

resultados 

significantes e 

duradouros nas 

aquisições de 

conhecimentos 

constantes dos 

conteúdos 

programáticos. 

Meta 1 

reorganizar o 

trabalho 

pedagógico, 

com vistas em 

significativas 

melhorias, 

consignadas no 

PDE e 

referendadas 

pelos 

profissionais 

de educação. 

atividades 

quotidianas de 

sala de aula, sob 

todas as suas 

manifestações, 

atividades 

extraclasse e 

interações com 

outras salas de 

aula. 

corpo docente e 

coordenação 

pedagógica. 

todo o período 

letivo. 

embasar, 

subsidiar e 

operacionalizar 

todo o trabalho 

pedagógico da 

escola. 

Meta 2 

reuniões 

semanais com 

os professores, 

equipe gestora 

e coordenação 

pedagógica. 

trato de toda a 

práxis pedagógica 

e informes gerais 

e e de interesse de 

toda a 

comunidade 

escolar.   

 todo o grupo 

escolar. 

todas as quartas-

feiras. 

tornar 

sustentável e 

harmônica toda 

a permanência 

voltada ao 

expediente 

regulamentar de 

trabalho, 

visando o bom 

convívio entre 

todos os 

partícipes do 

grupo escolar. 

Meta 3: 

relações 

interpessoais 

de trabalho em 

amplos 

aspectos. 

estrito 

cumprimento de 

todas as regras de 

boa convivência e 

respeito mútuo. 

toda a 

comunidade 

escolar. 

indeterminado. 
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Orientador Educacional: Philip Matheus Jeronimo Ferreira Alves    

 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar 

incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e 

para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a 

aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional 

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político 

Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante 

como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio 

social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente 

ano letivo: 

METAS: 

 

Promover da identidade do Orientador Educacional. 

Analisar a realidade local da Escola e Comunidade. 

Planejar de forma coletiva os projetos com o corpo docente. 

Integrar Família- Escola para ações diretas na construção do aprendizado dos alunos. 

 

 

 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 

EIXO DE AÇÃO 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

Ed. 
Cidadani

a e 

Educa
ção e 
Divers

Educaçã
o e 

Sustenta
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Direitos 

Humano
s 

idade bilidade 

Participação 

Estudantil 
X X  

Criação de videoaulas 
diversificando o formato de 
apresentação do conteúdo. 

Ação Junto aos 
professores 

Ano Letivo 2022 

Organização de Atividade 

de Ensino no Ambiente 

Virtual considerando seus 
objetivos pedagógicos. 

Ação Junto aos 
Estudantes 

Ano Letivo 2022 

Entendimento de quais são 

os conhecimentos prévios 
dos alunos sobre um 
determinado assunto para 
organizar das aulas. 

Implantação da 
Orientação 
Educacional 

Ano Letivo 2022 

Desafios aos alunos através 
de textos colaborativos. 

Ação Junto aos 
Estudantes 

Ano Letivo 2022 

Projeto de Vida X  X 

Projetos integrados com os 
conteúdos ministrados em 
sala pelas professoras. 

Ação Junto aos 
Estudantes 

Ano Letivo 2022 

Ações de acolhimento com 
os alunos. Trazê-los para 

um convívio harmômico e 
holístico. 

Ação Junto aos 
Estudantes 

Ano Letivo 2022 

Estímulo à autoeficácia com 

desafios mensais. O intuito 
é fazer com que os alunos 

busquem através do 

contato com a sua cultura 

experimentações e 
construções pessoais e 
coletivas 

Ação Junto aos 
Estudantes 

Ano Letivo 2022 

Trabalhar a visão ampla e 
crítica sobre dilemas, 
relações, desafios, 
tendências e oportunidades 

no mundo do trabalho. 

Projetos interventivos 
simples que facilitem a 
comunicação e aumentem 
a confiança dos alunos com 
o corpo docente. 

Ação Junto aos 
professores 

Ação Junto aos 
Estudantes 

Ano Letivo 2022 

Interação Família X  X Encaminhamento de casos 

de infrequência escolar, 

Rede de 

Proteção 
Ano Letivo 2022 
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x 

Escola 

com vistas à garantia do 
direito à educação. 

Individual 

A família precisa estar em 
contato com as ações da 
Escola. Por isso, promover 

apresentações bimestrais 

onde os alunos poderão 
divulgar os trabalhos 
realizados no decorrer do 
ano. 

Ações junto às 
famílias 

Ano Letivo 2022 

Abrir um espaço de roda de 

conversa mensal com os 
pais através do Meet 
durante o período remoto. 

Ações junto às 
famílias 

Ano Letivo 2022 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

Promover da identidade do Orientador Educacional 

– Apresentar para o corpo docente e comunidade as atribuições do Orientador 

Educacional dentro da escola. O Feedback sobre os atendimentos para os gestores e professores 

deverá ser apreciado durante às coletivas, com o intuito de abertura para um debate e elaboração de 

estratégias. Levar para as professoras as informações das formações com o grupo de Orientadores da 

Regional de ensino. 

Analisar a realidade local da Escola e Comunidade 

– Estudar os dados do SAEB dos anos anteriores e elaboração de estratégias para a 

promoção dos alunos na perspectiva de crescimento intelectual. Abordagem com as famílias na 

busca de integração e mediação de problemas. Busca ativa dos alunos que não estão interagindo com 

as professoras, e levantamento dos alunos para uma busca, mas incisiva. 

Planejar de forma coletiva os projetos com o corpo docente. 

O projeto de Iniciação Científica será um mediador de como o planejamento está 

fluindo. Com a participação dos alunos no evento será possível aplicar os conteúdos em sala e 

avaliar de maneira formativa o impacto que os mesmos geraram na aprendizagem dos estudantes. 

Apresentação dos projetos interventivos mensalmente pelas professoras nas coletivas 

para compartilhamento e divulgação dos trabalhos realizados. 

Aplicar testes bimestrais com o intuito de preparação para as provas do SAEB. 

Integrar Família- Escola para ações diretas na construção do aprendizado dos alunos. 
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Apresentação de propostas para os familiares para que os mesmos participem e 

acompanhem o desenvolvimento dos filhos. Com as famílias mais próximas, poderemos ter uma real 

verificação se a integração está sendo eficaz. 

Formulários serão disponibilizados para as famílias, e os dados recolhidos passarão por 

uma verificação e discussão em coletiva com o corpo docente. 

 

XIV. Projetos Específicos da Unidade Escolar 

 

PROJETO INVENTÁRIO 

 

Justificativa 

A construção do Inventário da Escola Classe Almécegas, é um passo muito 

importante para que possamos ter um conhecimento da comunidade e reconhecimento desta 

instituição de ensino como escola do campo. 

