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1 - APRESENTAÇÃO 

 
A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga - EBT, uma escola pública e com 

atendimento integral, foi criada pela Portaria Nº 171, de 02 de julho de 2013, da SEEDF, em 
cumprimento à Lei nº 5.016 de 11 de janeiro de 2013, que estabelece diretrizes e parâmetros para o 
desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue para Surdos e 
Surdocegos, a serem implantadas e implementadas no âmbito do Distrito Federal. Esta escola atende e 
promove a inclusão educacional e social dos Surdos e Surdocegos, garante uma educação 
diferenciada, específica, cultural e bilíngue, para estudantes que têm a língua de sinais como sua 
primeira língua e o português escrito como segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação e de 
instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da 
educação básica (Lei 5.016/2013). As aulas da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga 
tiveram início no dia 5 de agosto de 2013. 

Uma política de Educação Inclusiva para estudantes Surdos e Surdocegos precisa levar em 
consideração suas especificidades linguísticas, culturais e identitárias. No espaço inclusivo da Escola 
Bilíngue, a diversidade humana é considerada e o estudante é educado numa perspectiva integral de 
ensino, em regime de tempo integral. A inclusão dos Surdos na sociedade representa grandes 
oportunidades para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional das pessoas e essa inclusão para os 
surdos começa na educação bilíngue, meio em que facilmente já se identifica o protagonismo surdo, 
representado por estudantes independentes, com grande autonomia, lutando por seus direitos e 
convicções; exercendo a cidadania em sua forma mais plena, a partir da educação. 

A EBT caracteriza-se por uma Escola de Educação Regular, Especializada Bilíngue (Libras e LP - L2), 
Integral e por oferecer diferentes etapas e modalidades de ensino: programa de Educação Linguística 
Precoce, Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino Médio, Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. 

 
 

1.1 - PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
 

 
O Projeto Político – PP tem como finalidade apontar a direção e/ou o caminho a ser 

percorrido, a fim de cumprirmos a nossa função social que é de socializar o saber sistematizado e 
historicamente acumulado com base na legislação vigente: Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional LDB 9394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, o Regimento Interno da SEEDF e 
o Currículo da Educação Básica, e seguindo ainda os princípios da Gestão Democrática. 

O Projeto Político está voltado para a realização de um trabalho com elevado senso de 
compromisso, seriedade, respeito e solidariedade. O currículo do Componente Curricular de Libras foi 
construído coletivamente. 

A elaboração do Projeto Político PP no ano de 2021 da Escola Bilíngue Libras e Português 
Escrito de Taguatinga- EBT aconteceu com a participação de todos os segmentos de sua comunidade 
escolar. Sua elaboração iniciou-se nas reuniões da Semana Pedagógica com o estudo dirigido do PP 
de 2020. Adicionalmente, durante as reuniões coletivas, que acontecem semanalmente às quartas-
feiras de forma virtual, enquanto o retorno às atividades presenciais não acontece, com a 
participação da direção, professores e demais servidores, houve a oportunidade de analisar os 
resultados obtidos pelos alunos. Nessas ocasiões, foram levantados prováveis problemas e limitações que 
dificultaram o processo educativo em 2020. A partir deste levantamento passamos a estabelecer as 
metas e objetivos a serem alcançados em 2021, definimos os projetos que seriam mantidos e/ou 
criados para atender aos objetivos propostos. Em seguida, foram levantadas as maiores necessidades 



5  

da escola nos aspectos administrativo e pedagógico e elencadas as propostas para o ano letivo. 
Posteriormente, foi organizado um questionário distribuído a todos os professores objetivando coletar 
informações e percepções dos professores sobre o PP e realizadas as adequações necessárias. Finalizadas 
essa fase, o Projeto Político da Escola foi apresentado para consulta pública da comunidade escolar 
antes da publicação no site da SEEDF. A elaboração do PP continuou nas reuniões coletivas do corpo 
docente, reuniões de pais e responsáveis de forma virtual. 

 

2- HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga - EBT, escola pública especializada 
na educação bilíngue em Libras e Português Escrito, com oferta de educação integral, foi criada pela 
Portaria Nº 171, de 02 de julho de 2013, da SEEDF, em cumprimento à Lei nº 5.016 de 11 de janeiro de 
2013, que estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais 
voltadas à educação bilíngue para surdos, a serem implantadas e implementadas no âmbito do 
Distrito Federal. 

Dada à originalidade da proposta, o governo local incluiu-a como a “menina dos olhos” do “Plano 
Viver sem Limites” do Distrito Federal. 

Uma política de Educação Inclusiva para estudantes surdos precisa levar em consideração suas 
especificidades linguísticas, culturais e identitárias. No espaço inclusivo da Escola Bilíngue, a diversidade 
humana é considerada e o estudante é educado numa perspectiva integral de ensino, em regime de 
tempo integral. 

A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito foi criada em substituição à Escola Classe 21 de 
Taguatinga, Unidade de Ensino construída em 1968 e recebida pela extinta Fundação Educacional do 
DF, em 13 de Fevereiro de 1969. A antiga Escola Classe 21 de Taguatinga foi inaugurada em 03 de 
Agosto de 1969 sob a direção da Srª Maria Gisele Morais Calado, regulamentada pelo Decreto Nº 
140.166 e autorizada pela portaria nº 17 de 07/07/1980. Possui uma área de 1.532m². Sua primeira 
nomenclatura foi Escola Classe nº 21, passando a chamar-se Escola Classe 21 de Taguatinga. A 
instituição matrícula, desde 1989, crianças surdas e deficientes auditivas, bem como crianças com outros 
tipos de necessidades educacionais especiais. Desde 1999, é considerada escola inclusiva, uma das 
primeiras escolas integrantes da rede oficial de ensino do DF. 

As aulas da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga tiveram início no dia 5 de 
agosto de 2013. A comunidade surda do DF juntamente com professores da SEEDF, lutou por 
aproximadamente doze anos para que fosse criada uma escola adequada a atender as necessidades 
pedagógicas dos estudantes surdos. A Escola Bilíngue LIBRAS e PORTUGUÊS-ESCRITO, escola que prevê a 
aprendizagem, tendo a LIBRAS como primeira língua e o português escrito, como segunda língua a 
mesma prevê o atendimento a alunos surdos e outros desde a Educação Linguística Precoce ao 
Ensino Médio. Essa luta foi abraçada pelo deputado Wellington Luiz no 2º semestre do ano de 2011 e 
em janeiro de 2013 foi aprovada em unanimidade pela Câmara Legislativa do DF em forma da Lei nº 
5016, dessa forma houve todo um estudo para que se iniciasse a implantação da Escola Bilíngue, no 
início do segundo semestre de 2013, ocupando as salas que não estavam sendo utilizadas no turno 
vespertino e noturno, e no turno matutino ocupando uma sala para cada 2 turmas com o uso de 
divisórias para assim acomodar todas as turmas que já estavam em andamento desde o início do ano 
letivo em outras unidades de ensino - UE. Dessa forma, em 2014 possuía aproximadamente 350 alunos 
matriculados e funcionava nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo o turno vespertino o 
principal turno de oferta da educação integral, embora todas as atividades da Escola Bilíngue 

Foram remanejadas para a nova Escola Bilíngue turmas: 
a) do Centro de Ensino Fundamental 04 de Taguatinga- CEF 04 as turmas de unidades 

especiais compostas por estudantes surdos dos Anos Finais do Ensino Fundamental; 
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b) do Centro Educacional 06 de Taguatinga - CED 06 estudantes surdos das turmas de 
unidades especiais e de turmas inclusivas; 

c) da Educação de Jovens e Adultos – EJA estudantes surdos provenientes de turmas 
inclusivas do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga – CEMEIT e 

d) foram absorvidas as classes bilíngues e classes comuns dos anos iniciais do ensino  
fundamental da antiga Escola Classe 21 de Taguatinga. 

