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3. APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Santa Helena constitui-se instrumento de 

grande relevância para a ação-reflexão-ação e debate das práticas pedagógicas que acontecerão no 

ano letivo de 2022, a ser revigorado, pensado e ressignificado cotidianamente. 

O Projeto Político Pedagógico precisa ser frequentemente (re) visitado e (re) organizado 

dentro da necessidade. 

A elaboração desse documento envolveu a comunidade escolar, com formulários 

enviados para as famílias para levantamento do mapeamento institucional e socioeconônimo, 

assim como rodas de conversas com os diversos segmentos da escola para fazer um levantamento 

das necessidades da comunidade, professores, alunos e demais envolvidos. 

A Escola Classe Santa Helena é uma escola do campo por estar localizada na área rural 

de Sobradinho-DF e atender alunos filhos de moradores de Condomínios da redondeza, caseiros, 

chacareiros, pequenos produtores, acampados dos quais são trabalhadores de movimentos sociais, 

dentre outros situados na roda do cavalo e adjacências. É uma escola que atende na modalidade da 

Educação Integral em Tempo Integral, PROEITI, onde os alunos são atendidos por dez horas 

contínuas. Temos um total de  5 (cinco) turmas, sendo 2 (dois) professores para cada turma, um 

atende no turno matutino as habilidades/conteúdos da BNCC (Português, Matemática, Ciências 

humanas e naturais, História, Geografia e Ensino Religioso) e no Turno Vespertino atende a parte 

flexível com os Macrocampos. 

Ao elaborarmos esse documento, buscamos enfatizar que a função dessa escola é 

promover uma educação do campo integral, de qualidade com objetivos, metas e estratégias, 

visando atender aos anseios da comunidade do campo a qual está inserida. Estes anseios estão 

voltados para uma educação que valorizem as aprendizagens do campo integradas com o Currículo 

de Educação Básica do DF, que identifica os trabalhadores do campo, acampados, caseiros, dentre 

outros como sujeitos de direito. Estes sujeitos querem ser ouvidos, incluídos no processo de ensino 

aprendizagem. Por isso a escola busca atender os estudantes respeitando sua cultura, suas 

memórias e trajetórias dentro de uma perspectiva interdisciplinar, visando um trabalho voltado 

para a diversidade desses sujeitos, para a educação ambiental sustentável, para o letramento, para 

à cultura, ciências e informação. 

Outro ponto fundamental a ser abordado neste documento é a retomada das aulas de forma 

totalmente presencial que transitou de um contexto híbrido no ano de 2021 para um atendimento 

totalmente presencial com estudantes e funcionários no corrente ano. É um momento de discussão 



para tomada de decisões frente aos desafios com relação às perdas das aprendizagens no período                                              

de isolamento social, necessário ao enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus,  cujas estratégias 

utilizadas nos anos de ensino remoto e híbrido não foram suficientes ao alcance  das 

habilidades/conteúdos necessários aos estudantes dentro do ano que cursavam.  Muitos foram os 

entraves enfrentados pelas famílias/escola, questões envolvendo acesso a tecnologia como a  falta 

de internet, falta de aparelhos eletrônicos, dificuldades, até mesmo, em buscar o material impresso 

que foi disponibilizado aos  estudantes  na Unidade Escolar. Todos esses fatores interferiram na 

aquisição dessas aprendizagens. Diante disso, nos deparamos com a necessidade de um 

replanejamento voltado a elaboração de instrumentos interventivos em que o professor possa   

revisitar o Currículo em Movimento da Educação Básica a fim de introduzir/retomar os pré 

requisitos necessários  para a continuidade das aprendizagens do ano em curso e minimizar as 

dificuldades apresentadas por nossos estudantes, assim como a continuidade dos projetos 

interventivos. 

Outro ponto primordial, é o acolhimento dos profissionais de educação que retornam  

cheios de incertezas tendo em vista que a pandemia não está totalmente controlada, a superlotação 

das salas impossibilitando um distanciomaneto seguro entre as mesas dos estudantes, muitos que 

chegam  abalados com perdas, com ansiedades e necessitam estar saudáveis em diveras esferas, 

tanto fisica quanto emocional para receber os estudantes da melhor forma possível.       

Neste momento  ficou evidente o quão é importante a parceria com os pais/responsáveis, 

a comunidade que atendemos e a rede de apoio como o Conselho Tutelar, os CRAS, Secretaria de 

Saúde, Secretaria da Justiça, dentre outros. Para que nossas ações possam gradativamente atingir 

o êxito necessário, ofertando aos nossos estudantes aprendizagem de qualidade social e 

emancipadora de forma prazerosa, onde são destacados o cuidar e o educar, de modo que o sucesso 

educacional das crianças é buscado durante todo o processo de aprendizagem. Os estudantes são 

atendidos e estimulados em sua integralidade: ética, estética, física, cognitiva, emocional, social, 

física e mental. 

Seguimos os pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-

Cultural, visando acompanhar o educando em seu desenvolvimento global considerando suas 

particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. 

Este Projeto Político Pedagógico abrange as concepções pedagógicas e os documentos 

norteadores que regem a Educação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Diante 

disso, as modalidades ofertadas na escola, os projetos individuais e coletivos, as metas e parcerias 

com a comunidade, os programas, dentre outros, mostram um retrato da nossa realidade 

educacional, onde uma “lupa pedagógica” mostra ao leitor as ações que fortalecem nosso fazer 



pedagógico. Portanto, esse documento de identidade, fundamenta-se na construção de um 

conhecimento que não é estanque, mas que está em permanente avaliação e reformulação. 

Apresentamos, caminhos que estão sendo percorridos por essa escola, onde a teoria 

embasa a nossa prática, e a prática fortalece as teorias estudadas e debatidas, buscando alcançar a 

práxis pedagpogica. Assim, esse PPP torna-se ao longo dessa caminhada pedagógica um 

instrumento vivo e condutor de ideias que levem ao alcance das metas e objetivos dessa 

comunidade escolar. 

Todos os dias a escola  procura maneiras de se movimentar e se reinventar em relação a 

mudanças e ao aprendizado, buscando a ressignificação do esnino e da aprendizagem. A nossa 

escola apresenta uma identidade fortalecida, com profissionais capacitados, experientes que 

buscam uma Educação do Campo de qualidasde. 

 

4. HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 
 

A Escola Classe Santa Helena está localizada na Granja Santa Helena, 14, BR 01, 

Rodovia DF 440, Área rural de Sobradinho/DF. Conta uma antiga merendeira, a Sra. Clarice 

Bernardo do Nascimento (Imagem 11), que a Granja Santa Helena, onde se localiza a escola, 

pertenceu ao empreendedor Antônio Ermírio de Morais, que escolheu esse nome em homenagem 

à sua mãe de nome Helena, embora sem a devida comprovação. De fato, no Registro da Ata de 

Abertura da Escola Rural Santa Helena, que data de 03 agosto de 1964, a Sra. Carmelita Marques 

da Silveira, professora responsável, atesta a “instalação” das aulas com a presença de 20 estudantes 

matriculados. Daí em diante, vários registros informam o início e o fim das atividades para o início 

da escolarização, de 1ª (primeira) à 4ª (quarta) série, em atendimento àquela comunidade 

essencialmente rural, com ênfase no desenvolvimento das técnicas agrícolas diversas como cultivo 

de rosas e palmas e pequenas criações de coelhos. Depois da assinatura da primeira “Ata” pela 

“professora responsável”, assinaram em seguida as professoras: Salustiana Lopes de Souza e 

Silva, Emília Jacobino de Sousa, Iris Maria Veloso Arruda, Elena Maria Oliveira, Alvina de 

Morais Pires, Gilvanete Epaminondas Irmã, Sônia Maria Matos, Alexandrina da S. Rocha, Agda 

Verônica Lustosa Castro, Edinete Fonseca, Maria Simara Torres Barbosa, Gilvan de Pádua 

Rodrigues e, finalmente, a atual Diretora, Márcia Amaura de Araújo Pinto, tendo encerrado o ano 

letivo de 2000 até a presente data. O primeiro ato, a relacionar a escola como existente na rede 

oficial de ensino foi o Decreto nº 981- GDF, de 14/01/1996. 

A Unidade de Ensino (Imagens 12, 13 e 14) funciona desde 1964 em diferentes espaços dentro 

da denominada Granja 13/14 ou Chácara 13/14, conforme descrito no livro Registro Escolar. Em 

razão das reformas. No ano de 2008 funcionou provisoriamente na Escola Classe Sítio das 



Araucárias, no turno vespertino. Em 2009 ocupou as dependências da Igreja Bom Jesus dos 

Migrantes, em Sobradinho. Em maio de 2010 a escola foi reinaugurada e, atualmente, dispõe de 

um prédio em boas condições, com cinco salas de aula, uma sala de recursos e uma sala de leitura, 

além da ampliação dos banheiros, masculino e feminino para os estudantes, e espaços 

administrativos como a secretaria, a sala da direção, o Serviço de Orientação Educacional e sala 

dos professores. Foi construído um parque, uma quadra esportiva, um estacionamento e um espaço 

para a horta suspensa. 

Escola Classe Santa Helena, é intitulada escola do campo, em razão do Decreto n°7352 - 

GDF, de 04/11/2010, que dispõe sobre a política da Educação do Campo, em seu artigo 1º, Inciso 

II, definindo como escola do campo todas aquelas situadas em área rural e que atendem alunos 

oriundo do campo. 

Entre os dispositivos que normatiza a Educação do Campo são referências, no âmbito 

nacional: a Constituição Federal, de 1988; a Lei Federal 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e documentos legais como marcos 

normativos, publicada em 2012 pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação (SECADI/MEC), Diretrizes da Educação do 

Campo. Abaixo segue uma apresentação dos dispositivos legais nacionais, que integram as 

Diretrizes da Educação do Campo: 

• Parecer CNE/CEB nº 36, de 4 de dezembro de 2001. Aprova Resolução que fixa 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Estabelece princípios e 

procedimentos que visam a adequar o projeto institucional das Escolas do Campo às demais diretrizes 

nacionais aplicadas à educação; 

• Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002. Institui as Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, com base no Parecer no 36/2001, mencionado 

anteriormente; 

• Parecer CNE/CEB nº 1, de 2 de fevereiro de 2006. Estabelece dias letivos e normatiza 

atividades para a aplicação da Pedagogia da Alternância nos Centros Familiares de Formação por 

Alternância (Ceffa). Esta abordagem pedagógica conta com módulos de estudos que articulam a 

aprendizagem escolar e aprendizagem no âmbito familiar comunitário, visando a atender às necessidades 

das comunidades do campo; 

• Parecer CNE/CEB nº 3, de 18 de fevereiro de 2008. Reexamina o Parecer CNE/CEB 

nº 23/20074, que, por sua vez, ainda não homologado, trata da consulta referente às orientações para o 

atendimento da Educação do Campo. Estabelece uma discussão conceitual sobre a definição de Escola do 

Campo e define orientações para o atendimento da Educação do Campo; 

• Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008. Estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento da Educação Básica no Campo, definindo 



critérios para nucleação de escolas e atendimento pelo transporte escolar, com a preocupação de ampliar 

as possibilidades de oferta de educação o mais próximo possível da moradia dos estudantes. 

• Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); 

• Decreto Federal nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. “Institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e disciplina a atuação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a programas de formação inicial e 

continuada”. (BRASIL, 2012, p. 5) 

• Decreto Federal nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política de 

Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), destacando 

os “princípios relevantes para a educação do campo, tais como o respeito à diversidade, a formulação de 

projetos políticos pedagógicos específicos, o desenvolvimento de políticas para a formação de profissionais 

da educação e a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais no campo”. (BRASIL, 2012, 

p. 6) 

• Resolução CNE/CEB nº 4/2010, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, a qual estabelece no art. 35, que a 

escolarização dos sujeitos do campo deve considerar suas peculiaridades, definindo-se orientações para três 

aspectos essenciais à organização do trabalho pedagógico: conteúdos curriculares e metodologias; 

organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 

condições climáticas e adequação à natureza do trabalho na zona rural. Principalmente, a resolução traz a 

Educação do Campo como Modalidade de Ensino. 

• Resolução nº 1/2018-CEDF, que estabelece normas para a Educação Básica no 

sistema de ensino do Distrito Federal; O Currículo em Movimento para a Educação Básica; 

• Lei 4.751/2012, de 7 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino 

e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal; 

• Plano Distrital de Educação, aprovado pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que 

apresenta a Meta 8 como garantia da Educação Básica a toda população camponesa do DF; 

• Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de 2015, Título II: Do 

nível, das etapas e das modalidades de educação e ensino, Capítulo II – Das modalidades da Educação, 

Seção IV, Da Educação do Campo. O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

aborda as etapas e modalidades da Educação do Campo; seus objetivos; público alvo; direitos 

assegurados; princípios, recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários. 

Conforme o art. 50 da Portaria SEEDF n° 419/2018: 

As Escolas do Campo estão inseridas em territórios educativos com a presença 
de populações camponesas, suas formas de trabalho e produção de bens materiais e 
imateriais, suas contradições de base social e econômica como a agricultura camponesa, 
o agronegócio e, manifestações culturais locais. 
Parágrafo único: considera-se, também, como Escola do Campo, a Unidade Escolar 
situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia    e Estatística (IBGE) ou pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal 
(CODEPLAN), e aquela Unidade Escolar situada em área urbana que atenda, 
predominantemente a população do campo. (DISTRITO FEDERAL, 2018). 



 

A Escola Classe Santa Helena atende aos filhos de caseiros, chacareiros, trabalhadores 

acampados dos movimentos sociais do campo e da cidade é o caso dos acampamentos Dorothy 

Stang, Margarida Alves e Nelson Mandela, além de funcionários e moradores dos condomínios e 

localidades vizinhas. 

Em 2010, a nova sede da Escola Classe Santa Helena foi entregue para a comunidade, 

inaugurada pelo Secretário de Educação Marcelo Aguiar, o Diretor da Regional de Sobradinho 

Ranieri Falcão e a Diretora Márcia Amaura (Imagem 15).  

De 2014 até a presente data, a Escola Classe Santa Helena participa do Programa de 

Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI) e atende aos estudantes no período Matutino e 

Vespertino. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 11: Roda de Conversa: “Conhecendo a história da nossa Escola” com CLARICE, primeira merendeira 
e participante da criação da Escola, juntamente com o seu Esposo FRANCISCO. 
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Imagens 12, 13 e 14 
 

 

 

 



 

Imagem 15: Reinauguração da Escola Classe Santa Helena 21/05/2010 
 

 

A Escola Classe Santa Helena, está situada na Granja Santa Helena, 14, 
BR 01, Sobradinho, Brasília/DF - CEP 73001-970, próximo à Rota do Cavalo e 
Região dos Lagos. O Telefone da escola é (061) 33879383, o e-mail é 
ec.santahelena@yahoo.com.br. Código INEP 53005783. 

 

 

A escola é constituída por: 
 

5 salas de aula; 
1 sala de recursos/coordenação;  

1 sala de leitura/ informática; 
1 sala do SOE/EEAA 
1 sala da Direção; 
1 sala dos professores;  

1Secretaria;  

1 cozinha; 
1 depósito de alimentos;  
1 depósito de materiais; 
1 banheiro para deficiente; 
 1 banheiros para alunos 
1 banheiro para alunas 
1 banheiro dos professores feminino; 

 1 banheiro professores masculino; 
1 banheiro servidores; 
1 espaço coberto para atividades físicas;  

1 parque infantil; 
1 horta suspensa. 
 

 



5. DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
Os principais sujeitos da Escola Classe Santa Helena, os estudantes, que justificam a razão 

da existência da instituição, estão na faixa etária de 06 a 12 anos. Identificar onde e como vivem; 

com quem se relacionam; quem são eles, quais são suas relações sociais e afetivas; qual a relação 

deles com o campo e com a cidade, quais as relações que eles têm com a escolarização; quais são 

os desejos, objetivos e anseios dessas crianças faz-se essencial para se pensar na prática 

pedagógica, organizada nas perspectivas da sensibilidade, da igualdade e da identidade cidadã. 