Há uma grande necessidade de realizar um trabalho sistemático para que se 

possa ter um conhecimento fundamentado nas vivências realizadas na comunidade local, 

proporcionando debates, momentos de reflexão e compreensão e sua importância como 

patrimônio educacional, social e cultural. 

A proposta do inventário está ligada a execução da política de Educação do 

Campo do Distrito Federal. Na meta 8, estratégia 8.1 do Plano Distrital da Educação nos 

aponta que a unidade de ensino bem como todo âmbito da Educação precisa garantir um 

ensino de qualidade levando em conta os saberes e fazeres da escola do campo. Vejamos o 

que nos orienta: 

“Garantir a estruturação curricular e pedagógica, voltada a realidade do campo 

em todos os níveis de ensino, enfatizando as diferentes linguagens e os diversos espaços 

pedagógicos conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo.” 

 Desta forma o inventário da unidade escolar e da comunidade tem como foco 

principal produzir uma proposta pedagógica que venha nos permitir obter uma visão ampla 

das mesmas levando em conta o estudante, o lugar onde vive, suas formas de organização, 

sua identidade cultural e sua relação de pertencimento a comunidade. 

Objetivo geral 
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- Garantir a estruturação pedagógica, curricular e cultural do inventário voltado 

para realidade da comunidade e Escola Classe  Almécegas, como forma de conectar a escola 

as experiências de vida de nossos alunos e moradores locais, resgatando a história, a cultura 

e conhecimentos gerais baseados nas experiências vividas por estes indivíduos. 

Objetivos específicos. 

 Reconhecer a unidade de ensino como escola do campo e parte integrante 

da Comunidade Almécegas. 

 Promover mudanças de atitudes que visem o respeito ao espaço e cultura 

de cada indivíduo como parte integrante do campo. 

 Realizar levantamento de vivências, formas de organização da identidade 

cultural, social, educacional, econômica e ambiental da escola e da comunidade. 

 Dar conhecimento por meio da integração curricular estimulando os 

estudantes para produção de conhecimentos sobre si do lugar onde vive. 

 Construir de forma coletiva o Inventário da Escola Classe Almécegas. 

Cronograma de ações a serem desenvolvidas na construção do inventário da 

escola do campo almécegas 

I ETAPA   

Levantamento de temas a serem abordados no inventário com base nas 

orientações da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 Recursos Naturais: (re) conhecendo a biodiversidade 

 Pessoas / famílias que compõem a comunidade da escola: características de 

constituição, aspectos sociais, econômicos e culturais. 

 Produção: sistemas produtivos e uso de tecnologias 

 Formas de trabalho e sua organização. 

 Lutas sociais e formas de inserção e organização política das famílias 

 Escola: estrutura física, formas de organização do trabalho e aspectos 

curriculares 

 O que fazem as crianças e jovens no tempo em que não estão na escola 

II ETAPA 

Levantamento de estratégias para realização de pesquisa de campo, bibliografia 

e documentos norteadores para construção do inventário. 

III ETAPA 

o Lançamento do projeto para a escola bem como a comunidade escolar. 
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o Conscientização dos alunos a cerca do que é patrimônio cultural em 

sala de aula. 

o Realização de diálogos com os alunos acerca da comunidade 

Almécegas: 

o Levar os alunos a relatarem sobre os conhecimentos prévios que 

alunos tem acerca do lugar de onde vivem.) 

o Visita ao Posto de Saúde Rural de Almécegas realizada pelos alunos e 

professores. 

o Realização de entrevista com moradores do Núcleo Rural de 

Almécegas-Realização de pesquisa de campo para levantamento de dados a respeito da 

hidrografia, relevo, clima, vegetação, fauna e flora. 

o -Consultas a documentos como: Projeto Político Pedagógico, Manuais 

de orientação para produção de inventário, documentos de orientações e regulamentação 

da escola do campo, etc. 

o Realizar reuniões coletivas com a comunidade escolar para maior 

envolvimento no projeto.. 

o Realizar pesquisa sobre benfeitorias como iluminação, água tratada, 

academia,       pavimentação asfáltica, reforma da escola, etc. 

o - Confecção de cartazes, produção de textos, desenhos, maquetes, 

slides dentre outros após levantamento de dados. 

IV ETAPA 

 

o Levantamentos visando aprofundamento de estudos de percurso histórico, 

biodiversidade, sistemas de produção, trabalho e uso de tecnologias. bem 

como levantamentos/estudos socioculturais 

V ETAPA 

o Estruturar o inventário da escola e após 

VI ETAPA 

o Realizar culminância do Inventário da escola com toda comunidade escolar 

prestando homenagens a todos que foram importantes na construção da 

comunidade e da Escola Classe Almécegas bem como apreciar apresentações 

e trabalhos práticos realizados pelos alunos 

Recursos. 

Recursos materiais 
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o pesquisa de campo 

o fotos 

o vídeos 

o murais 

o cartazes 

o pesquisas documentais 

o maquetes 

o papéis variados: Papel cartão, papel dupla-face, papel madeira, etc. 

o cola 

o tesoura 

o tinta guache 

o  Questionários para entrevistas e relatos escritos 

Recursos humanos 

o alunos 

o professores 

o moradores  de Almécegas e outros colaboradores da comunidade. 

o Componentes do Comitê Local da escola ( gestores, orientador 

educacional, pedagoga dentre outros). 

o Servidores do posto de saúde 

o Grupo gestor da escola 

Avaliação 

o  Observação e registro das atividades. 

o  Questionamentos orais. 

o  Observação de mudança de atitudes. 

o Análise do portifólio do Inventário 

 

PROJETO CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

Cronograma: Ano Letivo 

Justificativa: O papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a 

compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo 

participativo e parte integrante do universo, portanto, o Circuito de Ciências trará aos alunos 

a interação com a realidade dos fenômenos naturais os levando a refletir sobre vários 

aspectos da natureza. 
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Objetivo geral: Formular questões, diagnosticar e propor soluções para 

problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. 

Objetivo específico: Conhecer e criar meios para resolver problemas reais do 

seu cotidiano dentro das Ciências. 

Utilizar a pesquisa cientifica para descobrir que os elementos das ciências 

naturais estão inseridos ou fazem parte do nosso corpo. 

Público alvo: 1º, 2º, 3º,4º e 5° anos do ensino fundamental. 

Metas: Criar para resolver problemas que envolvem  o meio em que vivemos. 

 

Descrição das ações: 

 .Escolher um tema para a criação dentro da proposta do Circuito de Ciências da 

CRE/BRAZLÂNDIA; 

 Desenvolver um projeto dentro desses temas e aplicar junto aos alunos; 

 Utilizar esses experimentos para mostrar no Circuito; 

 Expor em Brazlândia e posteriormente em Brasília, caso nossos experimentos 

forem selecionados e caso haja apoio estrutural por parte da SEEDF. 