A escola contempla os projetos sociais e pedagógicos da rede, de acordo com as etapas/ 
modalidade que comporta, e, obedece às Diretrizes Pedagógicas previstas para os anos de 2020, a 
LDB- Lei nº 9.394/96, além das Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem para a 
Educação Básica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Regimento Interno da SEEDF e segue o 
Currículo em Movimento da Educação Básica, aderiu à organização escolar em Ciclos para o Ensino 
Fundamental e Semestralidade para o Ensino Médio, direcionado aos projetos específicos 
implementados pela rede e desenvolvidos pela Instituição. No ano de 2020, o CAS, Centro de 
formação dos profissionais de educação e Apoio ao Surdo, passa a integrar a Escola Bilíngue Libras e 
Português Escrito de Taguatinga. 

No ano de 2022, possuímos aproximadamente 97 alunos surdos matriculados e 
funcionamos nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo o turno vespertino o turno de oferta 
da educação integral. 

 
 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS PELA EBT - 2022: 97 alunos                                                                            

Turmas do MATUTINO – 2022 

 
-Estimulação Linguística Precoce 

 
- Ensino Fundamental  

A)   Anos Iniciais do Ensino Fundamental:  
1    turma de 1º ano; 
1 turma de 2º ano; 1 
turma de 3º ano; 1 turma 
de 4º ano; 1 turma de 5º 
ano; 
1 turma - Classe Bilíngue Diferenciada;    
1 turma - Classe Especial – TGD/DA. 

 
B) Anos Finais do Ensino 
Fundamental:  
1 turma de 6º ano; 

    1 turma de 7º ano;  
                 1 turma de 8º ano;  
1 turma de 9º ano; 
1 turma - Classe Bilíngue Diferenciada. 

 
C) Ensino Médio 
 2  turmas de 1º ano 
1 turma de 2º ano;  
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                                       2turmas de 3º ano;   
     1 turma - Classe Bilíngue Diferenciada. 

 
 

TURMAS do NOTURNO - 2022 
 

 Educação de Jovens e Adultos  Classes Bilíngues 
 

1º segmento: 2 turmas multisseriadas sendo: 
1turma de 1ª e de 2ª etapa  
1turma de 3ª e de 4ª etapa 
 

2º segmento: 2 turmas multisseriadas sendo: 
1 turma de 5ª e 6ª etapa 
1 turma de 7ª e 8ª etapa  

 
3º segmento: 3 turmas 

                       1 turma de 1ª etapa 
                       1 turma de 2ª etapa  
                       1 turma de 3ª etapa 

 

2.1-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 
ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E Português Escrito DE TAGUATINGA 

 
ÓRGÃO: 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF 

 
CNPJ: 02.143.569/0001-31 
ENDEREÇO: QNH 1/3 Área Especial nº 02 Taguatinga Norte – DF 
CEP: 72130-510 
MUNICÍPIO: Distrito Federal - DF 
TELEFONE: (61) 3901-6741, (61) 3901-2976 
WHATSAPP: 985676290 
EMAIL: ecbilingue.taguatinga@edu.se.df.gov.br 
INSTAGRAM: ebt4447 
FACEBOOK: Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga 

 
DATA DE CRIAÇÃO DA ESCOLA 02 de julho de 2013, pela Portaria Nº171, da SEEDF 
(publicada no DODF nº 137 de 04/07/2013). 

 
2.2 - EQUIPE GESTORA 

 
● Diretora: Clissineide Rodrigues 

Caixeta. Matrícula: 201.168-9 
● Vice-diretora: Vanessa Neiva 

Pereira Dias Matrícula: 202.722-4 
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● Supervisora: Joseane Costa 
Lopes Matrícula: 209.970-5 

● Secretária: Edilaine Gonçalves Sperandio de Castro 

 Matrícula: 247.956-7 
● Coordenadores: 

- Adriana Batista Reis 
de Melo Matrícula: 
20.683-0 

- Roberto Jorge Pinheiro dos 
Santos Matrícula:37.963-8 

 
 

2.3 - NÍVEL, MODALIDADES E ETAPAS DE ENSINO OFERTADOS 
 
● Nível 

● Educação Básica 
 
● Modalidades 

● Educação Bilíngue, Regular, Específica/Especializada, e Educação Integral 

● Educação de Jovens e Adultos - 1º, 2º e 3º segmentos; 
 
● Etapas 

Esta escola visa atender a diferentes etapas de ensino: Educação Linguística 
Precoce, Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino Médio, 
Educação de Jovens 

e Adultos – EJA. Neste ano de 2022 não houve procura de matriculas para a Educação Infantil. 
 

● Etapas em curso em 
2022: 

✓ Estimulação Linguística Precoce 
✓ Ensino Especial TGD/DA  
✓ Ensino Fundamental – anos iniciais e finais (do 1º ao 9º ano); 
✓ Ensino Médio; 
✓ Educação de Jovens e Adultos: 1º, 2º e 3º segmentos. 

 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO: Matutino / Vespertino / Noturno 

MATUTINO 
Ensino Fundamental (Anos Iniciais, Anos Finais) e Ensino Médio – 7h30 às 
12h30 Intervalo: 10h às 10h20 (Anos Iniciais) 
Intervalo: 9h às 9h15 e 10h45 às 11h (Anos Finais e Ensino Médio) 
Horário do almoço: 12h30 às 13h00 
Atividades da Educação Integral – 13h às 16h30 (Anos Iniciais). 

_ 13h às 17h (Anos Finais e Ensino Médio) 
 

NOTURNO 



9  

EJA – 19h às 22h35 
Intervalo: 21h10 às 21h20 

 
 

2.4 - JUSTIFICATIVA 

A língua é a chave para o coração de um povo. Se perdemos a 
chave, perdemos o povo. Se guardamos a chave em lugar seguro, 
como um tesouro, abriremos as portas para riquezas incalculáveis, 
riquezas que jamais poderiam ser imaginadas do outro lado da 
porta. (Eva Engholm, 1965) 

 
No censo do IBGE, em 2000, foram identificadas 4,6 milhões com deficiência auditiva e 1,1 

milhão surdas, totalizando aproximadamente 5,7 milhões de pessoas, o que significava que mais de 
2,5% da população brasileira possuía alguma deficiência auditiva. Segundo o censo de 2010 do 
IBGE, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da 
população brasileira. Deste total, cerca de 2 milhões possuem deficiência auditiva severa (1,7 milhões 
têm dificuldade para ouvir e 344,2 mil são surdos) e 7,5 milhões apresentam alguma deficiência 
auditiva. 

Segundo o censo de 2010, a população do Distrito Federal é composta por 
aproximadamente 104.825 pessoas com algum tipo de deficiência auditiva e surdez. 

Uma política de educação inclusiva para os surdos precisa levar em consideração suas 
especificidades linguísticas, culturais e identitárias dessa comunidade. A diversidade para a unidade e 
a diferença para a equidade são marcas importantíssimas para tornar acessíveis as relações sociais e 
o conhecimento humano. 

Nesse sentido, a educação bilíngue de surdos no Brasil está amparada na legislação, e é 
recomendada pelo Ministério da Educação (MEC). Foi reconhecida como Modalidade de Ensino na 
LDB através da Lei 14.191 de 2021, como sendo uma proposta válida e eficaz para o ensino aos 
estudantes surdos das duas línguas reconhecidas pelo País, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a 
Língua Portuguesa escrita, ambas necessárias à inclusão social e educacional efetiva dos surdos. 