A Escola Classe Santa Helena situa-se na zona rural de Sobradinho/DF, entre Brasília e 

Sobradinho. São crianças que residem nas chácaras próximas, em acampamento de trabalhadores 

de movimentos sociais, nos condomínios vizinhos, dentre outros. Boa parcela das crianças que 

residem nas chácaras e acampamentos participam dos Programas de Governo como o Bolsa 

Família e o cartão material escolar. 

Algumas características sobressaem na paisagem, próximas da escola, tais como os 

espaços verdes para o turismo rural, as grandes áreas para o plantio de hortaliças, a floresta de 

eucaliptos, a presença de animais (equinos e bovinos, principalmente) nas estradas não asfaltadas 

e grandes áreas verdes naturais. A Rodovia BR 020, que corta o país, aproxima as áreas do campo 

e da cidade entre si e as cidades vizinhas. Tão perto e tão longe, em razão da proximidade física e 

das condições financeiras pouco favoráveis, na maioria dos casos. 

A instituição integra o Programa de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI). 

São cinco turmas, cada uma com duas professoras regentes, no matutino e no vespertino. Existe 

também um professor de educação física lotado na escola e um de cisclimo que priorizam os 

exercícios para a psicomotricidade. 

Esse ano os estudantes tiveram as atividades retomatadas com a volta do ensino 

totalmente presencial. Entendemos que todas essas vivências são significativas para o processo 

de constituição de todos os alunos. Tais vivências, integradas aos processos de aprendizagem dos 

alunos, são contribuições ricas de significados afetivos, sociais e culturais e percebemos que com 

a pandemia e o ensino remoto, os estudantes tiveram suas habilidades motoras e socias afetadas e 

no decorrer do ano será realizado um trabalho com foco no resgate e fortalecimento dessas 

habilidades. 

Serão desenvolvidos projetos voltados para educação emocional, visto que  essa é uma 

demanda do pós-pandemia, para trabalhar e desenvolver habilidades para a boa convivência em 

grupo, o fortalecimento da autoestima e de valorização das interações sociais, geradoras de 

experiências estéticas e éticas dos indivíduos. 

Muitas crianças apresentam baixo desempenho escolar, devido a pandemia , ao ensino 

remoto que não alcançou a todos e também em razão da falta de estímulos da família, considerando 



que muitas têm todos os seus membros não alfabetizados. Na verdade, muitos são os fatores que 

podem influenciar a aprendizagem de uma criança, dentre eles destacam-se variáveis da escola, da 

própria criança e do ambiente familiar. Este, aliás, é um aspecto recorrentemente levantado por 

teóricos da educação, como o faz Patto, refletindo sobre deficiência de escolarização e pobreza, a 

partir do estudo de uma população específica: 

[...] o ambiente familiar na pobreza é deficiente de estímulos sensoriais, de interações verbais, de contatos 
afetivos entre pais e filhos, de interesse dos adultos pelo destino das crianças, num visível desconhecimento da 
complexidade e das nuances da vida que se desenrola [...] (Patto, 1997, p. 285). 

Claro que esta é uma generalização que não representa todas as famílias que vivem suas 

carências materiais. Muitas delas negam esta regra e têm filhos totalmente integrados nos 

processos de aprendizagem, inclusive com verdadeiras contribuições de pais e mães zelosos de 

seus futuros. Muitos alunos, porém, sofrem as consequências de uma falta de estrutura familiar 

mais sólida e acabam por evadir da escola, como é nosso caso, em função das mudanças dos locais 

de trabalho e residência dos pais. O deslocamento constante das famílias para a sua terra natal e o 

retorno, causam prejuízos para o aluno, que não dá continuidade ao seu processo ensino-

aprendizagem. Isso ocorre, geralmente, quando membros da família ficam desempregados e, 

assim, ficam impossibilitados de participar do mercado de consumo como gostariam. E, como 

consequência, muitas vezes mais grave, as crianças perdem seus vínculos afetivos com colegas e 

seu senso de pertencimento a uma comunidade. Tais deslocamentos provocam a perda desse 

sentimento de pertença, tão importante para as produções de sentidos de autoestima e de 

valorização das interações sociais, geradoras de experiências estéticas e éticas dos indivíduos.  

A interação entre os indivíduos é uma relação singular de identificação. Quando os 

sujeitos buscam identificações, acabam por reunir-se em grupos ou clãs, o que Maffesoli (2010) 

denomina tribos.  

Deus (e a teologia), o Espírito (e a filosofia), o indivíduo (e a economia) cedem lugar ao reagrupamento. O 
homem não é mais considerado isoladamente. E mesmo quando admitimos a preponderância do imaginário, não 
devemos esquecer que ele resulta de um corpo social e que, de retorno, volta a materializar-se nele (Maffesoli, 2010, 
p. 12). 

Segundo Maffesoli (2010) o neotribalismo é caracterizado pela fluidez, pelos 

ajustamentos pontuais e pela dispersão. Ele afirma ainda que, enquanto característica da 

socialidade, ou seja, a forma lúdica da socialização, a pessoa representa papéis, tanto dentro de sua 

atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que participa. As relações sociais dos 

sujeitos se dão nas “tribos” familiares, que são grandes e, geralmente, mantém entre si algum grau 

de parentesco, sendo que a maioria das crianças são primos, uns dos outros ou são conhecidos de 

longa data.  

As tribos, pelas definições de Maffesoli, têm caráter de grupos sociais 

predominantemente familiares, no caso aqui tratado. Esses grupos sociais em constante 

movimento e sujeitos a determinações econômicas que forçam reorganizações sugerem novas 

formas de relacionamento com parentes, novas organizações, para dar respostas às necessidades e 



mudanças. A comunidade atendida pela escola apresenta característica muito próxima àquelas 

urbanas, das famílias contemporâneas, considerando suas diversas composições: mães e pais 

criando filhos sozinhos(as); mãe com filho gerado de forma independente; pai que assumiu o filho 

de uma relação ocasional; marido e mulher vivendo juntos com os pais, avós e tios; irmãos e filhos 

de outros casamentos; famílias formadas por grupos de amigos; casais com filhos adotados. Apesar 

de dificuldades quanto à sobrevivência, a permanência ao lugar fixo e ao trabalho, ainda 

contempla-se o que afirma Maffesoli (2010, p. 49): “Tudo é motivo para celebrar um estar-junto 

do qual fundamento é menos a razão universal e mais a emoção compartilhada, o sentimento de 

pertencimento”. As próprias crianças, nascidas nesses seios em diversidade, aparentemente, 

assumem estar confortáveis nas relações afetivas nesses “corpos societais”, ou tribos, conforme 

constata Maffesoli:  

Eis o que caracteriza o tempo das tribos. Sejam sexuais, musicais, religiosas, esportivas, culturais, ou até 
políticas, elas ocupam o espaço público. É uma constatação cuja negação é pueril e irresponsável. É doentio 
estigmatiza-las. (Maffesoli, 2010, p. 49). 

Também como característica nestes grupos, as crianças na ausência do adulto têm o hábito 

de assumir outras atribuições domésticas, além de estudar e brincar e, geralmente, tendem a 

acreditar que, inevitavelmente, por identificação, vão seguir os mesmos caminhos de seus pais. 

Crer que o trabalho é essencial à formação da criança para justificar a exploração infantil é um 

grande equívoco, observado, em muitos casos, em famílias mais pobres, mesmo não sendo esta 

uma característica exclusiva deste grupo social. Isto é também perceptível em alguns ambientes 

mais favorecidos economicamente. Nessa etapa da vida, a criança precisa brincar e estar na escola 

e não ser responsabilizada por cuidar de si, de outros irmãos, da própria roupa e da alimentação. 

Nesse sentido, Souza afirma que: 

Trabalho e educação são atividades que, no curto prazo, são competitivas. As crianças, 
de forma geral, deveriam estar na escola e não no trabalho. Para melhor compreender essa 
questão é preciso analisar a relação entre trabalho infantil e educação, incluída a 
associação do trabalho precoce com a evasão escolar. É necessário compreender também 
como o trabalho das crianças pode constituir o principal mecanismo da transmissão da 
pobreza por gerações (Souza, 2010, p. 67). 
 

Em relação a essa dinâmica social do trabalho e a partir da escuta dos familiares e das 

narrativas das crianças que, de algum modo, demonstram carências em relação a uma maior 

presença das famílias na escola, percebe-se que muitas delas matriculam os filhos para que não 

fiquem ociosos, sozinhos em casa enquanto os pais estão trabalhando. Esse modelo de escola, de 

tempo integral, propicia mais oportunidades pela diversidade de ambientes e atividades planejadas 

e ofertadas, que não demanda outras atividades extras, como por exemplo, o dever de casa. Em 

contrapartida, a qualidade do tempo que a criança passa com os seus, em casa, os momentos de 

conviver, geralmente não acontecem.  

Há, também, aquelas famílias que pensam a educação de tempo integral na perspectiva 

da formação para o futuro. Ora, “a formação direcionada para o futuro” tende a não perceber a 



vida no presente. É comum, inclusive na instituição escolar, frases como “formar o indivíduo para 

viver em sociedade, para o trabalho”. Entretanto, essa idealização de um modelo de indivíduo 

moldado furta-se a ver a criança no momento do agora, com suas próprias necessidades e 

subjetividades. Graça Veloso comenta essa questão temporal dos referidos indivíduos: 

A criança é um indivíduo criança, como um adulto é um indivíduo adulto. Cada qual 
aprende para o agora e para o depois. São plenos de cada momento da vida. Com as 
necessidades inerentes a seu lugar. Assim, a criança tem reconhecidos os seus direitos de 
cidadania de infância, que pressupõe as relações próprias do seu tempo, da mesma 
maneira que cada adulto é tratado como cidadão de sua vida adulta (Veloso, 2015, p. 2).  

A comunidade tem se mostrado mais participativa, principalemente nesse pós-pandemia, 

pois a relação família-escola durante a pandemia se estreitou mais, o que se percebe nos grupos de 

whatsapp que foram criados para uma comunicação mais eficiente e rápida, assim como nas 

reuniões semestrais para apresentação da caminhada percorrida no período; nas entrevistas 

individuais para troca de informações e esclarecimento de dúvidas; nas atividades integradoras 

como eventos festivos; nas exposições de trabalhos infantis; nas palestras com profissionais 

convidados; na participação em projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição, além do 

convívio diário, quando as famílias também podem buscar orientações ou informações junto aos 

professores ou técnicos dos setores.  Sempre em ênfase a importância do caminhar juntos (escola 

e comunidade), embora ainda haja um distanciamento com relação ao acompanhamento do 

desempenho escolar das crianças. 

A Escola Classe Santa Helena, no ano de 2019, participou do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), que é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala 

que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que 

possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do 

ensino ofertado. As médias de desempenho do Saeb, (Prova Brasil) juntamente com os dados sobre 

aprovação, obtidos no Censo Escolar, compuseram o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). No ano de 2019 esta Unidade Escolar obteve a nota no IDEB de 7,1 e nos anos de 

2013, 2015 e 2017 não participou do SAEB, pois o número de alunos matriculados, na turma de 

avaliação (5º Ano) era inferior ao número de corte, portanto, a Unidade não foi avaliada em função 

do critério de corte. Tendo como Notas e Metas o disposto no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 
 

 

Em 2022, na Escola Classe Santa Helena, estão matriculados 128 (cento e vinte 

e três) alunos, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, conforme quadro 

abaixo: 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

28 alunos 24 alunos 23 alunos 29 alunos 24 alunos 

ANEEs 

-- -- 01 DF/ 
DI 

 01 TDAH 

 

Abaixo o quadro com o quantitativo de alunos por localidade de residência: 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA 
 

ACAMPAMENTOS 11 alunos 

ARAPOANGAS (PLANALTINA) 01 aluno 

CHÁCARAS 25 alunos 

CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES 07 alunos 

CONDOMÍNIO LA FONT (PARANOÁ) 01 aluno 

CONDOMÍNIO NOVA COLINA 05 alunos 

CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE 01 aluno 

CONDOMÍNIO NOVO ORIENTE 01 aluno 

CONDOMÍNIO PARQUE COLORADO 01 aluno 

CONDOMÍNIO RK 57 alunos 

CONDOMÍNIO SERRA VERDE (ROTA DO CAVALO) 01 aluno 

CONDOMÍNIO VIVENDA NOVA PETRÓPOLIS 01 aluno 

 



GRANDE COLORADO 01 aluno 

ITAPOÃ 10 alunos 

PARANOÁ 02 alunos 

SOBRADINHO I 02 alunos 

VILA RABELO (SOBRADINHO II) 01 aluno 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 128 alunos 

 
 
 

 
1º ano 

 
 
 



 
2º ano 

 
 
 
 

 
3º ano 

 
 
 



 
4º ano 

 
 
 
 

 
5º ano 

 
 

A Escola Classe Santa Helena tem em seu quadro de funcionários 23(vinte e três) 

servidores efetivos. A Distribuição de Carga Horária foi feita conforme Portaria nº 173/2018, 

que regulamenta o procedimento de distribuição de Turmas (Professores Regentes, Readaptados, 

SOE, SR e EEAA). Neste ano, atuam na Escola 06 Contratos Temporários, e 10 funcionários de 

03(três) empresas terceirizadas, conforme quadro abaixo: 



 

EQUIPE GESTORA 

Nome Cargo 

Isabel Cristina dos Reis de Sousa Diretora 

Márcia Amaura de Araújo Pinto Vice-Diretora 

Rosimar Moreira Bastos da Silva Chefe de Secretária 

Martha Suely Garcia Guerra Supervisora Pedagógica 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Fernanda Demonte Moreira Coordenadora Pedagógica 

Cristina H. de Oliveira Coordenadora Pedagógica 

EEAA/OE/EEA 
 
Sônia Maria Ferreira da Silva Orientadora 

Glecy Morais de Oliveira Pedagoga 

Eliana Silva Santos Sala de Recurso 

 

PROFESSORES 
 

Alex Ribeiro Acosta Professor CID Ciclismo 

Leodenir Ribeiro dos Santos Professor Educação Física 

Hermínia Gomes Guedes Professora 1º Ano Matutino  

Laurenice Carvalho Pereira Professora 1º Ano Vespertino (CT) 

Márcia da Silva Ramos Professora 2º Ano Matutino 

Viviane Costa Barbosa Professora 2º Ano Vespertino  

Rosireni de Lima Campelo Carvalho Professora 3º Ano Matutino  

Beatriz dos Santos Holanda de Medeiros Professora 3º Ano Vespertino (CT) 

Ianny Lustosa de Paula Dias Professora 4º Ano Matutino (CT) 

Ane Rose Pereira Barreto Professora 4º Ano Vespertino (CT) 

Vera Lucia Caetano de Sousa Morais Professora 5º Ano Matutino (CT) 

Ianny Lustosa de Paula Dias Professora 4º Ano Matutino (CT) 

Ane Rose Pereira Barreto Professora 4º Ano Vespertino (CT) 

Vera Lucia Caetano de Sousa Morais Professora 5º Ano Matutino (CT) 

Elielza Alves da Silva Professora 5º Ano Vespertino (CT) 

Rakelene dos Santos Brandão Professora Readaptada 

Luzinete Ribeiro de Souza Professora Readaptada 

CARREIRA ASSISTÊNCIA 



 

Elizabete Rosa Machado Faria Agente de Portaria 

Maria de Fátima da Silva Agente de Conservação e Limpeza - 
Readaptada 

 

TERCEIRIZADOS – EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS 
 

Elizete Gomes de Araújo Oliveira 

Mariazinha Sales Santos 

Dorival Ferreira Pires 

Washington Luiz Batista Alves 

Samuel Pereira Machado 

 
TERCEIRIZADOS – EMPRESA GLOBAL SEGURANÇA 

 
Marcelo Bacelar Ribeiro da Silva 

Antônio Lúcio Lopes 

Luiz Henrique de Sousa 

Natércio Espírito Santo da Rocha 

 
  

TERCEIRIZADOS – EMPRESA G & E 
 
Alberto Michel da Costa Demertzis 

Maxuel Igor de Barros Santos 

Dinair Borges Correa 

 
 
 
 

CONSELHO DE CLASSE 
 

Segmento Direção ( Membro Nato): Márcia Amaura de Araújo Pinto 

Segmento professores: Martha Suely Garcia Guerra 

Segmento carreira assistência: Elizabete Rosa Machado Faria 

Segmento pais: Eliene Rodrigues de Sena 

Segmento alunos: Não temos alunos com idade neste segmento 



 

 

 

6. FUNÇÃO SOCIAL 
 
 

Construir uma educação para o sujeito em sua multiplicidade e plenitude, favorecendo 

seu desenvolvimento cognitivo e fortalecendo o exercício da cidadania em uma sociedade 

democrática e inclusiva, onde o aluno, consciente e proativo em suas ações individuais e 

coletivas, se reconheça como sujeito transformado e transformador, capaz de fazer a diferença, 

a fim de garantir educação pública de qualidade social para todos os cidadãos. 