 

Recursos necessários: 

Humanos: 

Professores, Orientador Educacional, monitores, alunos e Direção. 

Materiais: 

Transporte escolar, papéis, máquina fotográfica, demais materiais dos 

experimentos serão listados posteriormente, uma vez que, os temas ainda não foram 

escolhidos. 

 

PROJETO  DE TRANSIÇÃO 

Justificativa: O aluno deve ter sempre em mente a perspectiva de sua vida 

escolar. Tem que ter a visão sistemática de todas as fases escolares que terá percorrer. 

Sabemos que a mudança ocorrida do 5º para o 6º Ano traz um impacto enorme na rotina 

escolar do aluno. Nesse sentido, esse Projeto tem por finalidade de propor ao aluno uma 

melhor condição de adaptação a essa nova realidade. 

Objetivo geral: Mostrar, de forma comparativa entre o 5º e o 6º ano, a mudança 

sofrida na rotina escolar do aluno. 
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Objetivos específicos: Mostrar, de forma comparativa entre o 5º e o 6º ano, a 

mudança sofrida na rotina escolar do aluno, realizando uma visita ao CED 04 de Brazlândia, 

onde o aluno participará efetivamente da rotina do 6º Ano daquela Instituição. 

Público alvo: Alunos do 5º Ano. 

Metas: Fortalecimento e diminuição dos impactos da transição escolar, 

Descrição das ações: Visitação programada ao CED 04 de Brazlândia. 

Recursos necessários: Transporte Escolar. 

 

PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2022 

 

Objetivos e metas 

• Estabelecer relações comparativas (mais que, menos que, tanto quanto, 

igual, diferente, maior que, menor que etc.); 

• desenvolver atitudes de preservação e cuidado com o meio ambiente, com 

o outro, com os animais, com a vida; 

• manipular, explorar e conhecer diferentes portadores de texto; 

• participar ativamente de práticas de letramento; 

• desenhar, de forma livre e dirigida, com diversos materiais e suportes, 

situações do cotidiano, que representam sua leitura de mundo; 

• exercitar a leitura e a escritas espontâneas; 

• participar de atividades que envolvam noções matemáticas, tais como a 

manipulação de diversas quantidades de objetos e materiais, brincadeiras de contagem, 

realização de estimativas, notações numéricas em diferentes contextos etc.; 

• trabalhar com símbolos e signos; 

• contar, recontar, criar, encenar histórias, récitas, roteiros etc.; 

• apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, 

danças etc.; 

• estabelecer relações lógicas cada vez mais complexas; 

• organizar-se e trabalhar de forma colaborativa em grupos; 

• observar, realizar e registrar experimentos; 

• desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças, 

ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes implementos 

– cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos etc.) e brincadeiras; 
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• manifestar-se através do jogo simbólico (situações problema cotidianas) e 

outros. 

1- Público alvo 

Alunos da Educação Infantil. 

2- Metodologia 

Serão promovidas ações sociais, educativas e culturais no âmbito escolar 

trazendo o letramento de forma lúdica, dinâmica e global envolvendo todos os eixos do 

Currículo em Movimento da Educação Infantil dentro de uma perspectiva em tempo 

integral, onde não há matutino e vespertino e sim um tempo de 2 períodos na Unidade de 

Ensino . 

3- Operacionalização 

Rotina Escolar da Educação Infantil 

o 7h30mim as 12h30mim . 1º e 2º períodos 

Horários Atividades diárias 

7h40mim Café da manhã 

8h20min 

Projeto o que não cabe no meu mundo, 

chamada viva, contagem de alunos, calendário, 

tempo e clima, adição e subtração informal. 

9h as 10h Parquinho 

10h as 11h40mim LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

11h40min Almoço e higienização bucal 

12h30 Volta para casa 

 

OBS: os alunos não da Educação Infantil não são atendimentos no horário 

integral em 2022. 

 

                   Recursos Humanos: Professores, Direção,   

Recursos Materiais: Televisão, revistas, rótulos de embalagens, CD, 

equipamento de som, papel pardo, canetinha, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, bola, 

corda, brinquedos pedagógicos, ônibus escolar para participar de passeios e aulas 

extraclasses desenvolvidos em Brazlândia. 

Avaliação 
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A avaliação se dará diante da participação individual do aluno na realização das 

atividades propostas nos projetos, observando sua atitudes frente as coordenadas nas aulas  

ao longo do semestre, através do Relatório Semestral. 

  Assim sendo, a avaliação das crianças tem como referência os objetivos do 

projeto político pedagógico da instituição e não deve assumir finalidades seletivas e 

classificatórias, muito menos uma prática para avanços de estudos. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 05/2009) 

explicitam que as creches e pré-escolas devem elaborar e aplicar formas de avaliação que 

apreciem o acompanhamento da organização do trabalho pedagógico e o desenvolvimento 

da criança: 

Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, isto é, 

tomando as crianças concretas, em suas histórias de vida, seus ambientes sociais e culturais e 

co-construtoras de um processo dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal e social. 

Variados devem ser os registros, tais como a escrita, a gravação de falas, diálogos, 

fotografias, vídeos, os trabalhos das crianças etc. As professoras anotam, por exemplo, o que 

observam as impressões e ideias que têm sobre acontecimentos; descreve o envolvimento 

das crianças nas atividades, as iniciativas, as interações entre as crianças etc. E usam esses 

registros para refletir e tirar conclusões visando aperfeiçoar a prática pedagógica (Grupo de 

Trabalho- Educação Infantil: Subsídios para construção de uma sistemática de avaliação, 

2012: 14). 

 

PROJETO: O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO 

Justificativa 

 Este projeto vem restaurar princípios morais que nos dias de hoje estão sendo 

distorcidos pela sociedade. Vivemos um momento em que a honestidade, a generosidade, o 

amor estão se extinguindo e as pessoas estão cada vez mais intolerantes com o próximo. 

Nessa trajetória queremos que nossos alunos vivenciem valores importantíssimos para a 

formação de cidadãos de boa índole que amem ao seu próximo e os respeite, portanto, surgi  

a ideia de se trabalhar o que não cabe nos valores de uma sociedade de paz, dentre eles : 

INVEJA, EGOISMO, PRECONCEITO, CRUELDADE, BAGUNÇA, TEIMOSIA, 

MENTIRA, IMPACIENCIA, GULA E  PREGUIÇA. 

Objetivo geral 

 Conhecer o que não gera paz e respeito ao próximo e vivenciar valores e 

atitudes que gerem paz e respeito no mundo 
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Objetivos específicos 

 Se envolver e praticar os princípios e virtudes morais que tornam o indivíduo 

capaz de viver em sociedade respeitando as diferenças e a diversidade social em que está 

inserido. 

Publico alvo: 

 Alunos da Educação Infantil. 