Esse direito é assegurado nos termos da Estratégia 4.7 do Plano Nacional de 
Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; do art. 28, IV, da Lei 
Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; bem como do art. 24 do Decreto nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre Direitos das 
Pessoas com Deficiência e ratifica a oferta da educação bilíngue de surdos, preconizada em 
legislação. Adicionalmente, a oficialização da Libras, por meio do seu reconhecimento na Lei nº 
10.436, de 24 de abril de 2002, abriu o caminho para a educação bilíngue para os surdos e para a 
aceitação da “cultura surda”, assim como da “identidade surda”. 

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e 
dá outras providências, em seu art. 17, menciona que o Poder Público promoverá a eliminação 
de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem 
acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com 
dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, 
ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Fazem parte dessa 
parcela que precisa de acessibilidade plena à educação, os surdos sinalizantes, implantados e 
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oralizados ao lado de ouvintes familiares de surdos, falantes de língua de sinais desde pequenos. 
A Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a responsabilidade que tem, precisa 

atender a todos. Atualmente, o Atendimento Educacional Especializado – AEE é oferecido para 
alunos surdos e deficientes auditivos; implantados e não-implantados; sinalizantes e oralizados. 
Adicionalmente, segundo o Decreto 5626/2005, a Escola Bilíngue é uma das modalidades de ensino 
que precisa ser ofertada; ela é uma das opções a que os pais fazem jus ao escolher o melhor 
espaço educacional para seu filho. Veja o que diz o art. 22, do capítulo VI, do Decreto 5626/2005: 

 
“as instituições federais de ensino, responsáveis pela educação básica, 
devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, 
por meio da organização de: I - escolas e classes de educação bilíngue, 
abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; II - escolas 
bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos 
surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino 
médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas 
do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, 
bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 
Portuguesa.” 

 
É o próprio Decreto que, em seu parágrafo primeiro explica que: 

 
“São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em 
que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas 
de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo 
educativo.” 

 
A Escola Pública Bilíngue (Libras e Português-Escrito) é uma contribuição da SEEDF em 

prol da inclusão na educação brasileira, uma vez que para atender a essa demanda e pleito, 
conta com infraestrutura e vários profissionais habilitados e competentes para participarem dessa 
tarefa. 

A Lei nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação, PNE, com a vigência de  
10 anos, afirma a necessidade de Escola Bilíngue, ao incluir, respectivamente os seguintes textos: 

Estratégia 4.7:  

garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com 

deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do 

Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a 

adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos (BRASIL, 

2014).  

 

Estratégia 4.13:  

apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para 

atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) 

do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 9 

auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para 

surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 

professores bilíngues (BRASIL, 2014).  
 
 

Em concordância com o PNE, em 30 de setembro de 2020, foi instituída a Política Nacional de 
Educação Especial, PNEE, Decreto 10.502, que corroboram as demandas educacionais da 
comunidade surda brasileira ao afirmar: 

 
“Assim, ao reconhecermos o caráter linguístico das línguas de sinais, 
reconhecemos também a comunidade linguística formada a partir 
dessa língua e o direito que essa comunidade tem de receber educação 
em sua língua de sinais – direito que é garantido pela legislação vigente, 
dentre as quais destaca-se o Decreto nº 5.626, de 2005 (BRASIL, 2005), Lei 
Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), Plano Nacional de Educação 
(BRASIL, 2014), Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência promulgada no Brasil com status de emenda constitucional 
por meio do Decreto nº 186, de 9 de julho de 2008, (BRASIL, 2008), além 
da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (ONU, 1996).” (BRASIL, 
2020, p.40) 

 
O Decreto reafirma o direito da família em escolher o itinerário de ensino que melhor 

beneficie aos educandos, assegurando a matrícula em classes e escolas especializadas, ou classes e 
escolas bilíngues de surdos além das escolas regulares. 

 
3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Diante do cenário mundial de pandemia pelo novo Coronavírus, que impôs medidas de 

distanciamento social, incluindo o fechamento das escolas e suspensão das aulas presenciais, o 
ano de 2021 traz um desafio adicional, o replanejamento curricular. A SEEDF (2020), em ação 
articulada com os diferentes setores que a compõe, orienta que, dada as características 
excepcionais do biênio de 2020/2021, no ano de 2021 seja realizada a retomada dos 
objetivos/conteúdos do ano letivo de 2020 para a consolidação das aprendizagens do estudante. 
De acordo com esse documento (idem), as escolas possuem autonomia para buscar estratégias 
que alinhem os resultados apresentados no diagnóstico inicial e sua realidade escolar, 
adequando intervenções que melhor se ajustem à progressão das aprendizagens. 

Em decorrência desse desafio, nosso diagnóstico da realidade escolar evidencia que a 
pandemia mostrou como alguns dos alunos estão mais vulneráveis que outros e expôs o grande 
desafio que temos para ofertar um ensino de acordo com a necessidade de cada especificidade 
da rede (SEEDF, 2020). Cientes que estar atento à redução do impacto das desigualdades é uma 
obrigação de todos os atores envolvidos, a equipe gestora e pedagógica, bem como os serviços 
de apoio da EBT monitoram as condições encontradas, e encaminham para as ações necessárias. 
Assim espera-se que essas ações articuladas sejam eficazes para a promoção de um ensino mais 
efetivo e voltado para a garantia dos direitos de aprendizagem no ano de 2021, sendo por meio 
do ensino presencial, ensino remoto ou ensino híbrido. 

O diagnóstico da realidade escolar aconteceu de forma contínua durante todo o ano 
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letivo de 2021 em reuniões com a comunidade escolar: dias letivos temáticos, reuniões do Conselho 
Escolar, Conselhos de Classe, reuniões coletivas do corpo docente e direção e a comunidade 
escolar. O objetivo foi identificar e levantar as fragilidades e as respectivas providências. O 
resultado dessas escutas ativas são descritas a seguir: 

 

3.1- FRAGILIDADES APONTADAS NO ANO DE 2021 
 

- Alunos com dificuldade e defasagem de aprendizagem causada pelo atendimento remoto; 
- Recebimento de alunos oriundos de outros estados da federação, do entorno e de outras 
regionais de ensino, com nível linguístico e conhecimentos insuficiente para aquisição das 
aprendizagens necessárias para a série. 
- Pouca participação da família nas atividades escolares; 
- Aquisição tardia da Libras pelos alunos; 
- Falta de interação dos alunos com a comunidade surda de Brasília: 
- Dificuldade dos alunos na aquisição da Língua Portuguesa escrita, 
- Capacitação de funcionários para que todos sejam usuários de Libras: 
- Garantir a Sala de Recurso Generalista Bilíngue; 
- Alunos com dificuldade de aprendizagem, encaminhados a SEAA (Serviço Especializado de 
Apoio a Aprendizagem) com diagnósticos não concluídos em tempo hábil, devido a dificuldade 
de acompanhamento familiar; 
- Alunos dos Anos Finais, Ensino Médio e EJA sem laudo médico na documentação escolar; 
- Falta de sinal luminoso nas salas de aula e ambientes do bloco superior da escola; 
- Falta de profissionais para o apoio pedagógico e administrativo bilíngues; 
- Dificuldade de reposição dos profissionais de educação aposentados , 
principalmente nas disciplinas específicas; 
- Número insuficiente de monitores ou Educadores Sociais Voluntários, 
- Piso inadequado em parte da escola – falta acessibilidade (rampas, piso tátil); 
- Poucos equipamentos de segurança na escola; 
- Falta de auditório; 
- Falta de salas ambientes: cozinha experimental, laboratório de Ciências, sala de oficina de artes; 
- Instalações hidráulicas deficientes; 
- Conexão com a internet insuficiente; 
-Madeiramento do telhado do pátio comprometido por cupins; 
- Substituir a placa de sinalização para a localização da Escola Bilíngue, a qual indica “Escola de  
Libras”. 