Neste contexto, conforme preconiza o Currículo em Movimento do Distrito Federal 

(2018, p. 10), “abre-se espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que 

protagonizam e compartilham conhecimentos e vivências construídos em espaços sociais 

diversos”. 

 

 

7. MISSÃO 
 

A prática pedagógica com significado social deve ser desenvolvida para além da dimensão 

técnica, permeada por conhecimentos, mas também, por relações interpessoais e vivências de cunho 

afetivo, valorativo e ético. Conforme apontado nos Pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento da Educação Básica, “as experiências e as aprendizagens vinculadas ao campo das 

emoções e da afetividade superam dualismos e crescem em meio às contradições”. 

Assim, nossa escola entende que não pode e não deve realizar seu trabalho sem a parceria 

da família e, portanto, atua no sentido de acolher pais, mães e responsáveis no universo 

escolar para compartilhar angústias e a socializar dificuldades; para o conhecimento e a 

valorização dos saberes e fazeres da comunidade do campo na qual estamos inseridos; para 

momentos da socialização família/escola/comunidade nas atividades de entretenimento 

propostas como eventos culturais e comemorativos, afim de que, juntos, escola e família 

busquem soluções que atendam efetivamente às crianças, nosso público alvo. As atividades 

de acolhimento destinadas às famílias são diversas, tais como: atendimento individual pela 

equipe especializada de apoio à aprendizagem – orientação educacional, momento de escuta 

com a participação da direção escolar e coordenação pedagógica, telefonemas, reuniões para 

orientação da dinâmica escolar. Assim, buscamos reconhecer a importância das relações que se 

estabelecem com e na escola, em movimento constante e processual de interação entre os pares 

da comunidade escolar, em benefício do estudante. 

 

 
 



 

8. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

A Escola Classe Santa Helena reafirma, a partir de suas ações, a necessidade de perceber 

a criança como sujeito criador de cultura, considerando suas necessidades, sua trajetória 

individual e seu histórico familiar, numa perspectiva subjetiva, ampla e dinâmica, visto que a 

criança é um ser social, que se desenvolve de uma forma integral, através das relações com os 

outros, dos vínculos afetivos que estabelece. 

A criança só aprende se estiver emocionada; se estiver aberta para afetar e ser afetada; 

na construção desses afetos. A formação real do sujeito exige convivência coletiva e a 

experiência das trocas e do compartilhar. Cooperar é trocar e construir novos saberes junto com 

os outros, permitindo o exercício da descentralização e da reciprocidade, coordenando pontos 

de vista, levando à colaboração entre pares e chegando a soluções em comum e a um novo 

entendimento. Portanto, o ato educativo deve se direcionar para a formação de grupos 

fortalecidos em relações de companheirismo, num projeto comprometido com a construção e 

reinvenção do conhecimento. 

Temos diante de nós o desafio de construirmos coletivamente uma escola de qualidade 

e democrática, que dê ênfase às expressões culturais do ambiente em que está inserida. Essa 

proposta reúne: 

Em um sonho comum, as esperanças de cada trabalhador da educação, da 
comunidade que investe na escola a responsabilidade de formação das novas 
gerações e das crianças e jovens que cotidianamente comparecem às salas de 
aula, na esperança de aprender e construir significados coletivamente 
(BRASÍLIA, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, Cadernos da Escola 
Candanga, 1995, p. 9). 

 

A escola também busca oportunizar momentos de trocas entre família e escola, 

favorecendo o diálogo, afinal, prioritariamente, escola e família precisam caminhar juntas, 

articuladas, seguindo uma direção comum para enfrentar o grande desafio: educar. E quando 

se trata de Educação Integral em Tempo Integral, a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem, a partir de novos tempos e espaços, requer que essa parceria esteja sustentada 

por princípios que garantam o desenvolvimento dos estudantes nos aspectos éticos, políticos, 

cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais, físicos, motores, entre outros. 

Assim, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Integral em Tempo 

Integral (2018, p.14), orienta que os Princípios da Integralidade (propõe associar as práticas 

 

 

educativas a diversas outras áreas do conhecimento), da Intersetorialidade (propõe potencializar 

a oferta de serviços públicos para a melhoria da qualidade da educação); da Transversalidade 

(propõe a concepção interdisciplinar de conhecimento vinculada aos problemas reais do 

estudante); do Diálogo Escola-Comunidade (propõe legitimar os saberes comunitários e 



 

resgatar as tradições populares); da Territorialização (propõe a criação de projetos 

socioculturais significativos para além dos muros da escola); do Trabalho em rede e 

Convivência Escolar (propõe o trabalho em conjunto e a troca de experiências para novas 

oportunidades de aprendizagem) precisam ser observados e contemplados na produção de 

uma escola de qualidade que atenda a todos com excelência. 

A Escola Classe Santa Helena, escola comum inclusiva, faz valer o direito dessa 

educação para todos e inclui, efetivamente, em todas as práticas educativas, os estudantes 

com necessidades educacionais especiais diagnosticadas. Conforme preconiza o Currículo da 

Educação Especial: 

As políticas públicas em âmbito federal, estadual, municipal e distrital 
começam a sinalizar para ações mais concretas nessa direção, com adoção de 
políticas afirmativas e políticas de Estado e de Governo para responderem as 
demandas de inclusão social e educacional desses estudantes... por essa razão, 
é importante reafirmar que o Currículo do estudante do ensino público, alvo 
da Educação Especial, deve ser o mesmo da modalidade de ensino em que o 
mesmo está matriculado, mas com as devidas adequações. 

 

De fato, o Currículo de Educação Básica da SEDF propõe-se a uma integralidade em 

diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas a compreensão crítica e reflexiva 

da realidade. Na perspectiva dessa integração, alguns Princípios epistemológicos fundamentam 

o Currículo. São eles: 

• Princípio da Unicidade entre teoria e prática: ao reconhecer a unidade 

indissociável entre teoria e prática, considera privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 

conceitos para a construção do conhecimento. 

• Princípio da Interdisciplinaridade e da Contextualização: ao ultrapassar a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento, considera estimular o diálogo 

entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando 

possibilidades de relações diferentes conhecimentos e áreas. 

• Princípio da Flexibilização: ao atualizar e diversificar as formas de produção dos 

conhecimentos, considera viabilizar as práticas pedagógicas docentes 

conectadas aos conhecimentos prévios dos alunos, construindo novos saberes e 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. 

Independentemente de quem seja o “ser social”, a Escola precisa incluir no Currículo as 

narrativas de todos. Conforme afirmam os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento 

da Educação Básica, “a SEEDF compreende que a Educação tem a ver com questões mais 

amplas e que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes...”. 
O Currículo adotado contempla as narrativas historicamente negligenciadas ao eleger como 

eixos transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 



 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Os Eixos Transversais possibilitam o acesso do 

estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a 

construção de saberes específicos. 

Na Escola Classe Santa Helena, tais eixos são contemplados na construção coletiva 

das Unidades Didáticas, que precedem as Sequências Didáticas, nos momentos dos 

planejamentos quinzenais, conforme modelo abaixo: 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), os Currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também 

as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil, são norteadas pela Base Nacional Comum Curricular. 

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes 

desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos 

que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

9.  OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS 
 

• Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma perspectiva 

de inclusão considerando a Educação do Campo, os Eixos Transversais: Educação para a 

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

Sustentabilidade; 

• Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo 

e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos letramentos; 

• Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos históricos- 

geográficos, da diversidade ético-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, 

das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a 

sociedade brasileira, latino-americana e mundial; 

• Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos e a 

corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e 

formação integral dos estudantes; 

• Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes 

éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do 

protagonismo estudantil. 

 

 
DO ENSINO 

 



 

• Compreender a dinâmica da educação integral em tempo integral (PROEITI) a partir das 

necessidades específicas da Escola Classe Santa Helena. 

• Valorizar os saberes e os fazeres da comunidade que a escola atende para o efetivo 

reconhecimento da instituição enquanto Escola do Campo. 

• Favorecer a humanização do espaço escolar a partir da valorização dos profissionais que 

atuam na instituição e do fortalecimento da participação da comunidade escolar na 

construção de uma identidade própria para a escola. 

• Alcançar a educação de excelência a partir da melhoria dos índices de aprendizagem, da 

redução das taxas de abandono e reprovação escolar e da valorização dos profissionais da 

educação previstos no Programa Escolas Que Queremos. 

 

DA EDUCAÇÃO 

 
• Promover o sucesso do educando na escola, assistindo-o integralmente em suas necessidades 

básicas, individuais e educacionais, possibilitando o desenvolvimento de sua autoestima. 

• Alcançar resultados qualitativos nas Avaliações Externas e de Larga Escala; bem como 

nas Avaliações para o Acompanhamento das Aprendizagens. 

Fortalecer o espaço de Coordenação Pedagógica de forma a valorizar e otimizar o tempo 

destinado ao planejamento individual e coletivo, oportunizando a todos o aprimoramento 

através da formação continuada. 

 

10.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

✓ Reduzir os índices de reprovação, abandono escolar e defasagem idade/ano por meio do 

Ciclo de Aprendizagens; 

✓ Buscar melhoria na aprendizagem dos alunos; 

✓ Incentivar e garantir a implementação de novas experiências pedagógicas que contribuam 

para o aprimoramento do ensino tradicional; 

✓ Incentivar os profissionais que atuam na escola a buscar a formação continuada e a troca de 

experiências; 

✓ Cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino Público do 

Distrito Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente; 

✓ Gerir o patrimônio público, realizando a conservação e melhorias; 

✓ Administrar os recursos financeiros com responsabilidade e transparência, com a 

participação e corresponsabilidade da comunidade; 

✓ Promover a Escola Integral, com o planejamento de atividades atraentes a fim de promover 

o melhor desempenho dos alunos; 



 

✓ Assegurar a realização da avaliação institucional, conforme a Lei 4.036; 

✓ Discutir, construir e divulgar a proposta pedagógica da escola com a comunidade escolar; 

✓ Apoiar e incentivar o Projeto Interventivo; 

✓ Amparar e auxiliar os professores nas suas dificuldades pedagógicas; 

✓ Realizar reuniões semanais de coordenação coletiva; 

✓ Promover bimestralmente reuniões de pais para a divulgação de informações referentes à 

vida escolar dos alunos; 

✓ Desenvolver projetos que incentivem a socialização, pesquisa e busca de conhecimentos; 

✓ Proporcionar cursos de formação continuada para professores; 

✓ Atender os alunos identificados com altas habilidades/superdotação, visando o 

aprofundamento, o enriquecimento do processo ensino e aprendizagem, a criação de 

oportunidades para trabalhos independentes e a investigação das áreas das habilidades e 

talentos; 

✓ Fortalecer a ação da Orientação Educacional; 

✓ Envolver a comunidade escolar em uma cultura de paz, trabalhando valores e possibilitando 

o bem-estar de todos;  

✓ Incentivar a leitura, a interpretação e produção de textos como alternativas para a melhor 

desempenho no processo ensino aprendizagem; 

Promover o Projeto Interventivo por meio de videochamadas via Google Meet ou WhatsApp 

para atender aos alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com deficiências e/ou 

transtornos. 

 

11. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

No andar se definem os novos passos e os caminhos se fazem no 
caminhar (MARQUES, 1999, p. 179) 

 

O Currículo escolar deve considerar o contexto social, econômico e cultural dos 

estudantes. Os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica afirmam 

que “a democratização do acesso à escola para as classes populares requer que esta seja 

reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às 

necessidades formativas dos estudantes...”. A escola precisa, portanto, acolher a todos a partir da 

oferta de aprendizagens significativas para os sujeitos. 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural. A 

Pedagogia Histórico-Crítica postula que o ato educativo se caracteriza pela intencionalidade, tendo 

como objetivo a apropriação do conhecimento sistematizado pelo aluno. Nesse mesmo sentido, a 



 

Psicologia Histórico-Cultural compreende que as aprendizagens dos conhecimentos escolares são 

fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O bom ensino nessa 

perspectiva é aquele que promove o desenvolvimento do indivíduo que é sempre um 

desenvolvimento social e histórico. 

As concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas dessa Instituição 

Educacional são orientadas pelos documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEDF: Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018), Currículo em 

Movimento da Educação Básica (2009); Diretrizes de Avaliação Educacional – Aprendizagem, 

Institucional e em Larga Escala (2014-2016), Orientação Pedagógica – Projeto Político-

Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas (2014), Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 2º Ciclo (2014), Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Educação em 

Tempo Integral (2018), ampliando tempos, espaços e oportunidades educacionais, haja vista que, 

para alicerçar a educação integral e em tempo integral é necessário a junção da prática com a teoria. 

O trabalho pedagógico é algo intencional que necessita de objetivos e metas bem 

definidas e para cada ação existe um fundamento conceitual. A Escola Classe Santa Helena ao se 

basear nos documentos norteadores da SEDF, tem sua metodologia de trabalho fundamentada nos 

referenciais teóricos, bem como na união de experiências no intuito de constituirmos uma 

comunidade de aprendizagem formada por diversos atores sociais. 

Sabemos que não há como melhorar a qualidade do ensino por meio da Educação 

Integral, se a comunidade escolar não se envolver, de fato, com essa configuração educacional, o 

que fortalece processos formativos continuados e novas posturas frente às avaliações que são de 

natureza formativa com critérios que evidenciem qualitativamente o desempenho dos estudantes. 

Considerando que a concepção do processo ensino-aprendizagem está diretamente ligada 

à concepção de avaliação, Santos & Mól sugerem que: 

Uma proposta pedagógica centrada no desenvolvimento de atitudes e valores, 
competências e habilidades, por meio de uma vivência ativa (interativa) do 
aluno em sala de aula, mediada pelo professor, pressupõe também uma 
mudança no processo avaliativo. (...) O processo avaliativo passa a requerer 
mais do que nunca um caráter inclusivo, no sentido de estimular a 
autoconfiança do aluno. Para isso, o engajamento dele nas atividades precisa 
ser natural, autônomo e assumido como crescimento pessoal. Os alunos têm de 
realmente se sentir sujeitos do processo e não apenas executores de tarefas 
escolares com o objetivo exclusivo de acumular pontos para a avaliação final. 
(SANTOS & MÓL, 2005, p. 24, 25) 

Compreendemos que os estudos das interações sociais, em uma perspectiva dialógica, 

que tem por principal objetivo o compartilhamento de conhecimentos significativos para a 

inclusão social do educando, tendem a reforçar as percepções docentes acerca das 

aprendizagens, das formas de ensino e da educação do ser em sua integralidade. A escola, 

enquanto instituição formadora, precisa instrumentalizar o sujeito, entendido como um ser 

social que estabelece múltiplas relações para produzir e reproduzir sua vida em sociedade. Estas 

relações são vivenciadas nas famílias, nas instituições, nos movimentos sociais, entre outras. 