Metas: 

 Transformar comportamentos agressivos e desrespeitosos em comportamentos 

que geram paz, amor e união na sociedade e em nossa comunidade. 

 

Descrições das ações 

 Cada mês será utilizado um livro da “COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO 

MEU MUNDO” de Fábio Gonçalves Ferreira. 

 Março: BAGUNÇA/ORGANIZAÇÃO; 

 Abril: CRUELDADE/AMOR; 

 Maio: IMPACIÊNCIA/ PACIÊNCIA; 

 Junho: MENTIRA/VERDADE; 

 Julho: INVEJA/ VALOR AO QUE POSSUI; 

 Agosto: TEIMOSIA/ OBEDIENCIA; 

 Setembro: EGOISMO/GENEROSIDADE 

 Outubro: PRECONCEITO/ RESPEITO 

 Novembro: PREGUIÇA E GULA/ CORAGEM E EQUILIBRIO 

Cada virtude será colada na porta da sala no seu respectivo mês. 

Serão elaboradas atividades que estimulem essa virtude nos alunos em cada 

mês junto a coordenadora da Educação Infantil. 

Recursos necessários 

Humanos: Professores, Equipe de Direção. 

Materias: livros da coleção “ O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO”, folha 

de papel, macarrão, arroz, feijão, tinta guache e canetinha, vídeo, tv, dvd, e outros. 

Publico alvo: 100% ALUNOS. 

 

PROJETO PLENARINHA 
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A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio Subsecretaria 

de Educação Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as unidades escolares públicas 

e instituições educacionais parceiras que ofertam Educação Infantil no Distrito Federal 

dando voz as crianças na construção do Currículo em Movimento a ser trabalhado na 

primeira infância. 

O referido projeto constitui-se como um processo de cunho pedagógico que 

oferece as crianças da Educação Infantil o caminho para promoção do exercício de cidadão 

ativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, construindo um diálogo com o Currículo da 

Educação Infantil com suas diferentes expressões e linguagens  no qual as crianças 

participam ativamente na busca  de seus direitos e a realização de suas  necessidades. 

Desta forma a Plenarinha torna-se um projeto sensível a escuta atenta das 

percepções das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na 

cidade e na sociedade como um todo, traduzindo-se em contribuições de grande importância 

para melhoria e desenvolvimento das competências e habilidades na Educação Infantil no 

Distrito Federal. 

Por meio da Secretaria de Educação é disponibilizado todo ano um guia 

contendo o tema daquele período letivo com orientações como deve ser trabalhado, 

objetivos, sugestões pedagógicas, depoimentos, etc. 

Também é realizado no devido tempo, a formação de como deve ser trabalhada a 

Plenarinha bem como a demonstração de todo trabalho que foi realizado, em exposição no 

evento de culminância do referido projeto. 

Para o corrente ano letivo está prevista a realização da X PLENARINHA - 

Criança arteira: faço arte, faço parte. Assim, com o intuito de fomentar práticas pedagógicas, 

estão previstas ações de modo que se amplie a oferta educacional dentre da perspectiva de 

favorecer a percepção e a sensibilidade, bem como a expressividade das crianças por meio 

das diferentes linguagens artísticas. Assim definido no documento norteador da X 

Plenarinha. 

 

PROJETO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Justificativa 

O Distrito Federal visando materializar a almejada Educação Integral, como 

produto de estudos pedagógicos, sociológicos e filosóficos, propôs um novo formato 
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educacional que provoque mudanças na sociedade e na escola enquanto produto desta. 

Assim a comunidade escolar (não esquecendo que vista como processo pedagógico, a 

educação integral prevê praticas não dicotomias que reconhecem a importância dos saberes 

formais e não formais) buscou aderir essa perspectiva, acreditando nessa proposta. Surge a 

necessidade, então que haja a ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, 

sendo esse tempo maior destinado a ampliação dos espaços educativos. Hoje a escola 

funciona aos moldes da EDUCAÇAO INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 

Objetivos e metas 

Geral: Tornar a escola viva, que esteja concatenada a realidade que está 

inserida, atuando em uma completa simbiose com a comunidade que a permeia, ampliando a 

função da escola para além das questões pedagógicas, mas mergulhando numa dimensão 

biopsicossocial balizada na ampliação do tempo de permanência do estudante neste espaço. 

Específicos: desenvolver a aprendizagem cognitiva, intelectual e formal em 

diversos espaços educacionais; buscar um domínio dos conteúdos curriculares de forma 

concreta e significativa; formar um cidadão afetivo. 

Operacionalização 

A fim de garantir a legitimidade destas saídas sistemáticas, é necessário que 

durante as primeiras semanas letivas, todos os pais assinem termo de autorização para as 

atividades externas, a fim de cientificar e documentar esta prática pedagógica. No ato da 

matrícula será preenchido o termo de adesão. 

 

o Público alvo: 

Alunos do 1º ao 5º Ano desta Instituição de Ensino num tempo de 9horas de 

aula. 

o Espaços Utilizados: 

07 salas de aula, pátio coberto por tenda, tenda em área com piso externa, 

parquinho, áreas externas a escola e Escola Parque da Natureza; 

o Recursos Humanos:  Professores de contrato de 20h,Educadores 

Sociais Voluntários e Direção. 

 

o Recursos Materiais e Logística: Materiais Pedagógicos e equipamentos 

diversos. 
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 Transporte Escolar; 

 Alimentação Escolar; 

 Uma quadra não coberta para atividades esportivas; 

 Duas tendas 10mx10m no pátio e área descoberta; 

 

o Alimentação: Durante o dia letivo o estudante receberá 04 refeições 

diárias (de acordo com parecer da Coordenação de Alimentação Escolar 

CORAE/SIAE), sendo o cardápio apropriado para as especificidades próprias 

da faixa etária. A principal refeição será feita as 11h30mim em sala de aula 

com o acompanhamento do professor. 