 
 

3.2- PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA MELHORIA DA ESCOLA 

 
a) Quanto a Infra estrutura: 
- Reconstrução do muro na parte de cima da escola; 
- Revitalização da pintura do muro da escola; 
- Construção de sala de multiuso para estimulação motora; 
- Construção de auditório; 
- Substituição da rede hidráulica na escola; 
- Substituição da rede elétrica dos blocos da escola; 
- Substituição dos forros das salas de aula; 
- Revitalização do piso das salas de aula; 
- Adequação do piso externo quanto a acessibilidade para surdocegos e baixa mobilidade; 
- Instalação de câmeras de vigilância e revitalização das existentes; 
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b) Quanto a oferecer melhores condições para o desenvolvimento do trabalho escolar: 
- Aquisição de novos equipamentos: roteador , equipamentos de ar condicionado, lousas e 
projetores, novos mapas geográficos, mesa de som, caixa amplificada, sinal luminoso para os 
surdos, filmadora, trocar as mesas do refeitório, lixeiras para destino de lixo seco e orgânico,  
 equipamento de ar condicionado para sala de informática; 
- Ampliar o número de Educadores Sociais que atuam na escola; 
- Instalação de rede WI-FI de internet que atenda a necessidade da escola; 

 
c) Quanto aos recursos humanos: 
- Requerer junto à SEEDF a garantia do Supervisor Pedagógico; 
- Alto número de carências não preenchidas por professores efetivos ou contratos; 
- Solicitar à Unidade Regional de Gestão dos Profissionais - UNIGEP : professores para Sala de 
Recursos Generalista Bilíngue, Educação Física para os Anos Iniciais e monitores para 
ANEEs; 
- Terceirização da equipe de vigilância e portaria da escola. 

 
d) Quanto aos aspectos administrativo: 
- Cobrar a alteração do nome da escola para Centro Educacional, o qual revela a 
característica atual da escola que abrange toda a Educação Básica; 
- Cobrar a regulamentação da Lei 5016/2013; 
- Requerer a natureza especial para escola, a qual apresenta características e estrutura 
diferenciada das escolas comuns, como exemplo citamos a Escola da Natureza, Centros de 
Língua e Escolas Técnicas; 
- Buscar parcerias com a comunidade, (escolas e empresas), na perspectiva de melhoria da 
estrutura física da instituição de ensino; 
- Promover ações que viabilizem maior participação da família na escola; 
- Desenvolver ações para um maior atendimento e acompanhamento aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem e defasagem idade/ano; 
- Solicitação ao GDF de substituição da placa indicativa ‘Escola de Libras’ para ‘Escola Bilíngue 
Libras e Português Escrito’ na Avenida Hélio Prates; 
- Garantir transporte escolar para atuar na distância casa-escola-casa, escola-parceiros-

escola (Centro Olímpico, Instituto Federal de Brasília, Universidade de Brasília). 

 
e) Quanto aos aspectos pedagógicos: 
- Buscar meios para garantir a oferta de ensino de Libras para familiares de alunos surdos; 
- Buscar meios para garantir a inclusão da disciplina de Libras na grade curricular como 
disciplina específica do currículo educacional para surdos para atendimento no turno regular de 
ensino; 
- Incluir a Disciplina de Língua Portuguesa como segunda língua – em caráter substitutivo à 
Disciplina de Língua Portuguesa como língua materna; 
- Adequar o ambiente escolar para acessibilidade dos alunos e profissionais surdos; 
- Sensibilizar órgãos quanto a necessidade de acessibilidade nas provas de avaliação externas. 

 
 

3.3- AÇÕES REALIZADAS DURANTE A GESTÃO DE 2020-2022 
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Quanto aos aspectos pedagógicos: 
 

- Mobilização para distribuição de equipamentos eletrônicos para assegurar a continuação da 
participação dos alunos na aulas remotas devido o contexto de pandemia; 
- Acolhimento dos professores para o gerenciamento de estresse e saúde mental; 
- Incorporação da estrutura física e de recursos humanos do CAS - DF à estrutura pedagógica da 
EBT; 
- Contratação de educadores sociais voluntários com domínio da Libras, preferencialmente 
surdos; 
- Busca ativa dos alunos e inserção dos mesmos na Plataforma Escola em Casa; 
- Impressão, organização e distribuição do material impresso aos estudantes; 
- Orientação às famílias quanto ao gerenciamento de estresse e saúde mental dos estudantes; 
-Orientação aos professores quanto ao uso das tecnologias e estratégias para as ações 
pedagógicas; 
-Estudo dos cadernos de Português Como Segunda Língua para Surdos recomendado pelo MEC; 
-Reorganização curricular priorizando a garantia da recuperação aprendizagens; 

 
Quanto a infra estrutura: 

 
-Aquisição de câmeras de vigilância;, 
-Aquisição de três impressoras coloridas; 
-Aquisição de cadeiras para a sala dos professores; 
- Complementação da rampa de acesso aos lavatórios na entrada da escola; 
-Revitalização dos banheiros das mães que ficam aguardando seus filhos na escola; 
-Revitalização da parte elétrica do Bloco A; 
-Remoção de árvores que apresentavam risco à integridade física da comunidade escolar. 

 
3.4- PRIORIDADES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
- Melhoria do acompanhamento da qualidade no processo de ensino e aprendizagem; 
- Oferecer formação continuada em Libras para professores e servidores do quadro de apoio à 
educação; 
- Acompanhar os alunos com dificuldade de aprendizagem e defasagem idade/ano, 

( reagrupamentos, projeto interventivo, reforço escolar, sala de recursos generalista bilíngue); 
- Promover discussões com vista a elaboração dos currículos das disciplinas de Libras e de Língua 
Portuguesa L2; 
- Promover estudos e troca de experiências nas reuniões coletivas objetivando a construção e 
efetivação de metodologia bilíngue para surdos, 
- Acompanhar e avaliar os atendimentos feitos pelo  SOE e EEAA; 
- Implementar a  Sala de Recursos Generalista Bilíngue 
-  Implementar uma política de avaliações sinalizadas e com grupos de estudos sobre o tema; 
-  Adquirir materiais de apoio no processo ensino-aprendizagem. 

 
3.5- POTENCIALIDADES 

 
- Equipe de professores qualificados e comprometidos; 
- Diminuição do número de estudantes evadido; 
- Participação e premiação em todas as etapas do Circuito de Ciências das Escolas Públicas do DF e 
consequente participação com exposição de trabalhos na Semana Nacional de Ciência e 
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Tecnologia nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 tendo o estudante como 
protagonista na produção e exposição de trabalhos; 
- Participação e premiação no 2º Festival de Filmes Curta-metragem das Escolas Públicas de 
Brasília; 
- Estudantes egressos da Escola Bilíngue aprovados em faculdades e universidades; 
- Envolvimento da direção nas questões pedagógicas da escola; 
- Terreno amplo, apto para a construção de novos espaços para a Escola Bilíngue. 

 

3.6- SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO 
 

A Primeira Escola Bilíngue Libras e Português Escrito do Distrito Federal tem uma demanda ainda 
reprimida, necessitando de ajustes, adaptações e adequações que possam aprimorar o ensino    
oferecido pela escola. 

 
3.6.1 - INFRAESTRUTURA 

 
Para que a EBT possa oferecer a educação bilíngue, com a qualidade adequada, nas 

múltiplas etapas previstas na Lei Nº 5.016/2013 - na Educação Linguística Precoce, Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos - é necessária a adequação 
da estrutura física predial. Para tanto, foram encaminhados memorandos solicitando a reforma da 
escola e construção de novos espaços como salas de aulas,  banheiros para uso dos estudantes do 
Ensino Médio, auditório. 