 

A educação como direito social está garantida no artigo 205 da Constituição Federal: “A 

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

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A escola, segundo a LDB, tem como 

função social formar o cidadão, e, desse modo, garantir as finalidades registradas no artigo 22: 

“A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”. A partir da necessidade da escola de se organizar para 

empreender uma educação que ofereça respostas às demandas sociais, a implantação do 

Currículo fortalece a escola pública e garante a construção de uma educação de qualidade 

referenciada nos sujeitos sociais. 

 

12. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

Conforme preconiza as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em 

Tempo Integral (2018), a implementação da política de Educação em Tempo Integral implica 

enfrentar diversos desafios, como por exemplo, organizar os espaços e tempos escolares (haja 

vista a ampliação da estadia dos estudantes na escola), rever os métodos e a prática pedagógica 

docente, verificar as possibilidades educativas dentro e fora do espaço escolar, além de refletir 

e discutir sobre os diversos pontos de vista da equipe escolar. 

A perspectiva de uma educação pública, democrática e de qualidade social se fortaleceu com 

a ampliação do Ensino Fundamental de 08 (oito) para 09 (nove) anos, uma vez que um ano a 

mais de vida escolar traz diferenças consideráveis no percurso de escolarização dos estudantes. 

Visando o alcance desse propósito, o DF adotou o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) como 

estratégia pedagógica para ampliar o Ensino Fundamental na rede pública de ensino. Ainda se 

valendo do que estabelece a LDBEN (1996) quando faculta aos sistemas de ensino o direito de 

organizar os anos escolares em ciclos, o BIA trouxe de volta às escolas do DF essa forma de 

organização. 

Organizar a escola em ciclos implica, portanto, considerar as teorias que tratam da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano, que resguardam a heterogeneidade de tempos, 

espaços e modos de aprender. Contudo, vale lembrar que o conhecimento é construído a partir 

da interlocução sociocultural e intrapessoal (VYGOTSKY, 2001). Nessa direção, é 

imprescindível que o professor organize o trabalho pedagógico em função das possibilidades e 

necessidades de cada estudante, garantindo, assim, um ganho significativo em sua formação 

integral. Diferentes estratégias pedagógicas de intervenção para as aprendizagens têm sido 



 

adotadas neste momento de pandemia. As professoras têm atendido os estudantes com 

atividades adaptadas aos níveis das hipóteses silábicas que eles se encontrar, feito 

videochamadas para atender as necessidades, tirar dúvidas, além de dar as aulas síncronas via 

Google Meet 2 vezes por semanas. Nessa perspectiva, a Organização de Trabalho Pedagógico 

da Escola com o Ensino Remoto/virtual, ora com aulas síncronas, ora assíncronas, utiliza com 

a orientação da SEEDF, o seguinte Calendário Escolar/2021: 

 

 

 

 

 

A dinâmica de organização do trabalho pedagógico foi construída a partir das experiências 

concretas eu vivenciamos ao longo de 6 anos no PROEIT, já que a escola participa, desde 2014, 

do PROEIT - Programa de Educação Integral em Tempo Integral, que atende aos alunos nos dois 

turnos. São atendidas 05 (cinco) turmas do 1º ao 5º Ano. Lembrando que neste momento de 

Ensino Remoto cada criança precisa participar e realizar as atividades em 4 (quatro) plataformas, 

sendo uma para as habilidades da BNCC, uma para o PROEITI, uma para Educação Física e uma 

para o Ciclismo, dialogando entre si a base comum e a parte diversificada nos dois turnos. 



 

O quadro abaixo sintetiza a organização do trabalho pedagógico que foi construída e eleita 

pelo coletivo docente, gestores escolar e coordenação pedagógica no ano letivo de 2022. Estas 

atividades são planejadas com o coletivo da escola por meio de reuniões  nas coletivas de quarta-

feira. 

 

 

 
Coordenação 

Pedagógica 

Coletiva 

Construção coletiva/semanal do plano de ação da escola, de acordo 

com o PPP, o objetivo da coordenação pedagógica coletiva é 

ampliar a discussão sobre planejamento, currículo, avaliação, 

direitos de aprendizagem, dinâmica escolar. Para tanto, entendemos 

esse momento como espaço de formação continuada. 

 

 
 
 

Encontro  
entre  
Pares 

A intenção é abordar a organização escolar, o modo de 

funcionamento das turmas, as trocas entre os professores dos dois 

turnos, bem como as formas e os procedimentos necessários para a 

participação nas várias instâncias de decisão da instituição escolar, 

tais como o planejamento coletivo a partir da perspectiva curricular; 

Neste momento é debatido sobre as especificidades de cada turma e 

alunos. É um encontro semanal pela manhã durante o momento em 

que os estudantes estão na sala de leitura. 

 
 

Planejamento 
Curricular 

Organização e escolha de conteúdos e atividades desenvolvidas de 

forma interdisciplinar, promovendo a articulação com as práticas 

pedagógicas e com a efetivação das propostas, possibilitando a 

transformação das reflexões e do planejamento em ações concretas 

a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo 

educativo, fazendo assim com que haja um trabalho coletivo. 



 

 

12.1- SEAA ,OE  e Sala de Recursos (equipe de apoio) 

✓ Estes segmentos integram a escola e visa promover ações preventivas e interventivas 

para a qualidade do processo ensino-aprendizagem e são muito importantes para a 

escola, para tal, pretende: 

EEAAA: 

✓ Contribuir para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os profissionais 

da Unidade Escolar, 

✓ Participar da elaboração e implementação das ações de formação continuada, com 

vistas à ressignificação das práticas pedagógicas;  

✓ Participar das Coordenações Pedagógicas locais, intermediárias e central;  

✓ Participar, efetivamente, dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes;  

✓ Cooperar com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas intervenções 

didático-metodológicas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem;  

✓ Realizar o acompanhamento sistemático, individual ou em pequenos grupos, dos 

estudantes que apresentam dificuldades mais acentuadas no processo de escolarização; 

58 Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.  

✓ Orientar e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam suporte para 

o desenvolvimento do trabalho com os estudantes que apresentam dificuldades de 

escolarizarização;  

✓ Realizar processos avaliativos e interventivos na perspectiva da avaliação formativa 

com vistas à enturmação adequada e/ou atendimentos complementares;  

✓ Realizar estudos de casos, com a participação da Equipe de Apoio, quando houver 

previsão de mudanças no tipo de enturmação e ou para casos omissos;  

✓ Elaborar Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional, Pareceres e outros 

documentos pertinentes; 

✓ Desenvolver ações junto às famílias, em parceria com os demais profissionais da 

unidade escolar, com vistas à coresponsabilização do processo de escolarização dos 

estudantes. 

SOE 



 

✓ Participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar visando à 

organização do trabalho pedagógico;  

✓ Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na unidade 

escolar;  

✓ Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo; 

✓ Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e aprendizagem 

ante à realidade socioeconômica do estudante;  

✓ Analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as diferentes 

relações que exercem influência na aprendizagem;  

✓ Contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na unidade escolar; 

✓ Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e 

econômica do contexto escolar;  

✓ Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica;  

✓ Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores que 

interferem noprocesso de ensino e de aprendizagem;  

✓ Coordenar o processo de informação educacional e profissional sobre o mundo do 

trabalho auxiliando na elaboração do projeto de vida do estudante;  

✓ Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que apresentem 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; 

✓ Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF;  

✓  Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados das ações 

da Orientação Educacional;  

✓ Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência; 

✓  Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas 

potencialidades, seus interesses e suas necessidades;  

✓ Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma educação 

inclusiva a fim de contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem;  

✓ Desenvolver ações e práticas de mediação e conciliação de conflitos, em parceria com 

a equipe gestora e com a equipe pedagógica;  



 

✓ Implementar no projeto politico pedagógico práticas para atender às características dos 

estudantes com deficiência; (Incluído pela Portaria 180 de 30 de maio de 2019, 

publicada no DODF 102, de 31/5/2019, páginas 15 a 17.)  

✓ Desenvolver práticas pedagógicas visando ao enfrentamento do bullying e de toda a 

forma de violência e discriminação; (Incluído pela Portaria 180 de 30 de maio de 2019, 

publicada no DODF 102, de 31/5/2019, páginas 15 a 17.)  

✓ Elaborar relatório a ser encaminhado ao Conselho Tutelar sobre os casos previstos 

neste Regimento e no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Incluído pela Portaria 

180 de 30 de maio de 2019, publicada no DODF 102, de 31/5/2019, páginas 15 a 17.) 

 

12.2- EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 
 

A coordenação da educação integral é responsável por orientar e planejar com os 

professores de forma interdisciplinar, segundo as necessidades dos estudantes no que 

concerne, principalmente, aos aspectos culturais e sociais da nossa comunidade escolar. 

Dessa forma precisamos priorizar apenas o acompanhamento pedagógico e o atendimento 

aos alunos especiais. 

Ressaltamos que a Proposta Pedagógica da E. C. Santa Helena, bem como a dinâmica 

diária da escola, está em consonância com as metas nº 06 e 07 do Plano Nacional de 

Educação (PNE), no que se refere a ampliação da oferta de educação em tempo integral, 

visando a melhoria da qualidade do fluxo escolar e da aprendizagem dos nossos alunos 

matriculados do 1º ao 5º ano. 

A Escola Classe Santa Helena, para o ano 2019, aderiu ao Programa Novo Mais 

Educação. Tal Programa foi instituído pela Portaria nº 1.444 de 10 de outubro de 2016, que 

observa as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, no que se refere ao desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo. O 

referido Programa visa a ampliação da jornada escolar das crianças/adolescentes, mediante 

carga horária de 15h semanais, no turno e contra turno escolar, observando a seguinte carga 

horária: acompanhamento pedagógico (8h semanais) e atividades complementares no 

campo das artes, cultura, esporte e lazer (07h semanais). 

Conforme Portaria 142, de 22 de fevereiro de 2018 e Resolução 7, de 22 de março 

de 2018, a Escola Classe Santa Helena realizou a adesão ao Programa Mais Alfabetização 

– MEC com Apoio do Assistente de Alfabetização para os estudantes do 1ºe 2º anos, de 

acordo com o Plano Nacional de Educação, na Meta 5 que visa estruturar os processos 

pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, articulando-os com 



 

as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos(as) 

Professores(as) Alfabetizadores(as) e com apoio pedagógico específico. Para o ano letivo 

de 2020, serão destinadas para a instituição verbas do PDDE, PDAF e Emendas 

Parlamentares. 

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira que prevê maior 

autonomia da equipe gestora foi criado em 2012 para gerar autonomia financeira nas 

unidades escolares e coordenações regionais de ensino (CREs), nos termos da Proposta 

Pedagógica e planos de trabalho de cada uma. Os recursos são consignados na Lei 

Orçamentária Anual do DF, com possível origem em Lei de Créditos Adicionais. Já os 

critérios para distribuição entre as escolas e coordenações são estabelecidos pela Secretaria 

de Estado de Educação, bem como os limites por categoria de despesa. As escolas de 

educação básica recebem valores de acordo ao quantitativo de alunos matriculados. A 

operacionalização do programa é possível mediante a colaboração entre os gestores das 

escolas, das CREs e SEDF, atendendo aos princípios burocráticos exigidos para

 a sua execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRAL 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
Plano de Atendimento 

Educação em Tempo Integral (ETI) – 2022 
Ensino Fundamental em Tempo Integral (EFTI) 

ANEXO II 
Unidade Escolar:  ESCOLA CLASSE SANTA HELENA CRE: SOBRADINHO  

 

Diretor(a): ISABEL CRISTINA DOS REIS DE SOUZA      N. de Estudantes atendidos na ETI: 128  
 

Turno do atendimento: ( X) Matutino (X ) Vespertino 

1) Atendimento (frequência/dias): 

a) ( ) 3 dias ( ) 4 dias (X ) 5 dias 
b) ( X) Segunda (X ) Terça (X ) Quarta (X ) Quinta (X )Sexta 
2) Tempo de duração do atendimento escolar - ETI: 
a) (   ) 8 horas    b) (   ) 9 horas c) (X ) 10 horas 
3) Tipo de organização pedagógica do currículo: 

a) ( X) Entremeado – BNCC e Parte Flexível (intercaladas durante o dia) 

b) ( ) Distinta – BNCC e Parte Flexível em períodos distintos 
4) Tipos de Fomento (recursos financeiros/políticas públicas): 

a) (   ) PNME b) ( X ) PDAF c) (  X ) Outros: PDDE  

 
5) Parcerias desenvolvidas/Rede Integradora (Escola Parque) – 

5.1) Nome da Instituição/EP: CENTRO OLÍMPICO DE SOBRADINHO/CID CICLISMO  

5.2) Frequência do atendimento: 

( ) 1 dia ( X ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5 dias 

5.3) Deslocamento para outro local: 

a) ( X ) sim ( ) não 

b) (   ) transporte da instituição ( X  ) transporte da SEEDF    ( ) outro:    

( ) não há 

5.4) Alimentação servida: 

a) ( X) café da manhã 

b) ( X  ) lanche 

c) ( X  ) almoço 
 

5.5) Atividades desenvolvidas: 
 
 
5.6) Responsáveis:   

 
 
 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CENTRO OLÍMPICO DE SOBRADINHO. 
 
Planejamento: PEDAGÓGICA DO CENTRO OLÍMPICO SE REUNEM PARA AVALIAÇÃO DO ANO LETIVO ANTERIOR E  
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES FUTURS. 
 
 



 

Realização dasAtividades: NO DECORRER DO ANO, COM A AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES REGENTES, QUE 
ACOMPANHAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, SÃO FEITAS DEVOLUTIVAS JUNTO À EQUIPE 
PEDAGÓGICA DO CENTRO OLÍMPICO PARA AVALIAÇÃO E RETORNO DOS ALUNOS SOBRE AS ATIVIDADES 
PROPOSTAS. O CID CICLISMO OS ALUNOS VÃO 2 VEZES POR SEMANA 

NO TURNO MATUTINO, SENDO 1 TURMA POR VEZ. E LÁ APRENDEM DIREÇÃO DEFENSIVA E TODAS AS REGRAS DE 
LOCOMOÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. Conhecer os direitos e deveres do ciclista, do pedestre e do motorista para assim 
exercitar o pleno respeito à vida. 
Acompanhamento dasAtividades:  PROFESSORES REGENTES E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

Projetos desenvolvidos na Educação em Tempo 
Integral 

Acompanhamento Pedagógico dePortuguês Atividades previstas: Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo 
Integral na Escola Classe Santa Helena. Auxílio e orientação e 
acompanhamento dos estudantes durante as atividades sociais, culturais, 
técnicocientíficas, esportivas, de saúde e de lazer, na realização de 
oficinas e atividades em grupos. Auxiliar e acompanhar os estudantes 
durante as atividades que estimulem o protagonismo estudantil/juvenil, 
a fim de promover uma reflexão quanto à sua trajetória e projeto de 
vida. Auxiliar e acompanhar os estudantes durante as atividades 
pedagógicas, com vistas à melhoria/avanço das aprendizagens escolares. 
Auxiliar a equipe pedagógica na realização das atividades de suporte da 
Educação em Tempo Integral, desenvolvidas no espaço escolar, nas 
aulas e nas atividades externas que envolvam a participação dos 
estudantes. 
O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES É FEITO PELA COORDENAÇÃO 
JUNTAMENTE COM PROFESSORES REGENTES E OS ESV. OS PROFESSORES 
ATENDEM OS ALUNOS EM SALA DE AULA NOS REAGRUPAMENTOS E 
ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS, DE ACORDO COM O QUE ESTÁ SENDO 
PLANEJAMENTO E TAMBÉM OS ATENDIMENTOS SÃO FEITOS EM ESPAÇOS 
DIFERENTES DA SALA DE AULA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO 
GRUPO ATENDIDO. OS ESVs DÃO O SUPORTE AO PROFESSOR REGENTE NA 
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, 
SEMPRE SOBRE A ORIENTAÇÃO E 
SUPERVISÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA CLASSE SANTA 
HELENA 

Dias: 2a ( X ) 3a ( X ) 4a ( X ) 5a ( X ) 6a ( X ) 

Responsável: PROFESSOR 

REGENTE/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E 
ESV. 