 

CRONOGRAMA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Dia da semana 
Horário de 

atendimento 
Ações desenvolvidas 

Terça-feira Matutino: 07:30 ás 

12:30 

Vespertino: 13h as 

18h 

 

Desenvolvimento de atividades na escola 

Parque da Natureza 

Quarta-feira Matutino: 07:30 ás 

12:30 

Vespertino: 13h as 

18h 

 

Atividades lúdicas em geral: Artes, música, 

dança, teatro, passeios extraclasse, jogos 

esportivos e educativos, Culminância de datas 

comemorativas e desenvolvimento periódico 

da hora cívica. 
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Quinta-feira Matutino: 07:30 às 

12:30 

Vespertino: 13h as 

18h 

 

Atividades lúdicas em geral: Artes, música, 

dança, teatro, passeios extraclasse, jogos 

esportivos e educativos, Culminância de datas 

comemorativas e desenvolvimento periódico 

da hora cívica 

 

 

 Rotina Escolar: As atividades se iniciam às 7h30mim e terminam às 18h00 

conforme cronograma abaixo: 

o  07h30 às 12h30 /13h00 às 18h00 – Ensino Fundamental (1º ao 5º 

Ano) 

DIA DA SEMANA HORÁRIOS ATIVIDADES DIÁRIAS 

Segundas 

e Sextas-feiras 

7h30 às 12h30 

13h às 18h 

Atividades em sala de aula - não há Horário 

Integral 

Terça-feira 
8h às 12h 

13h às 17h 

Atividades na Escola Parque da Natureza de 

Brazlândia 

Quartas e quintas-

feiras 

07h30 as 

12h30 

13h às 18h 

As mesmas atividades em sala de aula e 

atividades do Horário Integral 

 

Metodologia e planejamento 

O Currículo nas áreas de linguagem e ciências da natureza será trabalhado no 1º 

período de aula, já as áreas de matemática, ciências humanas e ensino religioso, serão 

trabalhados no 2º período de aula com atividades, dentro e fora do ambiente da Unidade De 

Ensino. Serão dois dias destinados ao Centro Olímpico, e os demais dias serão realizado 

atividades e oficinas dentro da escola. Dentro dos dois períodos de aula serão utilizados 

métodos e técnicas com uma visão interdisciplinar e construtivista, favorecendo uma 

Educação cidadã e global, evitando a fragmentação dos conteúdos. A própria dinâmica do 

aprendizado em ciclos traz essa democratização do saber, onde há uma necessidade de se 

diferenciar os processos de ensino para se favorecer a aprendizagem de todos.  As 
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coordenações para o planejamento das aulas acontecerão às quartas feiras com membro da 

Equipe Gestora enquanto não houver os Coordenadores Pedagógicos. 

 

Avaliação 

A avaliação se dará bimestralmente pelo corpo docente através de reunião 

pedagógica, pelos alunos por avaliação oral e através das atividades desenvolvidas, pelos 

parceiros e pais através de avaliação escrita e o Conselho Escolar nas reuniões ordinárias. 

 

PROJETO DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Responsável pelo Projeto e sua elaboração: Pedagoga da EEAA - Mônica de 

Azevedo 

Público alvo: Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental não alfabetizados 

ou com dificuldades no processo de leitura e escrita. 

Justificativa: O presente Projeto visa mapear os alunos da instituição escolar , 

com dificuldades de alfabetização e trabalhar com atividades interventivas na área da 

Consciência Fonológica, possibilitando a estes educandos o desenvolvimento das 

habilidades fonológicas necessárias para o aprendizado da leitura e da escrita; além de 

auxiliar no desempenho e sucesso escolar dos mesmos. 

Estudos recentes, inclusive em aulas ministradas no Curso ABC (Alfabetização 

Baseada na Ciência), promovido pela Capes e ofertado pelo Ministério da Educação em 

parceria com Instituições Superiores Portuguesas, mostram que a rota fonológica é essencial 

para o desenvolvimento da leitura, e este processo de decodificação fonológica é utilizado 

pelos leitores iniciantes e pelos bons leitores sempre que se deparam com uma palavra 

desconhecida, permitindo assim que não haja dificuldade nem demora para decodificar uma 

palavra. 

À medida que há uma ampliação do repertório de leitura a criança passa a 

utilizar mais a rota lexical, pois as palavras lidas, ficarão armazenadas em seu léxico mental. 

Se a rota fonológica estiver prejudicada, a rota lexical não será tão eficiente e haverá 

dificuldade em ampliar o léxico ortográfico. O desenvolvimento da consciência fonológica 

beneficia crianças com dificuldade de aprendizagem, com transtornos funcionais e 

deficiências. 

Neste sentido, o projeto se insere como uma alternativa de potencializar e 

desenvolver habilidades, por meio de estratégias diversificadas e jogos on-line, que visem 
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facilitar o desenvolvimento dos alunos na decodificação dos signos linguísticos e auxiliem 

na fluência da leitura e na melhora da escrita, aprimorando a capacidade leitora e 

compreensiva, de forma a garantir a apreciação sobre a estrutura fonológica da língua e 

facilitando os processos de ensino e aprendizagem. 

 

Objetivos: 

 

Geral: Estimular a capacidade de autonomia do educando e auxiliar no 

desempenho da leitura e escrita dos escolares que apresentam dificuldades no processo de 

alfabetização. 

Específicos:  os objetivos específicos são os elencados abaixo: 

 Promover avanços nos níveis da Psicogênese da Língua escrita em 

estudantes com dificuldade de aprendizagem ou ANEES; 

 Possibilitar o uso de recursos e jogos on line para despertar o interesse e o 

desejo pela brincadeira com fins pedagógicos e de alfabetização; 

 Favorecer o processo de alfabetização dos educandos; 

 Auxiliar o professor regente na promoção do trabalho com a Consciência 

Fonológica; 

 Promover momentos de compartilhamento de estratégias, experiências, e 

recursos entre os docentes participantes. 

 Promover a competência de decodificação de signos linguísticos para fins 

de melhoria na fluência da leitura textual; 

 Desenvolver as habilidades auditivas de percepção dos fonemas na 

composição das palavras; 

 Promover o desenvolvimento da relação letra fonema para os alunos que 

possuem algum transtorno e cometem constantemente estas trocas T D, F V, etc. 

 Desenvolver a habilidade de identificação das letras do alfabeto e a 

correlação letra/som dos grafemas que compõe o alfabeto; 

 Desenvolver a noção de palavra dentro de uma palavra; 

 Favorecer a identificação e manipulação de sílabas nas palavras; 

 Favorecer momentos de formação das palavras por meio de 

aglutinação/junção dos sons das letras (síntese fonêmica); 

 Estimular a percepção sonora e a identificação de palavras que terminam

 com o mesmo som (rima); 
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 Desenvolver a habilidade de identificar e discriminar fonemas isolados 

e dentro de palavras; 

 Desenvolver a habilidade de segmentar palavras em sílabas; 

 Possibilitar momentos de identificação e substituição fonêmica na palavra, 

em posição inicial, formando novas palavras; (Troca letras) 

 Assessorar o professor dos 4º e 5º anos com a alfabetização dos alunos que 

ainda não estão alfabetizados e que estão defasados em relação a série /ano; 

 Acompanhar o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de 

escolares com dificuldades. 

Período de realização: Durante o 1º semestre letivo de 2022, ou durante o ano 

letivo, de acordo com a necessidade da I.E. 

Recursos Humanos: EEAA; Alunos; Direção; Docentes; Famílias; 

Recursos Materiais: cartazes, alfabeto móvel, sílabas móveis, recorte de 

palavras, recursos audiovisuais, jogos didáticos, jogos on-line, quadro, pincel, música, 

histórias on-line, etc. 