 
3.6.2 - TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Faz-se necessário para a Escola Bilíngue um ônibus escolar próprio para o transporte dos 

estudantes em diferentes contextos, a saber, 

● Para atender os estudantes com mobilidade reduzida; 

● Para agilizar o retorno dos estudantes do noturno às suas casas, após as aulas; 

● Para o deslocamento dos estudantes em prol de sua participação em atividades acadêmicas, 
culturais, esportivas ou de formação profissional; 

● Para o deslocamento de estudantes que residem em cidades satélites distantes da escola e 
estudantes do entorno. 

Como no Distrito Federal há estudantes surdos com mobilidade reduzida, o que acarreta 
dificuldade para o deslocamento casa - escola, o transporte escolar para buscar esses estudantes em casa 
e levá-los à escola é essencial para garantir a acessibilidade física na Escola Bilíngue Libras e Português-
Escrito, desses estudantes. O Plano Viver sem Limites prevê esse tipo de transporte, a fim de que a 
locomoção não seja fator que gere empecilho para o estudante matricular-se e frequentar a escola. 

Ao mesmo tempo, a Escola Bilíngue fica distante dos pontos de ônibus coletivos; muitos 
alunos moram distantes da escola e grande parte dos ônibus que os leva de volta para as 
proximidades de sua casa, demora passar. No turno noturno, há alunos de Brazlândia, Recanto das 
Emas, Samambaia Norte, Ceilândia, além de Taguatinga. Para oferecer segurança no trajeto da escola 
para casa, no final do turno dos estudantes matriculados no turno noturno, urge a disponibilização de 
um ônibus escolar para levar os estudantes, no mínimo, a pontos mais estratégicos para que possam 
garantir o retorno mais seguro à casa. 

O transporte escolar também é um grande aliado no deslocamento dos alunos para uma 
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formação profissional, também sob a responsabilidade da EBT, uma vez que deve haver parcerias 
firmadas com outras instituições, como, por exemplo, parceria com a Universidade de Brasília - UnB, 
Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE, a Escola Técnica de Brasília-ETB, o Instituto 
Federal de Brasília – IFB e Centro Olímpico. 

 

3.7– PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

A comunidade atendida por esta Unidade de Ensino é bem heterogênea economicamente, ou 
seja, possui crianças da classe média a crianças atendidas por programas assistenciais, possui alunos 
carentes economicamente, que moram de aluguel ou que estudam na escola porque os pais trabalham 
próximo a mesma , um dos motivos pelos quais, temos uma alta rotatividade de alunos durante o 
ano. Dada a exclusividade do atendimento ofertado pela EBT e por ser referência na qualidade de 
ensino ofertado à surdos, afluem para essa instituição alunos de diferentes regiões administrativas do 
DF e da sua região metropolitana como: Águas Lindas, Recanto das Emas, Águas Claras, Ceilândia, 
Estrutural. Poucos são os alunos que residem nas imediações da escola. 

 

3.8- DIAGNÓSTICO DOS ALUNOS 
 

De modo geral, quanto ao conhecimento em Língua Portuguesa, alguns alunos necessitam de 
muito apoio para entenderem a estrutura básica da Língua Portuguesa. A produção textual está em 
processo de aquisição na maioria dos estudantes, mas ainda é comum necessitarem de orientação do 
professor para lerem e interpretarem enunciados, por exemplo. Quanto aos conhecimentos 
matemáticos, parte dos alunos precisa de suporte e orientação do professor para resolver problemas 

simples do cotidiano, como o sistema monetário e operações matemáticas básicas. Quanto ao 
conhecimento em Libras, os alunos apresentam falhas na aquisição e na aprendizagem da mesma, 
sendo assim necessário trabalhar a Língua materna e os seus significados trazendo contextualização para 
os mesmos. Precisam frequentemente de suporte para relembrarem os significados dos sinais e das 
palavras. 

3.8.1 - INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS: 
 

A) É organizado um sistema de monitoramento, no qual alunos com mais conhecimento de 

matemática e português  ajudarão os alunos com dificuldade nestes componentes. Este 

acontecerá no turno contrário na escola integral; 

B) A coordenação pedagógica organiza reagrupamentos interclasses, que acontece 

quinzenalmente, alternando-se entre os componentes de matemática, português e LIBRAS; 

C) É realizado um reagrupamento intraclasse, no componente de português. 
 
 

3.8.2 -  REAGRUPAMENTO 
 

O reagrupamento consiste em um conjunto de estratégias pedagógicas que permitem 
agrupar os estudantes de acordo com suas dificuldades e potencialidades de aprendizagem a fim de 
promover o avanço contínuo das aprendizagens. Deve ser uma atividade intencional e planejada pelo 
grupo de professores que o desenvolverá, registrará, acompanhará e avaliará sistematicamente. 

Os reagrupamentos serão desenvolvidos pelos professores no próprio turno de regência, e o 
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planejamento dessas ações deve ocorrer coletivamente, durante a coordenação pedagógica e a partir 
de objetivos definidos pelos professores, que estabelecerão critérios intencionais de reagrupamento. 

Os reagrupamentos podem ser: interclasse, intraclasse com equipes fixas e intraclasse com 
equipes flexíveis. Nesses espaços são realizadas atividades diversificadas com os alunos para 
vivenciarem atividades pedagógicas significativas. A organização dos reagrupamentos deve ocorrer a 
partir dos resultados das avaliações diagnósticas do desempenho da turma/estudante, realizadas ao 
longo dos períodos letivos. 

A periodicidade de realização do reagrupamento interclasse será definida de acordo com os 
objetivos de aprendizagem indicados pela equipe escolar, ou seja, o número de vezes por semana e o 
tempo de duração da atividade devem ser planejados com vistas aos objetivos. No entanto, a 
importância dessa atividade para o progresso das aprendizagens dos estudantes reforça a necessidade de 
que seja realizada o mais frequentemente possível. Os alunos que assimilam o objeto de estudo do 
grupo ao qual pertence em um primeiro nivelamento, passa a fazer parte do próximo nível em uma 
outra etapa do reagrupamento, e assim segue sucessivamente, até que todos alcancem o que foi 
proposto pela equipe responsável. 

O reagrupamento interclasse deverá ser registrado no Diário de Classe, tanto do docente que 
recebe o estudante, especificando os critérios utilizados para a formação dos grupos, as atividades 
desenvolvidas e o período de realização. 

Vale ressaltar que não haverá com isso formação de novas turmas. Os estudantes continuam 
registrados nos Diários de Classe em suas turmas de referência ou origem (matrícula), tendo em 
vista o caráter temporário e dinâmico do reagrupamento interclasse. 

4 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Para a educação bilíngue para surdos são utilizadas a Língua Brasileira de Sinais– Libras, como 
primeira língua, e a língua portuguesa escrita, como segunda língua, sendo estas as línguas de 
comunicação, de ensino e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas 
curriculares, em todos os níveis da educação básica, conforme a Lei 5.016/ 2013. 

A Escola Bilíngue Libras Português Escrito, criada para atender aos estudantes do Distrito Federal, 
interessados no ensino concebido na proposta da UE é uma escola aberta à matrícula de estudantes 
surdos e estudantes ouvintes que nela percebem a possibilidade de receber uma educação bilíngue 
que tenha a língua de sinais e a língua portuguesa escrita como línguas de ensino e instrução. Essa 
escola contempla a realidade dos estudantes a quem se destina, sem romper com o princípio da 
inclusão social e humana, necessária ao desenvolvimento integral do indivíduo e da sua participação 
na sociedade. Após conhecimento da proposta pedagógica da escola os pais e/ou responsáveis 
assinam um termo de ciência e consentimento para matrícula de seu (sua) filho (a). 