Local do atendimento: SALA DE AULA, PÁTIO 

COBERTO, SALA DOS PROFESSORES, 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Acompanhamento Pedagógico de Matemática Atividades previstas: Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo 
Integral na Escola Classe Santa Helena. Auxílio e orientação e 
acompanhamento dos estudantes durante as atividades sociais, culturais, 
técnicocientíficas, esportivas, de saúde e de lazer, na realização de oficinas e 
atividades em grupos. Auxiliar e acompanhar os estudantes durante as 
atividades que estimulem o protagonismo estudantil/juvenil, a fim de promover 
uma reflexão quanto à sua trajetória e projeto de vida. Auxiliar e acompanhar 
os estudantes durante as atividades pedagógicas, com vistas à melhoria/avanço 
das aprendizagens escolares. Auxiliar a equipe pedagógica na realização das 
atividades de suporte da Educação em Tempo Integral, desenvolvidas no 
espaço escolar, nas aulas e nas atividades externas que envolvam a participação 
dos estudantes. 
O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES É FEITO PELA 
COORDENAÇÃO JUNTAMENTE COM PROFESSORES REGENTES E OS 
ESV. OS PROFESSORES ATENDEM OS ALUNOS EM SALA DE AULA 
NOS REAGRUPAMENTOS E ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS, DE 
ACORDO COM O QUE ESTÁ SENDO PLANEJAMENTO E TAMBÉM OS 
ATENDIMENTOS SÃO FEITOS EM ESPAÇOS DIFERENTES DA SALA 
DE AULA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO GRUPO 
ATENDIDO. OS ESVs DÃO O SUPORTE AO PROFESSOR REGENTE 
NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOVIDAS NA ALFABETIZAÇÃO 
MATEMÁTICA, SEMPRE SOBRE A ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DA 
EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA CLASSE SANTA 
HELENA 

Dias: 2a ( X ) 3a (X ) 4a ( X ) 5a ( X ) 6a (X ) 

Responsável: PROFESSOR 

REGENTE/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/ESV 

Local do atendimento: SALA DE AULA, 

PÁTIO COBERTO, SALA DOS PROFESSORES, 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Nome do projeto/oficina: 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Atividades previstas: Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo 
Integral na Escola Classe Santa Helena. Auxílio e orientação e 
acompanhamento dos estudantes durante as atividades sociais, culturais, 
técnicocientíficas, esportivas, de saúde e de lazer, na realização de 
oficinas e atividades em grupos. Auxiliar e acompanhar os estudantes 
durante as atividades que estimulem o protagonismo estudantil/juvenil, 
a fim de promover uma reflexão quanto à sua trajetória e projeto de 
vida.- Auxiliar e acompanhar os estudantes durante as atividades 

   

Dias: 2a (X ) 3a (X ) 4a ( X) 5a (X ) 6a (X ) 

 

Responsável: ESV 

Local do atendimento: LABORATÓRIO DE 



 

INFORMÁTICA pedagógicas, com vistas à melhoria/avanço das aprendizagens escolares. 
Auxiliar a equipe pedagógica na realização das atividades de suporte da 
Educação em Tempo Integral, desenvolvidas no espaço escolar, nas 
aulas e nas atividades externas que envolvam a participação dos 
estudantes. UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO A FIM DE DIVERSIFICAR E AMPLIAR OS PROCESSOS DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM. INCLUSÃO DIGITAL, USO DO COMPUTADOR 
COMO INSTRUMENTO DE SUPORTE À APRENDIZAGEM/ JOGOS 
EDUCATIVOS/ APLICATIVOS EDUCATIVOS. 

 
Nome do projeto/oficina: 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
COM LUDICIDADE 

Atividades previstas: Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo 
Integral na Escola Classe Santa Helena. Auxílio e orientação e 
acompanhamento dos estudantes durante as atividades sociais, culturais, 
técnicocientíficas, esportivas, de saúde e de lazer, na realização de 
oficinas e atividades em grupos. Auxiliar e acompanhar os estudantes 
durante as atividades que estimulem o protagonismo estudantil/juvenil, 
a fim de promover uma reflexão quanto à sua trajetória e projeto de 
vida. Auxiliar e acompanhar os estudantes durante as atividades 
pedagógicas, com vistas à melhoria/avanço das aprendizagens escolares. 
Auxiliar a equipe pedagógica na realização das atividades de suporte da 
Educação em Tempo Integral, desenvolvidas no espaço escolar, nas 
aulas e nas atividades externas que envolvam a participação dos 
estudantes. OS PROFESSORES, COM O AUXÍLIO DOS ESV(02), SOBRE A 
ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, 
TRABALHARÃO A ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO, POR GRUPOS, DE 
ACORDO COM O NÍVEL DA PSICOGÊNESE DA ESCRITA. COM 
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE UM 
OLHAR INDIVIDUALIZADO, PAUTADOS NAS AÇÕES LÚDICAS FAZENDO 
USO DA LEITURA E DA ESCRITA PARA DESENVOLVER INDIVÍDUOS 
CRÍTICOS, ALFABETIZADOS E LETRADOS. FAZENDO COM 
QUE AVANCEM EM SUA APRENDIZAGEM A PARTIR DE ATIVIDADES 
DINÂMICAS NUM PROCESSO DE CONSTANTE MEDIAÇÃO DOS 
PROFESSORES E ESV. 

   
Dias: 2a (X ) 3a ( X) 4a ( X) 5a (X ) 6a (X ) 

Responsável:COORDENAÇÃO E  

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, PROFESSOR  

REGENTE E ESV 

Local do atendimento: SALA DE AULA, 

PÁTIO COBERTO, SALA DOS PROFESSORES, 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Nome do projeto/oficina: 
 LEITURA  

Atividades previstas: Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo 
Integral na Escola Classe Santa Helena. Auxílio e orientação e 
acompanhamento dos estudantes durante as atividades sociais, culturais, 
técnicocientíficas, esportivas, de saúde e de lazer, na realização de 
oficinas e atividades em grupos. Auxiliar e acompanhar os estudantes 
durante as atividades que estimulem o protagonismo estudantil/juvenil, 
a fim de promover uma reflexão quanto à sua trajetória e projeto de 
vida.- Auxiliar e acompanhar os estudantes durante as atividades 
pedagógicas, com vistas à melhoria/avanço das aprendizagens escolares. 
Auxiliar a equipe pedagógica na realização das atividades de suporte da 
Educação em Tempo Integral, 
desenvolvidas no espaço escolar, nas aulas e nas atividades externas 

Dias: 2a (X ) 3a ( X) 4a ( X) 5a ( X) 6a (X ) 

Responsável: 

COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA/PROFESSOR REGENTE E ESV. 

Local do atendimento: SALA DE AULA, 

SALA DE LEITURA 



 

 que envolvam a participação dos estudantes. A CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS/ DIVERSIDADE DE TEXTOS/ PRODUÇÃO TEXTUAL. 
Reconhecer a 
importância de se cultivar o hábito da leitura, Contação de histórias; Dar 
suporte aos projetos de leitura das turmas. 

Nome do projeto/oficina: 

CRIANDO, CUIDANDO E APRENDENDO  

Dias: 2a (X ) 3a ( X) 4a ( X) 5a ( X) 6a (X ) 
Responsável: COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA/PROFESSOR REGENTE E ESV. 
  
Local do atendimento: SALA DE AULA, 
ÁREA EXTERNA DA UNIDADE 
ESCOLAR 

Atividades previstas: Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo 
Integral na Escola Classe Santa Helena. Auxílio e orientação e 
acompanhamento dos estudantes durante as atividades sociais, culturais, 
técnico científicas, esportivas, de saúde e de lazer, na realização de 
oficinas e atividades em grupos. Auxiliar e acompanhar os estudantes 
durante as atividades que estimulem o protagonismo estudantil/juvenil, 
a fim de promover uma reflexão quanto à sua trajetória e projeto de 
vida. Auxiliar e acompanhar os estudantes durante as atividades 
pedagógicas, com vistas à melhoria/avanço das aprendizagens escolares. 
Auxiliar a equipe pedagógica na realização das atividades de suporte da 
Educação em Tempo Integral, desenvolvidas no espaço escolar, nas 
aulas e nas atividades externas que envolvam a participação dos 
estudantes. OS PROFESSORES, COM O AUXÍLIO DO ESV, SOBRE A 
ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO PEDAGÓGICAO FARÁ O 
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. TEMOS EM 
NOSSA ESCOLA UMA PEQUENA CRIAÇÃO DE GALINHAS E AGORA, EM 
PARCERIA COM CHACAREIROS VIZINHOS À ESCOLA, TEREMOS UMA 
CRIAÇÃO DE CORDORNAS. O CONTATO COM A NATUREZA COMO 
FERRAMENTA PEDAGÓGICA SERÁ O NOSSO FOCO, DESENVOLVEREMOS 
TRABALHOS COM A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, 
PRODUÇÃO DE ADUBO PARA A HORTA ESCOLAR. O OBJETIVO É 
ESTIMULAR O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE, SENSO DE 
RESPONSABILIDADE, ESTABELECER VÍNCULOS, ADOÇÃO DE HÁBITOS DE 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, COM A PRODUÇÃO DO SEU ALIMENTO NA 
HORTA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE OVOS PARA COMPLEMENTAR A 
REFEIÇÃO DOS ALUNOS. ALÉM DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
ENVOLVENDO MATÉMÁTICA, PORTUGUÊS, CIÊNCIAS E TODAS AS ÁREAS 
DO CONHECIMENTO. AS CRIANÇAS DESENVOLVERÃO TAREFAS DIÁRIAS, 
COM A SUPERVISÃO DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS E ESV, PARA 
CUIDAR DOS ANIMAIS E DA HORTA, PRODUZIRÃO ADUBO E 
DESENVOLVERÃO ATIVIDADES EM SALA DE AULA SOBRE O QUE FOI 
FEITO (PRODUÇÃO DE TEXTOS, CONTAGEM, QUANTIFICAÇÃO). OS 
ALUNOS TAMBÉM PODERÃO ACOMPANHAR OS CICLOS DOS ANIMAIS E 
DAS PLANTAS. 

 
 

12.3- COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 

Em virtude de todo contexto histórico e social, é basilar que os momentos de 

coordenação pedagógica sejam de aprimoramentos, estudos, debates, trocas de experiências, 

espaços de criações diversas, visando o êxito do ensino e das aprendizagens. 

Na E.C. Santa Helena a coordenação pedagógica tornou-se ao longo dos anos um espaço 

tempo primordial de estudos, formação continuada, discussão de concepções e práticas 

avaliativas, mas, sobretudo, espaço para apreciação das percepções dos sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. 

A coordenação pedagógica nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal foi 

uma conquista por meio de debates, lutas e esforços, ao longo de anos, dos profissionais de educação 



 

para a contribuição na melhoria da qualidade social da educação pública. Conforme a Orientação 

Pedagógica (2014, p. 30) a coordenação pedagógica precisa “consolidar-se como espaço-tempo de 

reflexões geradas pelos processos formativos e de autoformação, contemplando o processo de ensinar 

e aprender, os planejamentos interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas 

exitosas e inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e autoavaliação 

e a articulação do coletivo em torno da construção da Proposta Pedagógica”. 

O coordenador pedagógico exerce papel fundamental na escola como articulador das 

melhores condições do trabalho coletivo; como formador nas propostas para a ampliação do 

conhecimento do professor; como mediador das discussões para a produção e o conhecimento da 

Proposta Pedagógica e das Diretrizes que regem a prática pedagógica; e, como transformador na 

proposição do compromisso para constantes reflexões e questionamentos. 

Na Escola Classe Santa Helena, o coordenador pedagógico precisa ir além de suas 

funções oficiais. Dada a demanda em relação ao tempo e espaço do estudante na unidade escolar, 

é o coordenador que faz a ponte entre os segmentos para melhor atender ao estudante, razão de 

ser da instituição. O dinamismo que exige a permanência por 10 horas diárias, faz do coordenador 

um verdadeiro conhecedor do sujeito que ele atende, a partir da observação atenta e das 

percepções acerca das necessidades, fragilidades e potencialidades desse sujeito. Assim, segue 

abaixo algumas de nossas ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CRONOGRAMA 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

 
AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
RESPONSÁVEIS 

Ocorrerá no 
decorrer 
do ano letivo de 
2022. 

 
Articular condições 

 
para o Trabalho 
coletivo e individual 
dos docentes em sala 
de aula. 

 
Ocorrerão na perspectiva da 

 
formação continuada 
docente, do planejamento e 
(re)avaliação dos trabalhos 
pedagógicos,  do 
atendimento às 
necessidades específicas de 
aprendizagem dos(as) 
estudantes. 

 
A         Avaliação será 
 
formativa ocorrendo e 
forma contínua e 
processual. 

 
Sujeitos do processo 

 
ensino 
aprendizagem. 

 
Coordenadoras; 

 
Equipe Gestora, 
Equipe Docente, EAA, 
Orientação 
Pedagógica; 

 
Ano Letivo 

Participar De 
formação continuada 

Participação   em    reuniões 
pedagógicas dentro e fora 

Em processo. Instituição 
Educacional 

Coordenadoras; 
Professores 

 dentro e    fora da da escola, no Projeto   Formadores, 
 escola; Aprender Sem Parar e em   convidados pela UE; 
 Atuar como Cursos de Extensão e de   Coordenação Regional 
 multiplicador das Formação Continuada.   de Ensino. 
 informações     

 
Ano Letivo 

Mediar demandas 
dos professores tendo 
como base a Proposta 
Pedagógica da escola 
e os Documentos 
Norteadores da 
SEDF; 
Fomentar o 
compartilhamento 
das práticas 
pedagógicas dos 
docentes; 
Propor a formação 
continuada  para a 
contribuição na 
reflexão-ação- 
reflexão do trabalho 
pedagógico, 
instigando 
questionamentos e a 
busca por soluções 
eficazes. 

Planejamentos  Quinzenais 
com base no Currículo em 
Movimento,      para 
apropriação    e   aplicação 
efetiva do    mesmo; 
Coordenações   coletivas, 
coordenações individuais, 
encontro de duplas. 

Em andamento. Docentes Coordenadoras, 
Equipe Gestora,, EAA, OE. 

 
Oportunizar a 
socialização entre os 
pares. 

    



 
 

Primeiro Bimestre Reformular 
 
PPP 

o Mediação das discussões 
 

para a (re)elaboração do 
Projeto Político 
Pedagógico. 

Em andamento. Comunidade 
 

Escolar. 

Coordenadoras, 
Docentes, 
Servidores, 

 
Pais,
 Mãe
s 
responsáveis, 
Estudantes e 
Gestão. 

 
 

 
ou 

Ano Letivo Oferecer atividades 
diferenciadas para as 
necessidadesde 
aprendizagem de 
determinados alunos, 
em  colaboração  e 
suporte ao professor em 
sala de aula. 

Atendimento 
Individualizado com 
estudantes com 
dificuldades  nas 
aprendizagens, a nível de 
alfabetização; escrita; 
leitura e interpretação e 
estímulo     cognitivo e   de 
atenção. 

A partir do segundo 
bimestre. 

Estudantes Coordenadoras 
Professoras 

e 

Ano Letivo Proporcionar aos 
estudantes momentos 
de intervenção  e 
atividades diferenciadas
 para sanar 
 dificuldades 

Participação   no 
Interventivo 
Reagrupamento 
Interclasse; 

 
e 

Projeto 
nos 

Em andamento. Estudantes Coordenadoras 
Professoras 

e 

Ano Letivo Sistematizar a 
organização  dos 
tempos e espaços da 
escola   para a boa 
articulação   do 
trabalho pedagógico. 