Avaliação: A avaliação ocorrerá processualmente, durante o desenvolvimento 

do Projeto e nos Conselhos de Classe bimestrais. 

 

 e pela pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem da Escola 

Classe Almécegas, com base em pesquisas realizadas na internet e em materiais de apoio, 

xerox, folha branca, molas e capas para encadernação, EVA, papel cartão, cola quente, fita 

dupla face, etc. 

Recursos Humanos:  Direção, Serviço de Orientação Educacional, Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, professora Inez (readaptada), professores regentes, 

pais e alunos. 

Avaliação: Ocorrerá processualmente e ao término de cada Apostila realizada 

pelo aluno, com aplicação de avaliações. 

 

PROJETO LÍNGUA SOLTA 

 Responsável pelo Projeto: 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem-EEAA, professoras do Primeiro 

e Segundo Período da Educação Infantil e coordenador pedagógico da Instituição 

Educacional. 

 Público alvo: 
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Alunos do Primeiro e Segundo Período da Educação Infantil da Instituição 

Escolar. 

Dados gerais: DRE / Brazlândia 

A Escola Classe Almécegas, se situa na Área Rural de Brazlândia. 

Justificativa: 

O Projeto Língua Solta surgiu da necessidade da instituição escolar em atender 

as crianças com dificuldade na fala e na oralidade. Após discussões com as professoras e 

demanda de alguns pais à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), por 

problemas relacionados a fala, observou-se a necessidade de trabalhar alguns exercícios 

articulatórios e atividades   relacionadas   a oralidade e a consciência fonológica dos 

estudantes, para estimular o desenvolvimento da fala dos mesmos. As atividades serão 

desenvolvidas durante dois meses com exercícios diários de 10 a 15 minutos. 

 As atividades realizadas objetivarão a intervenção precoce e preventiva, visando 

acolher os alunos com problemas na fala, de maneira significativa, melhorar a autoestima 

dos mesmos e incluí-los no processo escolar, reduzindo problemas na  leitura e na escrita, 

nas séries posteriores. 

 

 Objetivos: 

 Geral: 

Promover atividades que favoreçam o desenvolvimento da fala das crianças de 4 

a 6 anos de idade. 

Específicos: 

●Resgatar a autoestima do estudante; 

●Aprimorar a fala e a oralidade; 

●Estimular o desenvolvimento da Consciência fonológica dos pré-escolares; 

●Acompanhar o processo de inclusão destes estudantes, a partir de adequação 

metodológica preventiva; para assim reduzir problemas futuros no processo de 

alfabetização. 

●Estimular a memória auditiva; 

●Estimular a discriminação auditiva; 

 

Período de realização:   



 

73 

 

Durante o 3º Bimestre (agosto e setembro de 2022). Será realizado o 

Treinamento diário de 10 a 15 minutos em sala de aula, na rodinha ou momento de 

relaxamento. 

Acompanhamento do Projeto: 

Equipe de Apoio à Aprendizagem e Coordenação Pedagógica 

 Etapas de desenvolvimento do Projeto: 

1º etapa 

Apresentação do Projeto e objetivos para a direção. 

2º etapa 

Apresentação do Projeto e objetivos para os professores na Coordenação 

coletiva 

3º etapa 

Desenvolvimento das atividades do Projeto: 

Exercícios da 1º semana: ___/___/___ a ___/___/___ 

 

●Aquecimento dos músculos da face: abrir e fechar a boca, abrir e fechar os 

olhos, sorrir e ficar triste, fazer caretas. 

●Aquecimento da língua: língua para cima, para baixo, para um lado e para 

outro, lamber os lábios; estalar a língua na boca. 

● Exercícios articulatórios para os lábios: com os lábios fechados deslocá-los 

para a direita e para a esquerda. Repetir esse exercício com os lábios entre abertos e abertos. 

Esticar os lábios para frente, mantendo os lábios juntos. Movimentar as mandíbulas para um 

lado e para o outro. Manter os dentes juntos, abrir e fechar os lábios cada vez mais rápido. 

Apertar os lábios mais fortes que puderem. 

● Apresentar figuras onde apareça um objeto e pedir a criança que coloque seus 

lábios na posição necessária para pronunciar o som inicial. 

●Exercícios da boquinha: 

Que barulhinhos fazem a boca? Beijo estalado; boca de indiozinho; fazer 

beicinho; biquinho, soprar; fazer bolinha com cuspe; 

 

●Vamos imitar barulhos? De avião; do carro, do cavalo; do relógio 

●Música: AAA a abelhinha, AAA a abelhinha. Voa bem depressa para florzinha. 

EEE o elefante, EEE o elefante. Ele não é nada elegante. III o índio já chegou, III o índio já 

chegou. Com a sua flecha ele vai daqui e ali. OOO os óculos do vovô, OOO os óculos do 
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vovô. Olha que engraçado de uma perna só. U o urso já chegou. U o urso já chegou. U urso 

já chegou corre bem depressa e buuuu! 

***Valorização das vogais – AEIOU- articular bem a boca. 

Exercícios da 2º semana: ___/___/___ a ___/___/___ 

 

●Aquecimento dos músculos da face: abrir e fechar a boca, abrir e fechar os 

olhos, sorrir e ficar triste, fazer caretas. 

●Aquecimento da língua: língua para cima, para baixo, para um lado e para 

outro, lamber os lábios; estalar a língua na boca. 

●Exercícios articulatórios para os lábios: com os lábios fechados deslocá-los 

para a direita e para a esquerda. Repetir esse exercício com os lábios entre abertos e abertos. 

Esticar os lábios para frente, mantendo os lábios juntos. Movimentar as mandíbulas para um 

lado e para o outro. Manter os dentes juntos, abrir e fechar os lábios cada vez mais rápido. 

Apertar os lábios mais fortes que puderem. 

● Apresentar figuras onde apareça um objeto e pedir a criança que coloque seus 

lábios na posição necessária para pronunciar o som inicial. 

●Exercícios da boquinha com palito de picolé (Equilibrar o palito de picolé 

fazendo biquinho: Equilibrar na língua e contar até 10; quem consegue ficar mais tempo 

com o palito equilibrado na língua? Conseguem andar? Falar? Emitir som? 

●Colocar alguma coisa em cima do palito e equilibrar- brincadeira de andar pela 

sala com o palito na boca equilibrando um objeto. O palito ficara preso entre os dentes. 

● Música: Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ele me viu bateu asas 

e voou! DÓ, RÉ, MI FÁ, FÁFÁ, DÓ, RÉ, DÓ, RÉ, RÉRÉ, DÓ, SOL FÁ, MI, MIMI, DÓ, 

RÉ, MI, FÁ, FÁFÁ. 