A matrícula na Escola Bilíngue está aberta, prioritariamente, aos estudantes surdos, 
deficientes auditivos e filhos de pais surdos, que têm a libras como primeira língua. Entretanto, a escola 
está aberta a todos os estudantes que tiverem interesse em estudar numa escola em que a língua de 
ensino e instrução oferecida seja Libras e o Português-Escrito, que constituem candidatos potenciais 
para serem atendidos na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito. Além dos surdos, dos deficientes 
auditivos, oralizados ou não, protetizados ou não, implantados ou não, mas que aceitem a Libras como 
língua de ensino e instrução, os CoDAs (filhos de pais surdos) surdos ou ouvintes, os surdocegos, 
enfim, os estudantes que desejarem. (Projeto Político – FENEIS, 2011). 

 

5- MISSÃO DA ESCOLA  

 
“Educação é antes de tudo um direito.” (BRASIL, 2009, p.33) 
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 A Missão da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga é oferecer ensino de 
qualidade, na modalidade Bilíngue para Surdos,  visando à formação do educando em seu 
desenvolvimento nos aspectos linguístico, físico, intelectual e social, proporcionando um espaço 
prazeroso para a aprendizagem e para organização sistemática do conhecimento, da autonomia, do 
pensamento crítico, a fim de garantir o exercício da cidadania. 

 
A prática educativa oferecida pela Escola Bilíngue fundamenta-se no DIREITO DE APRENDER 

dos estudantes. Essa prática está orientada nos fundamentos apresentados pelo UNICEF, em 2009, 
cujos termos seguem descritos: 

 
O UNICEF entende que a universalização do direito de acesso à escola é 
fundamental, mas não é suficiente apenas abrir vagas e assegurar 
matrícula para as crianças e adolescentes brasileiros. Uma vez na 
escola, eles têm o direito de permanecer estudando, de se desenvolver, 
de aprender e de concluir toda a Educação Básica na idade certa. Para 
isso, o UNICEF aponta três características que devem estar presentes 
como garantia da qualidade de educação: ela deve ser integral, 
contextualizada e com atenção individualizada. [...] 

 

6- PRINCÍPIOS 
 

A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito traz em sua concepção de ensino a 
importância do convívio com as desenvolver atividades pedagógicas promovendo uma 
integração entre os alunos. Busca-se abolir a discriminação entre os seres humanos, realizando 
trabalhos de conscientização entre alunos e comunidade escolar a fim de que a convivência com 

as crianças “diferentes” seja pacífica e natural. A inclusão é um dos eixos norteadores da escola  onde 
as práticas pedagógicas estão voltadas para o resgate dos valores sociais tais como: respeito, 
solidariedade, amizade, união, justiça e de um desenvolvimento humano sustentável. 

 
 

6.1- PRINCÍPIO POLÍTICO EDUCACIONAL 
 

A proposta de gestão democrática defendida pela atual direção constitui-se num fazer 
coletivo, permanentemente em processo de construção. A efetivação da participação coletiva na 
escola ocorre nas reuniões do Conselho Escolar, reuniões coletivas semanais, Conselhos de 
Classe onde são discutidos, por exemplo, a aplicação dos recursos recebidos pela escola. Dessa 
forma, prioriza-se a participação de todos os segmentos da escola nos processos e instâncias 
decisórias e, pela transparência nos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos. 

Para tanto, procura-se garantir uma prática na qual o trabalho na escola aconteça de 
forma organizada e cada profissional exerça a sua função com autonomia e respeito, formando um 
conjunto, onde cada um seja valorizado pelo que faz e se sinta motivado e feliz. 

 
6.2- PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 
Conscientes de que o conhecimento se adquire mediado por trocas com os pares, as 

atividades desenvolvidas na EBT visam promover o processo de interação pedagógica 
considerando também, a especificidade e especialidade de seu público alvo. Tal perspectiva 
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enseja uma avaliação positiva da relação aprendizagem/ amadurecimento do aluno e o método 
utilizado no processo de ensino, onde procuramos contextualizar nossa prática de forma 
interdisciplinar, a fim de que o aluno possa avançar satisfatoriamente. 

 
6.3- PRINCÍPIOS DIDÁTICO PEDAGÓGICOS 

 
A ação escolar centra-se no aluno e na aprendizagem num processo de formação e de 

construção do ser humano que se forma no ambiente social e pedagógico da escola. Em se 
tratando de uma escola inclusiva, há a necessidade de um trabalho contextualizado e 
interdisciplinar. Por se tratar de uma escola de Educação Bilingue para Surdos, a pedagogia visual e a 
metodologia de ensino de uma segunda língua possuem um caráter transversal e são a base de 
todo o processo ensino e aprendizagem em todas as etapas de ensino na Escola Bilíngue Libras e 
Português Escrito de Taguatinga.A EBT tem sido referência para pesquisas e estudos de 
Faculdades e Universidades, como a Universidade Católica de Brasília – UCB, a Universidade de 
Brasília – UnB e o Instituto Federal de Brasília – IFB. No ano de 2021, a EBT receberá o programa 
de residência pedagógica da UNB. Além de receber o Correio Braziliense, Agência Brasília da 
SEEDF e outros veículos de comunicação e reportagem do DF. 

 
6.4- PRINCÍPIOS ESTÉTICOS 

 
A Escola sempre promove ações que oportunizam e estimulam a criatividade, a 

curiosidade, a emoção e as diversas manifestações artísticas e culturais, através de visitas a 
centros culturais, teatros, cinemas e a promoção de atividades nas quais as crianças atuam como 
coadjuvantes e os adolescentes como protagonistas, como: festa junina, apresentação de história, 
feira cultural, Festsurdo etc. 

 
7-OBJETIVOS DA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO 

 
            7.1- Objetivo Geral 

- Garantir os direitos humanos dos surdos, resguardados os princípios éticos, identitários, culturais, 
educacionais e linguísticos dos DIREITOS UNIVERSAIS, por meio da oferta de uma educação integral 
com projetos diferenciados e específicos para o ensino de estudantes surdos e surdocegos, de forma 
a propiciar a inclusão plena desses sujeitos à sociedade. 

 
7.2-Objetivos Específicos 

 
- Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, a formação de atitudes e valores,  
permitindo as vivências de diversos letramentos. 
- Promover o desenvolvimento cognitivo, físico e afetivo-social dos alunos das turmas de alunos 
ouvintes remanescentes na instituição, por meio de educação de qualidade respeitando as 
diferenças, com vistas à aquisição do conhecimento, do pensamento crítico, da autonomia e o 
pleno exercício da cidadania, respeitando as diferenças, num ambiente prazeroso. 
- Assegurar a construção da proposta pedagógica da unidade escolar, tendo em vista a valorização 
dos profissionais e a elevação do padrão de desempenho da escola 
- Resgatar os valores afetivos, éticos, morais e cívicos. 
- Adotar projetos interventivos buscando garantir as aprendizagens de todos, entre estudantes de 
uma mesma sala de aula e ou entre estudantes de diferentes salas de aula de um mesmo ano. 
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- Promover o acompanhamento e atendimento aos alunos com baixo rendimento. 
- Atender aos alunos com necessidades educacionais especiais, assegurando a aprendizagem e 
permanência na escola. 
- Valorizar a pluralidade cultural e o respeito às diferenças. 
- Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis visando a preservação do meio ambiente, a 
sustentabilidade, envolvendo toda a comunidade escolar. 
- Fortalecer os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, que se 
assenta à vida social, bem como o bom relacionamento entre os diferentes segmentos escolares, o 
resgate do apreço pelo espaço escolar, as melhorias deste espaço e conservação do mesmo, o resgate da 
auto estima, por meio da promoção de encontros de famílias, com especialistas por meio de 
palestras. 
- Oportunizar atividades lúdico-recreativas no horário do recreio e nas atividades da educação integral. 
- Favorecer a integração dos alunos através de jogos, olimpíadas, campeonatos, gincanas, teatros e 
outros. 
- Promover projetos que permitam que o aluno desenvolva a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

 