Planejamento e 
organização das Oficinas e 
Práticas Pedagógicas da 
Escola Integral em Tempo 
Integral. 

Em processo. Estudantes Coordenadoras, 
Professoras 
e gestoras. 

Ano Letivo Complementar o 
trabalho pedagógico 
do professor em sala de 
aula. 

Pesquisas de 
didático auxiliar; 

 material Em processo. Professoras e Alunos Coordenadoras 
gestoras 

e 

Ano Letivo 
 
 

 
Ano Letivo 

Suprir carência de LTS 
do professor regente
 durante 
ausências curtas do 
mesmo. 
Registrar 
sistematicamente 
questões importantes, 
decisões 
e quaisquer 
esclarecimentos que 
possam contribuir na 
formação integral dos 
estudantes da escola. 

Substituição de professores 
em períodos curtos; 

 
 

Elaboração de pautas, atas e 
organização das   reuniões 
do Conselho de Classe, das 
coordenações coletivas e 
reuniões específicas com 
pais, mães e/ou 
responsáveis de alunos; 

Em andamento 
 
 

 
Em andamento. 

Estudantes 
 
 

 
Escola 

Coordenadoras e 
Professoras 

 
 

Coordenadoras, 
gestoras, EAA, OE. 

Segundo semestre Promover o diálogo 
entre estudantes e 
direção, a fim de sanar
 possíveis 
questões   e conflitos na 
escola. 

Participação  no  Conselho 
Participativo. 

A ser realizado. Estudantes Coordenadoras e 
Equipe Gestora 

 

 
 

13. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
Num ano tão desafiador em decorrência da continuuidade da pandemia e a volta 

totalmente presencial, passamos a adotar modelos de ensino-aprendizagem distintos daqueles 

que estávamos habituados, realizando um mapeamento das aprendizagens como pressuposto 



 
inicial para o replanejamento das habilidades que serão desenvolvidas no decorrer do ano em 

alinhamento com uma avaliação formativa que direcionará esse trabalho pedagógico. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica, em seus Pressupostos Teóricos, 

salienta que a avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa e necessária e diz 

respeito a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de práticas que podem ser 

inclusivas ou de exclusão. A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação 

pública democrática e emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica compõe a 

avaliação formativa, devendo ser comum aos demais níveis da avaliação. A função formativa, 

independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a intenção de 

incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os níveis: da 

aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga escala. Sua 

finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio 

da avaliação. 

Ao refletirmos acerca das concepções, dos procedimentos e dos instrumentos 

avaliativos que permeiam o nosso fazer pedagógico, e que se materializam no cotidiano dessa 

Unidade Escolar foram notórias as seguintes ações aqui desenvolvidas pelos profissionais da 

educação: 

 
✓ O olhar atento e o posterior registro reflexivo do professor regente, da coordenação 

pedagógica, da equipe gestora e dos servidores que atuam junto aos estudantes; 

✓ As autoavaliações, numa perspectiva subjetiva, dando voz aos sujeitos que se avaliam; 

✓ O Conselho escolar, órgão com funções deliberativa, consultiva, mobilizadora, 

fiscalizadora e pedagógica, que tem como foco principal, acompanhar o desenvolvimento da 

prática educativa do processo ensino-aprendizagem, que, bimestralmente, se reúne e delibera 

sobre questões relativas ao bom andamento da escola; 

✓ O Conselho de Classe e seu instrumento (RAV) como espaço para reflexão e planejamento das 

estratégias para sanar dificuldades e rever ações em prol do aluno. Aconteceu de forma virtual com 

todos os segmentos da escola, cada dupla de professoras relatou suas impressões em relação a cada 

estudante, com o auxílio do professores de Educação em Movimento e do professor de Ciclismo. Foi 

destacado todos os aspectos do desenvolvimento dos estudantes, ético, físico, estético, emocional, 

cognitivo, dentre outros. 

✓ As reuniões de pais/mães/responsáveis onde a família e a escola tornam-se parceiras 

no entendimento da educação como meta social; 



 

✓ As provas ou testes construídos e corrigidos segundo critérios claros para os estudantes. 

Entretanto, esses não são, portanto, os únicos instrumentos que norteiam a avaliação, mas, 

instrumentos que a complementam, no sentido de um diagnóstico em Avaliação Formativa. 

 

14.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 

Com a pandemia a SEEDF, impantou as Diretrizes Pedagógicas para a Organização 

Escolar do 2º Ciclo, com o intuito para a organização do trabalho pedagógico durante o retorno às 

aulas presenciais e prioriza, dentre outros aspectos, o Replanejamento Curricular considerando o 

contínuo curricular 2020-2021-2022. 

Segundo o documento:  

“[...] um retorno seguro e efetivo às atividades presenciais, além dos cuidados sanitários e de 

acolhimento aos estudantes, requer uma reorganização das atividades pedagógicas, 

flexibilização curricular, priorização dos objetivos de aprendizagem mais 

essenciais, avaliações diagnósticas cuidadosas, extrema dedicação à recuperação da 

aprendizagem e avaliações formativas permanentes.” CNE/CP nº: 6/2021 (SEEDF, 

2002, pág 07) 

Na Educação Básica, o Currículo para o Ensino Fundamental mantém suas concepções 

teóricas e princípios pedagógicos, já citados anteriormente. Os Eixos Integradores para os anos 

iniciais (Alfabetização, Letramentos e Ludicidade) conectados com os Eixos Transversais 

(Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos) norteiam a prática pedagógica da Escola Classe Santa Helena,  

A instituição educacional está voltada para ações e atividades que privilegiem a 

aproximação da escola com o cotidiano dos estudantes inseridos nessa realidade, considerando 

as especificidades da região e as necessidades informacionais dos estudantes. 

Para os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem são ofertadas pelos 

professores das turmas estratégias tais como o reagrupamento intraclasse, reforço são enviadas 

atividades adaptadas de caráter específico e temporário. Trata-se do        atendimento imediato aos 

estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas, ainda 

evidenciam dificuldades. Segundo as Diretrizes Pedagógicas do Segundo Ciclo (SEDF, 2006) 

“A adoção de estratégias pedagógicas que viabilizem esse progresso impede que os estudantes 

permaneçam na escola e avancem nos anos escolares sem aprender, ou seja, que a exclusão 

ocorra no interior da própria escola (BOURDIEU & PATRICK, 1998) ”. 

O Projeto Interventivo realizado na Escola Classe Santa Helena tem por base o 

Diagnóstico para o planejamento das estratégias e ações didáticas cotidianas, de acordo com 

as necessidades das crianças. Conforme afirma as Diretrizes Pedagógicas do Segundo Ciclo “O 



 

PI apresenta uma dimensão política que recai sobre o cumprimento do direito de cada estudante 

à aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a seleção dos recursos mais apropriados à 

promoção de suas aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012) ”. 

Toda a atenção da escola está voltada para o aluno no seu desenvolvimento integral. 

Geralmente quando o professor percebe que o estudante não está participando das atividades 

na plataforma Google Classroon, não devolve as atividades propostas impressas ou não participa 

das aulas síncronas, é avisado a equipe e a Orientadora Educacional, que faz busca ativa do 

determinado estudante. 

A Instituição considera que teoria e prática andam juntas e se justificam, portanto, 

são pensadas como práxis de um cotidiano onde sentido e significado se estabelecem a partir 

também das necessidades individuais e coletivas. Portanto, consideramos a elaboração das 

unidades didáticas como uma importante ferramenta para contribuir na melhoria do trabalho 

pedagógico e da qualidade da formação dos estudantes, a partir de problematizações que 

evidenciam a importância das temáticas abordadas e que, principalmente, consideram as 

narrativas negligenciadas dos sujeitos contempladas nos eixos transversais: Educação para a 

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

Sustentabilidade. Tais Unidades Didáticas são fragmentadas em Sequências Didáticas, a partir 

do Planejamento Quinzenal que acontece com os professores e a coordenação pedagógica, a 

fim de sistematizar as aulas ministradas pelo professor, deixando claros os objetivos de 

aprendizagens a serem alcançados. 

 

15. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

A Escola Classe Santa Helena trabalha sob a perspectiva da Pedagogia de Projetos que é 

uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos 

conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva. 

 

15.1– PROJETOS DA UNIDADE DE ENSINO 

 

Diante das necessidades específicas de cada educando e no propósito de oferecer uma 

diversidade de atividades de forma a garantir a permanência de 10 (dez) horas na escola, propomos 

projetos que visem a ampliação das oportunidades de aprendizagens e dos espaços educacionais.  

 

 

 



 

 
Projeto/ 
Parceria 

 
Objetivos 

 
Principais ações 

 
Professor responsável 

 
Avaliação do projeto  

Atividades no Centro 
Olímpico de Sobradinho 
 

Proporcionar aos alunos o contato em 
ambiente fora da escola, e com outros 
professores, especializados nos 
esportes. 
 

Práticas esportivas diversas 
como: atletismo, basquete, 
vôlei, futsal, handball 
Tais esportes são ministrados 
para todas as turmas, em 
forma de rodízio entre eles a 
cada bimestre, todas as 
quartas e sextas-feiras. 
 

Professoras regentes e 
Professores do CO.  

Reuniões bimestrais com 
a Coordenação da escola 
e a Coordenação do C.O. 
Reunião de avaliação das 
professoras regentes que 
acompanham os alunos 
nas atividades; 

Entrada Cultural 
 

Propor a reflexão coletiva acerca de 
alguma necessidade, valor ou 
comportamento recorrente na escola, 
na vida cotidiana ou familiar dos 
alunos. 
Enfatizar a importância da leitura 
como enfoque principal de outros 
projetos importantes da escola. 
 

Em formato de leitura 
tradicional ou de contação de 
histórias com personagem ou 
com tema musical específico. 
O professor regente pode dar 
continuidade à reflexão, 
levando a temática para a sala. 
Acontece diariamente. 

Coordenadoras e 
Professoras. 

Observação das 
professoras regentes e 
dos alunos na 
participação e na 
extrapolação em sala da 
temática proposta no 
pátio.  

PROERD Orientar os alunos sobre o risco do uso 
de drogas e entorpecentes, bem como 
identificar ações e atitudes preventivas 
que garantam a proteção individual da 
criança e do adolescente quanto à 
violência, aos perigos e adversidades 
do mundo atual. 
 
 
 
 

Ações preventivas para a 
informação efetiva através de 
slides, material escrito e 
oralmente. 
Ministrado segundo 
cronograma da Polícia Militar 
do Distrito Federal e visa 
atender alunos do 1º.  2º. E 5º. 
Anos.  
 

PMDF Observação da 
participação ativa dos 
alunos. 

Projeto de Leitura – 2022 
SIM SIM SALABIM 
 
 

Reconhecer a importância de se 
cultivar o hábito da leitura. 
 

Empréstimo de livros;  
Contação de histórias; 
Dar suporte aos projetos de 
leitura das turmas;  
Acontece diariamente. 
 

Alunos, professores, 
coordenação. 

Observação da 
participação ativa dos 
alunos nas atividades 
propostas. 
 

Conselho de Classe 
Participativo 

 

Ouvir os principais sujeitos do 
processo ensino aprendizagem. 
 

Reflexão sobre a 
aprendizagem, o 
comportamento e as relações 
interpessoais na escola.  
Acontece semestralmente, 
com a participação de todas as 
turmas. 

Alunos, professores 
regentes e direção 
escolar.  

Observação na melhoria 
do contato entre as 
crianças para a boa 
convivência. 

CID Ciclismo  
 

Conhecer os direitos e deveres do 
ciclista, do pedestre e do motorista para 
assim exercitar o pleno respeito à vida.  
 

Parceria com o DETRAN 
para promover a 
conscientização das crianças 
sobre a necessidade do 
respeito ao outro no trânsito.  
Acontece às segundas e 
quartas, quinzenalmente. 
 

Prof. Alex, Coordenação, 
Professores. 

Observação a 
participação ativa dos 
estudantes nas atividades 
propostas. 

Projeto Lobo guará 
(em parceria com o Parque 
Nacional) 
 

Trabalhar a educação ambiental com a 
comunidade escolar 

Desenvolver a conscientação 
e o cuidado com a fauna e 
flora e cuminância com 
passeio ao Parque Nacional 
no 1º semestre. 
 

Coordenação e  direção Observação do 
desenvolvimento dos 
estudantes no processo 
ensino-aprendizagem.  

Projeto Cofrinho Explorar o sistema monetário 
brasileiro. 

Registro das contribuições 
diárias dos estudantes e 
exploração das ideias a fim de 
tratar da temática economia e 
finanças. 
Diariamente, nas turmas do 
segundo e terceiro ano. 
 

Prof. Rejane e Prof. 
Marta 

Observação do 
desenvolvimento dos 
estudantes no processo 
ensino-aprendizagem da 
matemática.  

Projeto Meu coração fala 
(projeto valores) 

Despertar nos envolvidos 
no processo educativo as condições de 
expressar seus sentimentos de forma 
livre e natural, respeitado os limites 
dos demais. 
 

Expressão das emoções, nas 
mais diversas ações 
pedagógicas envolvidas, na 
busca da escuta sensível, 
alteridade e empatia, pela 
metodologia da “Arvore dos 
Sonhos”. 

Professoras regentes e 
EEAA/SOE. 

Avaliação processual a 
partir das mediações e 
observações realizadas 
nas atividades com os 
estudantes.  

Projeto BIA em Ação – 
Aprendizagem em 
Movimento 

Criar possibilidades para a inserção da 
criança no processo de aquisição da 
leitura e da escrita alfabética em 

Troca dos estudantes entre as 
turmas, em caráter 
temporário, a fim de estimular 

Professoras regentes do 
BIA e Coordenação. 

Observação do 
desenvolvimento dos 
estudantes no processo 



 

ambiente que atenda suas necessidades 
de aprendizagem.  
 

as aprendizagens mais 
significativas. 

de alfabetização e análise 
diária da ação pelas 
professoras envolvidas e 
pela coordenação 
pedagógica. 

 

 

15.2– PROJETOS DA SEEDF/MEC 

 

 
Projeto/Programa 

 
Objetivos 

 
Principais ações 

 
Professor 

responsável 
 

 
Avaliação do Projeto  

Educação Integral  
(PROEITI) 

 
 
 
 
 

Ampliar tempos/espaços e 
oportunidades de ensino-
aprendizagem. 

Ampliação das  
Oportunidades educacionais, seja 
nas artes, cultura, esportes ou na 
vivência das demais experiências, 
favorecendo a formação integral 
do estudante. 
 

Equipe gestora 
Professores 
Coordenadores Locais 
 

Na escola, a avaliação é 
processual e coletiva nas 
reuniões pedagógicas e 
reuniões com a 
comunidade escolar.  

EDUCADOR SOCIAL 
VOLUNTÁRIO  

INTEGRAL/ 
ESPECIAL 

 
 

Dar suporte as atividades 
educacionais sob a supervisão o 
professor regente.  

Acompanhamento pedagógico de 
Língua Portuguesa e Matemática. 
Oficinas:  
Leitura 
Informática 
Capoeira 
Música 
 

Equipe gestora, 
Coordenação e 
Professores 

A avaliação é semanal, a 
partir de reuniões de 
planejamento com a 
coordenação pedagógica.  

 

16- APÊNDICE A 
 

   16.1 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

Neste ano de 2022, o Plano para Implementação do Projeto Político visa diagnosticar as 

necessidades e dificuldades relativas à comunidade escolar nos aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros. Obter o maior número de dados que auxiliem a escola a conhecer 

os alunos, família e todos que trabalham na escola.  

- Reunir com cada segmento da comunidade escolar buscando coletar dados para auxiliar 

nas possíveis mudanças. 

 - Aplicar a avaliação diagnóstica aplicada na rede de Língua Portuguesa e matemática 

para todos os alunos para mapeamento das aprendizagens e o teste da psicogênese no decorrer 

do 1º bimestre.  