 ****Valorização dos sons RRRR, FFFFFF, MMM 

●Exercícios da 3º semana: ___/___/___ a ___/___/___ 

 

●Aquecimento dos músculos da face: abrir e fechar a boca, abrir e fechar os 

olhos, sorrir e ficar triste, fazer caretas. 

●Aquecimento da língua: língua para cima, para baixo, para um lado e para 

outro, lamber os lábios; estalar a língua na boca. Fazer barulho com a boca: carro, avião, 

despertador, cavalo... 

●Exercícios para as bochechas: inflar as bochechas ao mesmo tempo. Inflar as 

bochechas de forma alternada. No começo pode-se pedir que descansem entre um lado e 
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outro e depois façam sem descanso. Tentar chupar as bochechas para dentro entre as 

mandíbulas 

●Exercícios da boquinha com barbante: 

Cortar pedaços de barbante de aproximadamente 50 cm; 

Brincar com o barbante em cima da mesa. Soprar o barbante, fazer bigode com o 

barbante; 

Botar a ponta do barbante na boca e brincar de fazer desenhos na mesa com o 

barbante. Mão para trás. Solicitar que as crianças façam o movimento de comer o barbante, 

como se comessem macarrão, sem segurar o barbante com as mãos. Estimular a musculatura 

da bochecha. Depois de comerem o barbante, cuspir o barbante no lixo. 

           Música: A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra 

sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem 

mão a cobra não tem pé. Como é que a cobra sobe no pezinho de café? Como é que a cobra 

sobe no pezinho de café? 

Estica, encolhe, o corpo é todo mole, mole, mole. 

Valorização do R alveolar: Rrrrrr, I K-C-Ao e É 

Obs.: solicitar que cada criança traga uma garrafa PET para confecção do 

brinquedo de soprar. 

Exercícios da 4º semana: ___/___/___ a ___/___/___ 

●Aquecimento dos músculos da face: brincadeira do espelho. Crianças em 

duplas, uma de frente para outra. Elas vão fazer caretas, para o colega imitar. 

●Exercícios para as bochechas: inflar as bochechas ao mesmo tempo. Inflar as 

bochechas de forma alternada. No começo pode-se pedir que descansem entre um lado e 

outro e depois façam sem descanso. Tentar chupar as bochechas para dentro entre as 

mandíbulas 

●Material: garrafa PET, filó e Canudos. Confeccionar o brinquedo para as 

crianças soprarem os canudinhos e vê-los voando. As crianças devem pintar o brinquedo. 

●Crianças cortam em pedaços o canudo e finaliza o brinquedo.  O objetivo do 

brinquedo é estimular o sopro das crianças. Elas têm que conseguir fazer voar os canudos na 

garrafa. 

●Música: Alabum ticabum, alabum ticabum, alabum tica ua ca tica ua ca, tica 

bum hey, hey! Oh yes!  mais uma vez. Mais alto: “Alabum ticabum, alabum ticabum, 

alabum tica ua ca tica ua ca, tica bum hey, hey!”. Mais baixo: “Alabum ticabum, alabum 

ticabum, alabum tica ua ca tica ua ca, tica bum hey, hey!”. Mais fino: “Alabum ticabum, 
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alabum ticabum, alabum tica ua ca tica ua ca, tica bum hey, hey!”. Mais grosso.: “Alabum 

ticabum, alabum ticabum, alabum tica ua ca tica ua ca, tica bum hey, hey!”. 

●Valorização do som: Bum e Ti 

Exercícios da 5º semana: ___/___/___ a ___/___/___ 

●Momento de retomar exercícios anteriores; 

●Aquecimento dos músculos da face: abrir e fechar a boca, abrir e fechar os 

olhos, sorrir e ficar triste, fazer caretas. Fazer biquinho, dar beijinho, soprar e fazer bolinha 

de cuspe. 

●Aquecimento da língua: língua para cima, língua para baixo, para um lado e 

para o outro, lamber os lábios; estalar a língua na boca, dar beijinho, fazer barulho com a 

boca: carro, avião, despertador, cavalo, vaca, ... Brincar de emitir fonemas N-D- T –R- S –

CH- L. Pedir a criança que observe que ao emitir os sons não se fecham os lábios, mas sim 

se põe a língua no palato. Pedir as crianças que toquem a parte posterior dos dentes da frente 

com a ponta da língua, primeiro os superiores e depois os inferiores. Tocar a face interna das 

bochechas com a ponta da língua 

●Exercícios: estalar a língua, rápido, devagar e descansar. 

●Contar a história de um cavalo: Era uma vez um cavalinho muito sapeca. Ele   

vem andando pelo caminho (estalar a língua devagar imitando o som das pegadas do 

cavalo). De repente, começou a aumentar o passo (estalar a língua mais depressa) e por fim 

saiu correndo muito rápido. (estalar a língua bem depressa). Aí o cavalo cansou, e 

descansou. (botar a língua para fora relaxada). Importante tencionar e relaxar a língua. 

Tensionar e relaxar. 

●Música: jacaré, jacaré. Hoje vai ter um festão. Jacaré jacaré é porque é porque 

você tem. Quem justiça, injustiça minha boca não é grande não é sim! 

Valorização do som j - gê-é-ê 

Exercícios da 6º semana___/___/___ a ___/___/___ 

Aquecimento dos músculos da face: 

●Abrir e fechar a boca, abrir e fechar os olhos, sorrir e ficar triste, fazer caretas. 

Fazer biquinho, dá beijinho, soprar para de fazer bolinha de cuspe. 

●Aquecimento da língua: língua para cima, para baixo, para um lado e para o 

outro, lamber os lábios; estalar a língua na boca. Fazer barulho com a boca: carro, avião, 

despertador, cavalo... Brincar de emitir fonemas N-D- T –R- S –CH- L. Pedir a criança que 

observe que ao emitir os sons não se fecham os lábios, mas sim se põe a língua no palato. 

Pedir as crianças que toquem a parte posterior dos dentes da frente com a ponta da língua, 
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primeiro os superiores e depois os inferiores. Tocar a face interna das bochechas com a 

ponta da língua. 

●Exercício com canudo e água treino do controle da água no canudo. A criança 

deve puxar água com canudo e prendê-la no canudo por 10 segundos. Fazer bolinha de água 

no copo. Variação: fazer bolinha de sabão. Brincar com canudo e água. Sugere-se que a 

atividade aconteça fora de sala de aula, pois   os alunos irão se molhar, sujar... 

●Trava-língua: “O rato roeu a roupa do rei de Roma”. 

● “O peito do pé do Pedro é preto. O peito do pé do Pedro é preto, ou Pedro é 

preto”. 

●“Um tigre, dois tigres, três tigres.” 

● “Um limão, meio limão, dois limões, entre outros ... 