8- FUNDAMENTOS TEORICOS-METODOLÓGICOS 
 

As concepções teóricas que fundamentam a prática pedagógica da EBT são sistematizadas nos 
seguintes pressupostos: 

 
a. educação bilíngue: as línguas de instrução em todo o ambiente escolar são a Libras e a 

Língua Portuguesa Escrita ; 
b. currículo, pautado no Currículo da Educação Básica da SEEDF, acrescido do Componente 

Curricular de Libras e Língua Portuguesa escrita como Segunda Língua em caráter substitutivo a 
Língua Portuguesa como Primeira Língua; 

c. avaliação, assume um caráter processual, formativo e participativo de forma contínua, 
cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas 
propostas como os processos de aprendizagens dos estudantes, procurando atender as diretrizes de 
avaliação da SEEDF; 

d. processo ensino-aprendizagem: o trabalho pedagógico da escola está pautado na 
Pedagogia Visual Bilíngue e no ensino de Língua Portuguesa Escrita com metodologia de segunda 
língua, com caráter transversal, base do processo ensino-aprendizagem em todas as etapas e 
modalidades da educação básica; 

e. educação integral: oferta de uma educação integral com organização curricular e projetos 
diferenciados e específicos para o ensino de estudantes surdos, de forma a propiciar a inclusão 
desses sujeitos à sociedade. 

 
A EBT realiza estudo de caso de alunos com avaliação do desenvolvimento escolar, análise de 

problemas relacionais e comportamentais para melhor definir quais estratégias são necessárias para a 
formação integral desse aluno. 

Durante o Conselho de Classe são definidas estratégias como reagrupamento interclasse e 
intraclasses, projetos interventivos, encaminhamentos para a orientação educacional e Sala de 
Recurso Generalista Bilíngue observados: os níveis de aquisição linguística; comprometimentos 
cognitivos; aquisição tardia da língua de sinais; aquisição da língua de sinais naturalmente (1ª língua);  
problemas comportamentais; deficiências associadas à surdez; síndromes e outros. Os resultados 
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detectados incluem: melhora no relacionamento entre os pares, melhora no comportamento dos 
alunos, melhora na obediência ao cumprimento de regras e melhora na aprendizagem como um 
todo. 

Na coordenação pedagógica são realizados planejamentos com foco na pedagogia visual 
observando o atendimento individual em sala ou no contraturno da escola Integral, teste de 
diagnóstico em língua portuguesa, matemática e em Libras, reagrupamento intraclasse por níveis de 
dificuldade, estudo orientado (acompanhamento escolar realizado no contraturno durante as 
atividades da escola integral), projetos interventivos conforme a disciplina e/ou área de atuação, 
português como segunda língua em quatro níveis de aquisição da língua e projeto interventivo de 
ensino de libras (desenvolvido no turno de aula por meio de um plano individual de atendimento 
e/ou no contraturno da Escola Integral). 

Os projetos interventivos/reagrupamento incluem: a) Português como 2ª língua e demais 
disciplinas para suprir as necessidades de aquisição e aprendizagem da língua, resolver situações 
problematizadoras, oportunizar aos alunos a construção de conhecimentos; b) adaptação curricular e 
reposição de conteúdos, atividades para recuperação processual com atividades específicas para o seu 
desenvolvimento; c) Matemática: jogos de raciocínio lógico, atividades matemáticas envolvendo 
situações do cotidiano, vivência de mundo; d) Ensino de Libras: alunos com diferentes níveis de 
aquisição da Libras e alunos que não sabem Libras. Os resultados incluem: desenvolvimento 
significativo do aluno, potencialidade na aquisição do conhecimento e leitura de mundo e ainda a 
motivação do aluno ao perceber seu crescimento escolar. 

Entende-se o currículo como instrumento responsável pela construção de identidades e de 
visão de mundo dos sujeitos sociais; não se reduz a um documento estático, mas é algo em 
movimento, é construção coletiva que deve considerar os contextos sociais, culturais, a realidade dos 
estudantes, dos profissionais da educação e a construção de saberes significativos para a 
transformação da realidade social. 

 
9- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA BILÍNGUE 

 
 

            O ensino oferecido pela Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga deve primar 
pela modalidade regular, específica e especializada da educação bilíngue, com o mesmo currículo da 
rede pública de ensino, permitidas adequação, complementação e suplementação de Componentes 
Curriculares ou atividades pedagógicas, conforme necessário. 
            Essa proposta curricular tem respaldo no inciso V do Art. 2º da Lei Nº5.016, de 11 de janeiro 
de 2013, que diz que o desenvolvimento das políticas públicas educacionais deve ser realizado por 
meio de escola pública bilíngue de Libras e língua portuguesa escrita, em que devem ser ministradas 
todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da educação básica, e é assegurada a 
preservação dos mesmos componentes curriculares da Base Nacional Comum no currículo da Escola 
Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito, a complementação e a suplementação, 
conforme necessário. 
             O Projeto Político da UE tem a colaboração dos professores das áreas específicas, com 
experiência na educação de surdos, além da colaboração da comunidade escolar, e busca garantir o 
componente curricular Libras, em todos os níveis da escolaridade e o Componente Curricular de 
Língua Portuguesa como segunda língua. Os demais componentes, seguem o fluxo curricular da 
educação básica, considerando-se os aspectos necessários às questões identitárias e multiculturais, 
imprescindíveis à educação que envolve alunos surdos. Ao mesmo tempo, a literatura, a cultura e a 
identidade surda devem ser contempladas ao lado da literatura universal. 
              É propósito da Escola Bilíngue a construção democrática de um currículo escolar que rompa com 
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a dicotomia entre o pensar e o agir. Tem-se como fundamento os contextos sociais, culturais e a 
realidade dos estudantes. Entende-se o currículo como instrumento responsável pela construção de 
identidades e de visão de mundo dos sujeitos sociais; não se reduz a um documento estático, mas é algo 
em movimento, é construção coletiva que deve considerar os contextos sociais, culturais, a 
realidade dos estudantes, dos profissionais da educação e a construção de saberes significativos para a 
transformação da realidade social. 
             Nessa perspectiva, o currículo escolar é mais do que conteúdo aprendido; refere-se às 
relações sociais vividas no interior da escola, ao conjunto de valores que cercam nossas vidas e deve 
promover a construção da identidade e valorização da cultura surda. O currículo permite formar 
seres humanos éticos, solidários, comprometidos com o respeito aos direitos humanos, a diversidade e 
com a transformação da realidade social. 

 
 

O trabalho pedagógico na Escola Bilíngue dá-se em tempo integral. Dessa forma a parte de 
formação geral currícular é desenvolvida em um turno e a parte complementar é oferecida em 
horario contrário. Trata-se de reformulação espaço-temporal com vistas ao êxito no processo ensino-
aprendizagem, considerando o ritmo de aprendizagem, a defasagem escolar, o conhecimento em 
Libras, conhecimento em Língua Portuguesa escrita. Nesse contexto, a EBT oferece no contraturno  

a) Ensino da libras como primeira língua: o ensino de Libras envolve três diferentes aspectos: 
linguísticos, socioculturais e históricos. Com base nessa premissa, objetiva desenvolver habilidades de 
compreensão e produção em Libras, leitura e escrita em Libras, reflexão sobre como a língua de sinais 
funciona e seus usos, gramática, estudo da literatura produzida pelos surdos, desenvolvimento dos 
sinalários (glossários), a origem da língua de sinais e sua evolução;  

b) Ensino da Libras como segunda língua: curso de Libras para pais e familiares, comunidade 
escolar e demais interessados; 

c) Ensino de português com metodologia de ensino de segunda língua;  
d) Matemática do cotidiano: exploração de operações matemáticas em situações do cotidiano;  
e) Esporte, dança e jogos: atividades físicas interativas e jogos pedagógicos;  
f) Estudo orientado: acompanhamento pedagógico. 
Todo o trabalho pedagógico da escola é planejado no coletivo de professores,  

         juntamente com as coordenadoras e com apoio e participação da equipe diretiva. Nas coordenações 
são realizadas reuniões e alinhamentos do trabalho educacional com o objetivo de organizar a 
construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre 
alunos e professores, onde papel do educador, em suas intervenções, é o de estimular, observar e 
mediar, criando situações de aprendizagem significativas que contemplem os conteúdos curriculares, 
com foco na melhoria da qualidade do ensino e de oferecer ambiente prazeroso e agradável ao 
aluno. Além disso, tendo em vista as especificidades da instituição e as inovações que ela propõe, a 
Escola Bilíngue Libras e Português Escrito, ao acolher os professores novatos na instituição, oferece 
orientações, a fim de introduzir ao novo professor, a proposta político-pedagógica da instituição para 
que ele possa apropriar-se da metodologia na qual deve atender a demanda proposta pela 
instituição. 