- Analisar, discutir e registrar os resultados para direcionar os planejmanetos  nas 

coordenações coleticas com a  direção, coordenação, professores e equipe. 

- Reunir com a comunidade escolar para coletar sugestões para o calendário de atividades 

do 1º semestre. 

- Reunião com professores, servidores, SOE e Direção para definição do calendário. 

 



 

Gestão Pedagógica 
 

OBJETIVOS 
AÇÕES METAS INDICADORES RESPONS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
✓ Promover o sucesso do ✓ Desenvolver ✓ Alcançar uma ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo A serem definidos 
educando assistindo-o em estratégias educação de qualidade alunos. Gestora, de 2021 no decorrer do 
suas necessidades pedagógicas que para todos os  Coordenação,  desenvolvimento 
individuais educacionais possibilitem a educandos da Escola.  Professores,  de cada 
possibilitando o aquisição de saberes   OE e EEAA  ação/Projeto. 
desenvolvimento integral, em uma perspectiva de      

para a formação de um inclusão, considerando      

cidadão consciente e atuante os eixos transversais;      

na sociedade;       

✓ Atuar de forma a alcançar ✓ Privilegiar o ✓ Alcançar as metas ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo A serem definidos 
a Educação de excelência a trabalho pedagógico estipuladas pelo IDEB alunos Gestora, de 2021 no decorrer do 
partir da melhoria dos voltado para as e avaliações de larga  Coordenação,  desenvolvimento 
índices de aprendizagem, na aprendizagens, escala.  Professores,  de cada 
redução das taxas de integrando a ✓Erradicar a evasão e  OE e EEAA  ação/Projeto. 
abandono e reprovação, EEAA/OE, gestores, repetência na Escola     

valorização dos profissionais coordenação e Classe Santa Helena.     

de educação previstos no Professores. ✓Trabalhar valores/     

Programa Escolas que ✓ Fortalecer o Projeto virtudes para melhorar     

Queremos. Interventivo, a convivência no     

 reagrupamento, ambiente escolar e na     

 atendimento sociedade, por meio     

 Individualizado. de Atividades     

  síncrona via Google     

  Meet promovendo     

  a cultura da paz.     

✓ Fortalecer a dinâmica da ✓ Promover ✓ Oferecer Educação ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo Professores, 
Educação Integral em atividades culturais e Integral em Tempo alunos Gestora, de 2021 equipe da 
Tempo Integral (PROEITI) a pedagógicas por meio Integral.  Coordenação,  Escola. 
partir das demandas práticas, do Google Meet e   Professores,   

espaciais, temporais e plataforma Google   OE e EEAA   

sociais, específicas das Classroon      

Escola Classe Santa Helena.       

✓ Fortalecer vínculos da ✓ Promover Encontros ✓ Desenvolver e ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo A serem definidos. 
escola com a família, no com os pais via Google reforçar hábitos e alunos, pais e Gestora, de 2021 
sentido de proporcionar Meet oferecendo palestra atitudes éticas e a responsáveis. Coordenação,  

diálogos éticos e a capacitações para toda responsabilidade e  Professores,  

corresponsabilização de a comunidade escolar. compromisso dos  OE e EEAA  

papéis distintos, com vistas a  pais/responsáveis.    

garantia de acesso,      

permanência e formação      

integral dos alunos.      

✓ Assegurar uma educação  ✓ Alcançar todos os ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo OE, Pedagoga, 
de qualidade aos nossos alunos com acesso a alunos. Gestora, de 2021 Equipe escolar. 
alunos num ambiente de plataforma  Coordenação,   

responsabilidade social,   Professores,   

individual, participativo,   OE, EEAA.   

criativo, inovador e de      



 

 
 

 
 
 

respeito ao próximo junto  interventivo,     
com a comunidade escolar. reagrupamento e no 

 reforço da 
 aprendizagem. 

✓ Desenvolver o Projeto ✓ Oportunizar ✓ Educação de ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo A serem definidos 
Interventivo e o atendimentos no Qualidade e alunos. Gestora, de 2021 no decorrer do 
Reagrupamento de forma a Projeto Interventivo e apropriação dos  Coordenação,  desenvolvimento 
proporcionar uma educação Reagrupamento. conhecimentos e  Professores,  de cada 
de qualidade que considere a  objetivos de  OE e EEAA  ação/Projeto. 
realidade do aluno e que o  aprendizagens pelos     

faça sentir prazer em  educandos.     

participar do processo       

educativo       

✓ Valorizar os saberes e ✓ Construção do Apropriação dos ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo  
fazeres da comunidade em Inventário do Campo conhecimentos e alunos. Gestora, de 2021 
que estamos inseridos para o da Escola Classe Santa saberes do campo.  Coordenação,  

efetivo reconhecimento da Helena.   Professores,  

Instituição como Escola do ✓ Conhecimento da   OE e EEAA  

Campo. fauna e flora do     

 cerrado.     

 ✓ Valorizar os pais e     

 responsáveis     

 trabalhadores do     

 campo, trazendo suas     

 experiências para a     

 escola.     

✓ Oportunizar o ✓ Promover ✓Incluir 100% os ✓ Todos os alunos ✓ Equipe Ano letivo A serem definidos 
atendimento para os ANEEs. atendimento alunos ANEEs num ANEEs Gestora, de 2021 no decorrer do 
organizando o trabalho especializado na SR contexto satisfatório e  Coordenação,  desenvolvimento 
pedagógico visando as para todos os ANEEs significativo de  Professores,  de cada 
diferentes formas de  aprendizagem e  Professora  ação/Projeto. 
Aprendizagem no Ensino  promover adequação  SRG, OE e   

Remoto.  curricular dentro das  EEAA   

  potencialidades desses     

  alunos.     

✓ Priorizar o espaço da ✓ Promover ✓ Fortalecer o ✓ Todos os ✓ Equipe Ano letivo A serem definidos 
coordenação pedagógica, formações e estudos a planejamento coletivo alunos. Gestora, de 2021 no decorrer do 
coletiva e individual com partir das demandas nas e o fazer pedagógico.  Coordenação,  desenvolvimento 
vistas a privilegiar cada vez Coletivas via Google ✓Favorecer o diálogo,  Professores,  de cada 
mais a qualidade do processo Meet o respeito às  OE e EEAA  ação/Projeto. 

ensino-aprendizagem por ✓ Articular troca de individualidades     

meio de reflexão e diálogo. saberes pedagógicos. potencialidades e a     

  cooperação mútua.     



 

 
 

 
Gestão de Resultados Educacionais 

 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

✓ Melhorar o ✓ Estudo das ✓ Alcançar IDEB de ✓ Todos os alunos ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
desempenho da escola Portarias e Diretrizes da acordo com as Metas Gestora, definidos no 

 
e alcançar a meta 

Educação do Campo, da 
seus 

 
Projetadas em 6.6 nas 

 
Coordenação, 

 
decorrer do 

estipulada para o BNCC e do Currículo próximas avaliações Professores, desenvolvimento 
próximo IDEB da Replanejado, seus  OE, EEAA. de cada 
Instituição. Objetivos de   Ação/Projeto. 

 Aprendizagens,    

 Habilidades e Conteúdos 
✓ Reduzir os índices 

   

 de Reprovação e    

 evasão da EU.    

✓ Promover formações ✓ Compartilhar ✓ Capacitar toda a ✓ Todos os ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
continuadas e experiências exitosas equipe docente para professores. Gestora, definidos no 
capacitações sobre dentro da Escola. atuar, de forma eficaz,  Coordenação decorrer do 
temáticas diversas para ✓ Buscar parceiros a alcançar uma  OE e EEAA desenvolvimento 
toda equipe externos, capacitados, educação de   de cada 
nas Coletivas via para ministrar qualidade..   ação/Projeto. 
Google Meet. formações, nos     

 espaços de     

 coordenações.     

✓ Erradicar os índices ✓ Encaminhamento ✓ Participação e ✓ Todos os alunos ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
de repetência e evasão dos alunos faltosos permanência dos Gestora, definidos no 
na escola; para que a Orientadora estudantes no Ensino Coordenação, decorrer do 

 Educacional faça busca Remoto evitando perda Professores, desenvolvimento 
 ativa e tome providências na aprendizagem. OE, EEAA. de cada 
 necessárias para garantia   ação/Projeto. 
 das aprendizagens    

 ✓ Conscientizar as    

 famílias sobre a 
importância dos 

   

 estudos na formação dos    
 filhos.    

 

Gestão Participativa. 
 

OBJETIVOS 
 AÇÕES METAS INDICADORES RESPONS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
✓ Incentivar e ampliar  ✓ Construir e ✓ Participação efetiva ✓ Toda ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
a participação de toda  avaliar o PPP e o de toda comunidade Comunidade Escolar Gestora definidos no 
a comunidade escolar  Inventário da Escola escolar nas atividades   decorrer do 
na construção de uma  do Campo, partindo do desenvolvidas na   desenvolvimento 
escola de qualidade.  princípio da gestão Escola por meio de   de cada 

  democrática, Entrevistas via Google   ação/Projeto. 
  oportunizando a Meet e formulários.    

  participação de todos     

  os segmentos.     

  ✓ Reuniões periódicas     

  com o Conselho     

  Escolar e equipe     

  Pedagógica via Meet.     

  ✓ Momentos de     

  formação, diálogo e     

  parcerias entre família     

  e escola via Meet.     

  ✓ Avaliação     
  Institucional com     

  todos os segmentos da     

  Comunidade Escolar.     

  todos os segmentos por     

  Meio de reuniões e envio     

  de formulários, pesquisas     

  via Google Meet e Google     

  Sala de Aula.     



 

 
 

 
 

Gestão de Pessoas. 
 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

✓ Valorizar os ✓ Oportunizar espaços ✓ Proporcionar um ✓ Corpo docente ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
profissionais que de convivência e que ambiente de trabalho Gestora e definidos no 
atuam na Unidade favoreçam o bem-estar favorável para a Coordenação decorrer do 
Escolar por meio de de todos os excelência no trabalho  desenvolvimento 
Palestras, formações, profissionais que pedagógico  de cada 
diálogos, dentre atuam na UE.   ação/Projeto. 

outros     

✓ Zelar pelo clima ✓ Trabalhar as ✓ Proporcionar um ✓ Corpo docente ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
organizacional, competências ambiente de trabalho Gestora e definidos no 
promovendo a socioemocionais. favorável para a Coordenação decorrer do 
harmonia, espírito de  excelência no trabalho  desenvolvimento 
coletividade e cultura  pedagógico  de cada 
da paz;    ação/Projeto. 

Gestão Financeira. 
 

OBJETIVOS  AÇÕES METAS INDICADORES RESPONS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

✓ Captar recursos para  ✓ Buscar emendas ✓ Garantir o bom ✓ Toda ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
melhoria da escola nos  parlamentares; funcionamento da Comunidade Escolar Gestora, definidos no 
aspectos pedagógicos  ✓ Elaborar listas de Unidade Escolar, bem  Conselho decorrer do 
e administrativos.  prioridades com toda a como a excelência no  Escolar e desenvolvimento 

  comunidade escolar; trabalho pedagógico.  Unidade de cada 
     Executora. ação/Projeto. 

✓ Gerir os recursos de  ✓ Discutir com toda a ✓ Gerir os recursos ✓ Toda ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
forma eficiente de  equipe a aplicação das financeiros Comunidade Escolar Gestora, definidos no 
modo a atender as  verbas da escola, em com planejamento,  Conselho decorrer do 
demandas da escola e  reuniões do Conselho transparência, controle  Escolar e desenvolvimento 
garantir o bom  Escolar e assembleias. e Responsabilidade.  Unidade de cada 
funcionamento da  ✓ Prestar contas das   Executora. ação/Projeto. 
Unidade Escolar e do  verbas públicas, tais     

Ensino Remoto.  como PDAF, PDDE,     

  Emendas     

  Parlamentares em     

  assembleias periódicas     

  com toda a     

  comunidade escolar.     

Gestão Administrativa 
 

OBJETIVOS  AÇÕES METAS INDICADORES RESPONS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

✓ Gerir de forma  ✓ Controle do Inventário ✓ Alcançar a ✓ Toda ✓ Equipe ✓ Ano de 2022 ✓ A serem 
eficiente a escola nos  Patrimonial. eficiência da gestão Comunidade Escolar Gestora, definidos no 
aspectos pedagógicos,  ✓ Assembleias para escolar nos aspectos  Conselho decorrer do 
administrativos e  Consultar pedagógicos,  Escolar e desenvolvimento 
financeiros.  encaminhamentos administrativos e  Unidade de cada 

  estudos, proposições financeiros.  Executora. ação/Projeto. 
  e decisões necessárias     

  para andamento da     

  Unidade Escolar.     

  ✓ Buscar parcerias     
  junto à comunidade     

  escolar;     

  ✓ Conscientizar a     
  comunidade escolar     

  quanto Escola como     

  espaço do saber e     

  Patrimônio público     

  coletivo.     

  ✓ Aplicar os recursos     

  De forma a oportunizar     

  Uma educação de     

  qualidade.     

  ✓ Integras todos os     

  Seguimentos em prol do     

  Sucesso escolar dos     

  educandos     



 

 

 
 

 

17-APÊNDICE B 

       17.1- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Político Pedagógico desta Unidade de Ensino é avaliado por toda a 

equipe da escola e os responsáveis pelos estudantes, por meio de reuniões coletivas via 

Meet e formulários enviados para que todos tenham a oportunidade de se expressar, dando 

suas contribuições a respeito das atividades, aulas propostas, dentre outros. Estas análises 

proporcionam a ressignificação das nossas ações para o alcance das aprendizagens de 

todos os estudantes. 

 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

Identificar obras, 
autores, documentos 
norteadores para o 
Embasamento 
do 
Projeto Político 

Fundamentação do texto 
escrito. 

Pesquisa dos 
referenciais teóricos 
e metodológicos. 

Realizada Coordenação e 
UNIEB. 

1º semestre de 2021. 

Pedagógico. os Definição da identidade da 
instituição enquanto escola 
Do Campo, de educação 
integral em 
tempo integral. 

Coleta de dados, 
projetos e ações 
específicas da 

 
Unidade Escolar. 

Realizada Coordenação, Corpo 
Docente e Equipe 
Gestora. 

1º semestre de 2022. 

Reescrever o Projeto 
Político Pedagógico 

conforme as 
orientações da 

UNIEB. 

 
Organização do documento 
escrito para 
compartilhamento e 
apreciação. 

 
Registro da Proposta 
Pedagógica. 

 
Realizada 

 
Coordenação e 
UNIEB. 

 
1º semestre de 2022. 

a 
Avaliar s ações 
propostas. 

 
Reconhecimento da prática 
pedagógica diante dos 
sujeitos envolvidos. 

 
Discutir 
coletivamente 
as ações. 

 
Em andamento 

 
Comunidade Escolar. 

 
1º semestre de 2022. 

Reelaborar o 
documento escrito. 

Definição das metas e ações 
que compõe o PPP. 

Realizar possíveis 
alterações. 

Em andamento Coordenação 1º semestre de 2022. 

Reconhecer a dinâmica 
do espaço escola    de 
educação integral    em 
tempo integral. 

Finalização  do registro 
escrito do documento para 
apreciação. 

Revisar o corpo do 
documento e sua 
formatação. 

Em andamento Coordenação 1º semestre de 2022. 

Promover a relação de 
pertencimento entre os 
membros da 
comunidade escolar. 

Compreensão do espaço 
escolar como espaço para 
transformações. 

Compartilhar 
resultados  escritos 
com a comunidade 
escolar. 

Em andamento Comunidade Escolar 1º semestre de 2022. 

Demonstrar 
publicamente as ações 
e atividades 
desenvolvidas pela 
instituição 
educacional. 

Publicação do documento. Encaminhar o 
documento   para a 
Coordenação 
Regional de Ensino. 