 

Exercícios da   7ªsemana___/___/___ a ___/___/___ 

Aquecimento dos músculos da face: 

● Abrir e fechar a boca, abrir e fechar os olhos, sorrir e ficar triste, fazer caretas. 

Fazer biquinho, dá beijinho, soprar para de fazer bolinha de cuspe. 

●Aquecimento da língua: língua para cima, para baixo, para um lado e para o 

outro, lamber os lábios; estalar a língua na boca. Fazer barulho com a boca: carro, avião, 

despertador, cavalo... 

●Exercício com canudo e água treino do controle da água no canudo. A criança 

deve puxar água com canudo e prendê-la no canudo por 10 segundos. Fazer bolinha de água 

no copo. Variação: fazer bolinha de sabão. Brincar com canudo e água. Sugere-se que a 

atividade aconteça fora de sala de aula, pois   os alunos irão se molhar, sujar... 

●Trava-língua: “O rato roeu a roupa do rei de Roma”. 

● “O peito do pé do Pedro é preto. O peito do pé do Pedro é preto, ou Pedro é 

preto”. 

● “Um tigre, dois tigres, três tigres.” 

● “Um limão, meio limão, dois limões, entre outros ... 

4ª Etapa 

Avaliação do desenvolvimento da fala dos alunos pelas professoras após todas as 

intervenções. Caso haja necessidade de maior acompanhamento e intervenção, 

estabeleceremos contato com a família   para as providências necessárias. 

 

10-Recursos: 
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10.1-Recursos humanos: 

✔professoras da Educação Infantil, 

✔pedagoga da EEAA, 

✔coordenador pedagógico 

 10.2-Recursos materiais: Barbante, canudinho, copo descartável, garrafas pet, 

vídeos do You Tube, músicas, palito de picolé, balão, liga elástica, gravuras, etc. 

11- Avaliação: 

   Será avaliado no decorrer da aulas, através das observações na melhora da 

oralidade e da fluência da fala dos alunos. 

 

SEMANA DA FAMÍLIA NA ESCOLA: APRENDER JUNTOS! 

 

Objetivo: Elaborado pela professora Luciana Brito Lopes, tem como objetivo 

aproximar, acolher e conscientizar às famílias de suas responsabilidades e importância na 

vida escolar de seus filhos.  Será uma semana onde a equipe gestora e professores e 

servidores desenvolverão ações voltadas para trabalhar com os pais/famílias, onde serão 

convidados do poder público, conselho tutelar, da psicologia, ou alguém da nossa equipe 

que tenha conhecimento das legislações para falar aos pais a importância do 

acompanhamento familiar na vida escolar de seus filhos e quais medidas podem ser tomadas 

quando as famílias são negligentes. 

Público: Toda a Comunidade Escolar da Escola Classe Almécegas. 

Período de realização: Na terceira semana de aula do 1° semestre; do 2º 

Semestre e na última semana letiva do ano. 

Descrição das Ações: Ações com atividades diversificadas para alcançar todos 

os níveis. Realizar ações que acolham e abraçam, mas também, deixa bem claro que para o 

Aprendizado e Desenvolvimento da criança a parceria entre escola e família deverá ser 

permanente, durante todo o processo. Para que juntos realizemos possamos levar uma 

melhor condição de ensino aos alunos. 

Metodologia: nessa interação que aconteceria durante 3 dias e no quarto dia, 

faríamos a culminância com a primeira reunião de pais, onde os demais servidores da escola, 

após a fala da direção, se apresentam e explanam suas metodologias e quais objetivos 

esperam alcançar junto com as famílias 
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Culminâncias: será servido um  café da manhã e ofertado um bazar com preços 

atraentes nas semanas do 1º e do 2º Semestre. Na última semana letivo do ano faríamos um 

dia de avaliação das ações realizadas durante o ano letivo, finalizando com a reunião de 

entrega de resultado dos alunos. 

 

OFICINAS E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

PROJETO “CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS” 

 

Justificativa: Apropriar-se de uma história para que depois possa se recontada 

de forma coesa é uma das tarefas mais difíceis enfrentadas pelos alunos. Nesse sentido, essa 

Oficina tem por finalidade dotar o aluno de posturas e domínios necessários para expressar 

uma história (ou parte) a um grupo de alunos. 

Objetivo geral: Voltada para os alunos do 4º e 5º Anos compõe, também o Eixo 

2 do Pilar Pedagógico, que define o crescimento da escrita dos alunos dessas séries. Essa 

dinâmica tem por objetivo a troca de históricas entre essas séries, de modo que uma turma 

reconte à outra uma historia aprendida. 

Objetivos específicos: Melhorar a autoestima, a desinibição, a autoconfiança e o 

carisma. 

Público alvo: Alunos do 4º e 5º Anos. 

Metas: Dotar o aluno com capacidade de se expressar de formal corporal e 

textual com autoconfiança. 

Descrição das ações: Atividades serão realizadas em sala. 

Recursos necessários: Papel A4 e Histórias diversas. 

 

XV.  Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

 

A avaliação é um dos componentes constituintes da Gestão Democrática, tanto 

na forma como se dá a prática da avaliação como no seu processo. 

Avaliar, no âmbito escolar, é a possibilidade de se organizar o trabalho 

pedagógico de maneira que a Instituição de Ensino, os professores e os alunos consigam 

efetivar aprendizagens embasadas em objetivos educacionais, assim, buscam-se processos 

que promovam a formação do aluno em sua  atitude. 
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O regimento escolar referendado pela LDB dispõe que na Educação Infantil, a 

avaliação deve ser realizada por meio da observação e do acompanhamento do 

desenvolvimento integral da criança, sendo que seu resultado é registrado em relatório 

individual e apresentado semestralmente se necessário. 

No Ensino Fundamental a verificação deve ser feita compreendendo a avaliação 

do processo de ensino-aprendizagem, que objetiva diagnosticar a situação de cada aluno 

nesse processo, bem como o trabalho realizado pela Instituição de Ensino. 

Avaliação, portanto, será formativa, contínua, diagnóstica, cumulativa 

prevalecendo o aspecto qualitativo. 

Na organização escolar em ciclo, o pensamento norteador está em função das 

necessidades de aprendizagens dos estudantes. Ele parte de outra concepção de 

aprendizagem e de avaliação que traz desdobramentos significativos para o espaço e o 

tempo escolar, além de exigir novas práticas e novas posturas da equipe escolar. Desse 

modo, a seriação inicial deu lugar ao ciclo básico, tendo como objetivo propiciar maiores 

oportunidades de escolarização voltada para a alfabetização efetiva das crianças. As 

experiências, ainda que tenham apresentado problemas estruturais e necessidades de ajustes 

da prática, acabaram por demonstrar que a organização por ciclos contribui, efetivamente, 

para a superação dos problemas do desenvolvimento escolar. 
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