Em andamento Coordenação e Equipe 
Gestora 

1º semestre de 2022. 

Pensar a Escola como 
espaço 
para além da 
escolarização. 

Efetivação   da missão da 
escola enquanto espaço de 

educação 
integral em 
tempo integral. 

Acompanhar a 
aplicabilidade das 
ações previstas no 
PPP na UE. 

Em andamento Coordenação e Equipe 
Gestora. 

1º e 2º semestre de 
2022. 

 
 

 



 

 

 
 

17.2 - LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

 
PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 

CRE: Sobradinho  Escola: Escola Classe Santa Helena 

Quantitativo de Estudante:  DIURNO: 128  

Etapa/Modalidade de Escolarização Ofertada: Anos iniciais   

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Sônia Maria Ferreira da Silva  Matrícula: 200991-9 

 

META 

 

Alcançar a maior quantitativo dos estudantes a fim de garantir-lhes sucesso nas aprendizagens, vínculo com 

a escola e 

também evitar a evasão escolar. 

TEMÁTICAS 

(o que?) 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS  

EIXO DE AÇÃO 
DA 

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 
DESENVOLVIDA 

PERÍODO  

DE 
EXECUÇÃO 

Ed. 
Cidadania 

DH  

Ed. 
Diversid. 

Ed. 
Susten

t. 
 

Integração 
Família e Escola 
/ Mediação de 

Conflitos. 

x  x Ligação para as 

famílias e 

contatos 

próximos com 

objetivo de 

localizar os 

estudantes com a 

Busca Ativa. 

(Controle de 

frequência) 

Contato com rede 

de apoio para 

busca de novos 

números de 

contato (CRAS, 

Conselho Tutelar, 

CREAS). 

Ações junto aos 

estudantes/ 

famílias. 

 

Acolhimento. 

 

Ações em rede. 

 

 

Ações junto ao 

estudante. 

 

Ações junto às 

famílias 

 

 

 

 

 

 

 

Ano todo 



 

 

 
 

Utilização de 

estratégias da 

escuta sensível e 

mediação de 

conflitos para 

superação dos 

desafios 

conjuntamente e 

fortalecimento da 

parceria entre 

família e escola.  

Conversa sobre o 

desenvolvimento 

da autonomia nos 

estudos.  

Ações elencadas 

na cartilha 

“Caderno 

orientador de 

convivência 

escolar e Cultura 

de paz”. 

Mapeamento 
institucional e 

socioeconômico 

x    
Formulário 

enviado para as 
famílias. 

 

Ações 

Institucionais 

 

Início do Ano 

Desenvolviment
o das 

competências 
socioemocionais

. 

x  x Atendimento aos 

professores, 

familiares e 

estudantes no 

desenvolvimento 

de estratégias 

para autonomia 

nos estudos 

(rotina de estudos 

e preparação de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações junto aos 
professores/ 

famílias/ 
estudantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano todo 



 

 

 
 

ambiente 

adequado). 

Acolhimento ao 

grupo de 

professoras: roda 

de conversa, 

divulgação de 

palestras. 

Desenvolvimento 

de trabalhos 

envolvendo 

autoestima, 

autocuidado e 

emoções. Escuta 

sensível e 

atendimento 

individualizado. 

Acolhimento nas 

coordenações 

coletivas aos 

professores por 

meio de 

mensagens, 

músicas e vídeos. 

Elaboração de 

ações referentes 

as temáticas 

relevantes, 

destacas no 

Calendário 

Escolar (Semana 

de 

Conscientização 

e Promoção da 

Educação 

Inclusiva, 

Acolhimento e 
aprendizagem 

emocional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Semana de 

Educação para a 

Vida, Semana do 

brincar, maio 

Laranja, 

setembro 

Amarelo e 

outros). 

Atendimento aos 

estudantes: roda 

de conversa com 

grupo de 

estudantes. 

Atendimento 

individual, escuta 

sensível e ativa, 

conversa 

qualificada, 

vídeos e 

mensagens 

(flyers) que 

desenvolvam as 

competências 

socioemocionais 

(projeto Meu 

Coração fala: 

mural das 

virtudes). 

Saúde   x Articulação em 

Rede de Saúde e 

Social: por meio 

do sistema SEI, 

por telefone e 

presencial. 

Encaminhamento 

de alunos que 

Ações em rede. 
 

 
 

Ações junto aos 
professores/ 

famílias/ 
estudantes. 

 
 

Ações junto às 
famílias. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ano todo 



 

 

 
 

necessitam de 

atendimento e 

acompanhament

o médico. 

Elaboração de 

folder, vídeos 

entre outros para 

ações com a 

comunidade 

escolar referente 

aos meses de 

prevenção (arco-

íris dos meses). 

Campanhas para 

a arrecadação de 

mantimentos 

para doação às 

famílias da 

comunidade 

escolar (cestas 

básicas e 

dinheiro para 

compras de 

alimentos). 

 

Transição x  x Visita a escola 

sequencial para 

conhecer a 

equipe de 

profissionais da 

escola, 

professores, 

equipe gestora, 

bem como o 

esclarecimento 

de dúvidas. 

 
Ações junto aos 

estudantes. 
 
 
 

Acolhimento. 

 
 
 
 
 

Final do ano 



 

 

 
 

Reunião com os 

pais para 

esclarecimentos 

do próximo ano. 

Sondagem de 

dúvidas dos 

estudantes. 

Acolhimento das 

turmas que 

chegam à escola. 

 

Ensino / 
Aprendizagem 

x   Roda de 

Conversas com 

os Professores 

para promover 

um diálogo e uma 

análise reflexiva 

sobre as 

vivências neste 

novo contexto 

escolar e perfil da 

turma. 

Participação na 

jornada 

pedagógica da 

OE. 

Participação nas 

formações 

coletivas 

(quartas-feiras).  

Atendimentos 

aos professores e 

familiares com 

sugestões e 

informações 

 
Acolhimento. 

 
Ações 

Institucionais. 
 
Ações junto aos 

professores. 
 

Ações junto às 
famílias Ações 

junto aos 
estudantes. 

 
Ações 

Institucionais. 
 
Ações junto aos 

professores/ 
famílias/ 

estudantes. 
 

Autonomia nos 
estudos. 

 
Ano todo 

 
 
 

Ano todo 
 
 
 

Ano todo 
 

 
 
2º semestre 

 
 
 

2º semestre 
 
 
 
 
 

Ano todo 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sobre estratégias 

pedagógicas. 

Desenvolvimento 

do projeto de 

transição. 

Participar da 

realização dos 

estudos de caso e 

dos casos 

omissos dos 

estudantes e dos 

ANEE’S em 

conjunto com o 

Serviço 

Especializado de 

Apoio às 

Aprendizagens 

(pedagoga) e 

Sala de Recurso. 

Atendimento aos 

professores, 

familiares e 

estudantes no 

desenvolvimento 

de estratégias 

para a autonomia 

nos estudos. 

 

 

 



 

 

 
 

17.3– PLANO DE AÇÃO DA EEAA 

 

 
Plano de Ação - 2022 

 
UE: Escola Classe Santa Helena                                                                 

Diretor(a): Izabel Cristina dos Reis de Sousa 

Vice-diretor(a): Márcia Amaura de Araújo Pinto                                        

Quantitativo de estudantes: 128              

Nº de turmas: 5   /   Etapas/modalidades: Ensino Fundamental I 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( X )    Orientação Educacional ( X )      

 Sala de Apoio à Aprendizagem (    )  

EEAA: Pedagoga: Glecy Morais de Oliveira    - Psicóloga(o): carência 

 

 
Eixos sugeridos: 
 

1. Coordenação Coletiva 
2. Observação do contexto 

escolar 
3. Observação em sala de aula 
4. Ações voltadas à relação 

família-escola 
5. Formação continuadas de 

professores 
6. Reunião EEAA 
7. Planejamento EEAA 
8. Eventos 
9. Reunião com a Gestão Escolar 
10. Estudos de caso 
11. Conselhos de Classe 
12. Projetos e ações institucionais.



 

 

 

 
 

Eixo 11 Observação do contexto escolar 

Ações/Demand

as 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Acompanhar os 

professores e 

estudantes nas 

demandas 

observadas e 

trazidas pela 

escola. 

 

Mapeamento 

das 

necessidades da 

comunidade, 

professores e 

alunos. 

 

Conhecer e 

analisar o 

contexto da 

comunidade 

escolar, 

objetivando a 

intervenção e o 

acompanhament

o das 

aprendizagens. 

Formações nas 

reuniões coletivas de 

acordo com as 

demandas 

observadas na 

escola. 

Acompanhamento 

dos estudantes 

encaminhados com 

atendimentos 

semanais 

(individuais ou em 

grupos). 

Rodas de convesa. 

 

O ano todo. 

Pedagoga 

EEAA, 

gestão, 

coordenação, 

orientação 

educacional e 

professores. 

No decorrer do ano 

letivo. 

Utilizando 

instrumentos como 

formulário google 

e feedback oral ou 

escrito da 

comunidade 

escolar. 

 

 

Eixo 2: Formação continuada dos professores 

Ações/ 

demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Articular com a 

Equipe 

Pedagógica da 

UE encontros 

de formação 

com os 

docentes para a 

atualização das 

práticas 

pedagógicas e 

revisitação das 

referências 

teóricas e 

Assessora o 

trabalho 

pedagógico dos 

professores. 

Reunião individual e 

semanal com a 

professora do 4º ano 

matutino e 

vespertino para 

orientação de ações 

voltadas para a 

alfabetização. 

Formação e 

participação nas 

reuniões coletivas de 

acordo com as 

demandas 

No decorrer do 

ano letivo nas 

coordenações 

coletivas, ou 

reuniões por 

etapas, por duplas 

ou 

individualmente 

com um 

professor. 

Pedagoga 

EEAA, 

Professores, 

coordenação. 

No decorrer do ano 

letivo com o 

retorno dando 

pelos professores 

no decorrer dos 

atendimentos. 



 

 

 

documentos 

norteadores da 

SEEDF. 

Orientar os 

participantes da 

comunidade 

escolar acerca 

de atitudes, 

práticas 

pedagógicas 

que garantam a 

inclusão 

escolar. 

Incentivar e 

promover a 

participação da 

comunidade em 

cursos e 

oficinas 

oferecidas pela 

EAPE e outras 

instituições que 

ofereçam 

formação 

continuada. 

apresentadas pela 

escola. 

 

 

Eixo 3: Encontros de Articulação Pedagógica do SEAA/CRESOB com Coordenação 

Intermediária  

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Participar dos 

encontros de 

articulação 

pedagógica na 

CRE conforme 

planejamento 

conjunto com a 

Fortalecer o 

SEAA com as 

trocas de 

experiências, 

formações e 

fóruns voltadas 

a formação 

continuada. 

Encontro semanal 

presencial ou online. 

Reunião às sextas 

no horário 

matutino. 

Pedagogos e 

psicólogos. 

Contínua, com um 

feedback no final 

das reuniões e em 

momentos para 

exposição das 

nossas dificuldades 

e necessidades na 

EEAA. 



 

 

 

coordenação 

intermediária. 

 

Eixo 4: Reuniões com a gestão escolar 

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Reunir 

semanalmente a 

gestão, 

supervisão, 

coordenação e a 

equipe. 

Alinhar as 

ações 

desenvolvidas 

na escola e 

organizar as 

pautas das 

reuniões 

coletivas de 

acordo com as 

demandas 

apresentadas 

pela escola. 

Refletir com a 

equipe gestora 

medidas para 

assegurar 

práticas 

pedagógicas 

que favorecem 

o 

desenvolviment

o e a 

aprendizagem 

da comunidade 

escolar. 

Reunião semanal  

Nas terças-feiras 

no horário 

matutino. 

Direção, 

supervisão, 

coordenação, 

pedagoga, 

orientação 

educacional. 

Ao final das 

reuniões, 

avaliamos 

oralmente as 

sugestões para as 

demandas 

apresentadas.  

 

Eixo 5: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Atendimento as 

famílias de 

acordo com as 

Trabalhar e 

fortalecer a 

relação com as 

Reunião com as 

famílias de forma 

individual e visitas 

Durante o ano 

letivo. 

Direção, 

supervisão, 

coordenação, 

No decorrer do ano 

letivo. 



 

 

 

demandas que 

vão surgindo na 

escola e 

participação nas 

reuniões de 

pais. 

famílias, 

fazendo 

direcionamento

s, acolhendo e 

sanando as 

demandas que 

vão surgindo. 

agendadas às 

famílias que não 

podem comparecer a 

escola. 

pedagoga, 

orientação 

educacional. 

 

 

Eixo 6: Estudos de caso 

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

 envolvidos 
Avaliação 

Estudo de caso 

dos estudos 

com laudo. 

Elaborar e/ou 

atualizar os 

estudos de caso 

dos estudantes 

com laudo e em 

processo de 

diagnóstico. 

Reunião com a 

orientação 

educacional e os 

professores para 

elaboração dos 

estudos de caso. 

3º bimestre. 

Pedagoga, 

orientação 

educacional e 

professores. 

No decorrer do 3º 

bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 7: Conselho de classe Participativo 

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Participação 

dos conselhos 

de classe. 

Participar dos 

conselhos de 

classe para 

reconhecer 

possíveis 

situações que 

precisem de uma 

intervenção ou 

atendimento dos 

alunos relatados 

em conselho que 

apresentam 

Listar os nomes dos 

alunos citados pelas 

professoras para 

realizar em conjunto 

com a coordenação e 

supervisão projetos 

interventivos e/ou 

avaliação dos 

estudantes 

encaminhados ou 

que apresentem 

dificuldade na 

escolarização. 

Durante o ano 

letivo. 

Supervisão, 

coordenação, 

pedagoga, 

professores 

readaptados e 

professores 

regentes. 

No decorrer do ano 

letivo. 



 

 

 

dificuldade de 

aprendizagem. 

 

Eixo 8: Projeto e ações institucionais 

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

 envolvidos 
Avaliação 

Planejamento 

e execução do 

Projeto 

Interventivo e 

Ações de 

Reagrupament

o.  

Sensibilizaçõe

s e 

conscientizaçã

o de temas 

relevantes na 

comunidade 

Planejar e 

promover 

encontros com 

a família em 

busca de 

Desenvolver 

projetos 

envolvendo 

toda a 

comunidade 

escolar. 

Promover 

encontros com 

as famílias para 

ampliar a 

relação família-

escola. 

Projeto Meu caroção 

fala (mural das 

virtudes) voltado 

para desenvolver 

habilidades 

socioemocionais. 

Roda de conversa  

(café com os pais) 

Nas terças no 

horário matutino 

durante o 1º e 2º 

bimestre. 

 

 

 

Bimestralmente 

Professores, 

estudantes, OE e 

SEAA. 

 

 

Toda a 

comunidade 

escolar. 

Em roda de 

conversa com os 

estudantes e em 

reunião coletiva 

com a equipe 

escolar. 

 

 

 

No decorrer do ano 

letivo. 



 

 

 

fortalecer a 

relação 

escola/família 

Participar na 

Elaboração 

Coletiva e 

execução das 

ações do PPP. 

 

      
 
 
 
                                                      ___________________________________________ 
                                                                       Pedagoga Glecy Morais 229.159-2 
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Anexos 
 

 
Hora cívica nas sextas pela manhã. 

 
 
 
 

 
Apresentação de atividades do macrocampo para a escola. 

 



 

 

 
Contação de história. 

 
 
 
 

 
A bandeira da escola  feita a partir da contribuição coletiva dos estudantes. 

 
 
 



 

 

 

 
Aula de ciclismo. 

 
 

 
Projeto Lobo Guará. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Apresentação teatral do projeto Lobo Guará 

 
 
 
 
 

 
Apresentação na semana do livro infantil. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Aula de informática/ sala de leitura 

 
 
 

 
O almoço sendo servido no  pátio.



 

 
 

                                                                                                                                                                                                       

 
 