 

10-ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

10.1-COMPONENTE CURRICULAR DE LIBRAS 
 

O componente de Libras torna o aluno surdo capaz de ser instruído na sua primeira língua 
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para garantir seu desenvolvimento global e o desenvolvimento da cidadania. As atividades da 
disciplina são desenvolvidas da seguinte forma: 

 
● para as classes bilíngues no Ensino Médio: o Bloco 1 da semestralidade oferece 1 h/aula de Libras 

no horário destinado à Prática Diversificada – PD; enquanto o Bloco 2 da semestralidade 
oferece 2 h/aulas de Libras. 

● para as classes bilíngues nos anos finais do Ensino Fundamental: o componente de Libras é 
oferecido em 2h/aulas, sendo 1 h/aula, substitutivo à carga horária de Ensino Religioso e 1 
h/aula na Parte Diversificada - PD. 

● para as classes bilíngues nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 1h/aula no matutino e 
3h/aula distribuídas nas atividades do contraturno na Educação Integral. 

● para as classes bilíngues da EJA: 1º segmento: 5h/aulas, 2º e 3º segmento: 1h/aula, 
substitutivo à carga horária de Ensino Religioso. 

 

 
Essa proposta tem respaldo no inciso V do artigo segundo da Lei Nº. 5.016/2013, que 

possibilita à Escola Bilíngue “preservar os mesmos componentes curriculares da Base Nacional  
Comum no currículo da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito, permitidas a 
adequação, a complementação e a suplementação, conforme necessário, garantindo-se o 
componente curricular Libras, em todos os níveis da educação básica.” 

 
O artigo segundo e o parágrafo primeiro da minuta de regulamentação da Lei também trata do 

tema com a seguinte redação: 
“Art.2º O trabalho pedagógico realizado pela Escola Pública Integral Bilíngue 
Libras e Português Escrito do Distrito Federal deve primar pela modalidade 
de educação bilíngue específica, seguindo as concepções teórico-práticas 
constantes do Currículo em Movimento da rede pública de ensino, ao qual 
devem ser incluídos o Currículo da Disciplina de Português como Segunda 
Língua e o Currículo da Disciplina de Libras, em todas as etapas da 
Educação Básica; das Diretrizes de Avaliação Educacional e do Regimento 
Escolar desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 
permitidas adequações, complementações e suplementações de Disciplinas, 
atividades pedagógicas e demais arranjos que se fizerem necessários para que 
se garanta o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes registradas no 
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar - UE. 
§ 1º. As adequações, complementações e suplementações ao Currículo 
previstas no Projeto Político Pedagógico da UE terão a colaboração dos 
professores das áreas específicas, com experiência na educação de surdos, 
a colaboração de propostas construídas e desenvolvidas em outras UEs da 
Federação, além da colaboração da comunidade escolar.” 

 
 

10.2- Ciclos e/ou Séries e Fases 
 

A escola aderiu aos Ciclos de Aprendizagem que é uma organização do tempo e espaço 
escolar que visa o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes considerando a 
lógica do processo. Este está relacionado com a necessidade de se pensar uma nova concepção de 
currículo com maior integração e articulação entre as etapas do ensino fundamental, com as demais 
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etapas da educação básica, possibilitando uma inserção com melhor adequação pedagógica entre 
eles. 

Em 2013, os anos iniciais do ensino fundamental já haviam aderido à organização escolar em 
ciclos de aprendizagem (1º e 2º ciclo). No ano de 2014 a escola aderiu também a organização em 
ciclos nos Anos Finais do Ensino Fundamental (3º ciclo) e em semestres, com dois blocos de 
componentes curriculares, em regime anual no Ensino Médio conforme orientações do Currículo em 
Movimento da Educação Básica da SEEDF.  

Em 2022 a escola aderiu ao Novo Ensino Médio para as turmas de 1ª Série regulamentado 
pela  Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 

A Educação de Jovens e Adultos segue o fluxo normal em semestres. 
 

 Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio: 
- Dias letivos: 200 dias 
- Carga Horária semanal: 25 horas por semana 
- Carga horária diária: 5 horas/aulas por dia 
 

 Educação de Jovens e Adultos - EJA: 
- Dias letivos: 200 dias 
- Carga Horária semanal: 25 horas/aulas por semana 
- Carga horária: 5 horas/aulas por noite 

 

10.3– ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS: EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

A Educação Integral da Escola Bilíngue é de responsabilidade da coordenação da Educação 
Integral. O atendimento integral da Escola Bilíngue deverá ser oferecido no contraturno, por meio 
de atividades que possam contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos. 

Entre outros tantos projetos possíveis, sugere-se que seja oferecido para os alunos da escola: 
campeonatos: dominó e xadrez; oficinas de informática; esporte; teatro; dança; intercâmbios; cursos, 
orientação voltada para a inserção no mercado de trabalho; oficinas de artes; cursos de terceira 
língua: inglês, espanhol, ASL; cursos de signwriting; laboratório de ciências, projetos em parceria com 
outras instituições de ensino etc.  

No contraturno também devem acontecer palestras com convidados especialistas em temas 
relevantes para os nossos alunos, visitas a exposições, passeios a teatros, cinemas e parques ecológicos, 
como também acolhemos sugestões dos professores com atividades extraclasse.  

Após o término das atividades do turno matutino, os alunos almoçam no refeitório e 
permanecem na escola para as atividades complementares adicionais ao tempo regular de aula. Nesse 
contexto, a EBT oferece nas atividades da Educação Integral: 

a) Espaço de convivência envolvendo três diferentes aspectos: linguísticos, socioculturais e 
históricos. Com base nessa premissa, objetiva desenvolver habilidades de compreensão e produção em 
Libras, leitura e escrita em Libras, reflexão sobre como a língua de sinais funciona e seus usos, 
gramática, estudo da literatura produzida pelos surdos, desenvolvimento dos sinalários (glossários), a 
origem da língua de sinais e sua evolução; 

b) Acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa com metodologia de ensino de 
segunda língua; 

c) Acompanhamento pedagógico em matemática, exploração de operações matemáticas em 
situações do cotidiano; 

                d)  Esporte e lazer: atividades físicas interativas e jogos pedagógicos;                   



25  

          e) Contamos com um laboratório de informatica com 10 máquinas novas e internet de 2 gb 
onde o professor pode desenvolver projetos de pesquisa com os alunos e uma sala de leitura com 
livros literários para empréstimo e contação de histórias.  

 

10.4- REAGRUPAMENTOS 
 

Neste ano, mais do que nos anos anteriores é perceptível a defasagem dos alunos em 
relação aos conteúdos de cada ano letivo que foram obrigados a receber aulas remotas. A dificuldade 
de acesso aos conteúdos, devido a falta de tecnologia em casa e principalmente, falta de auxílio 
presencial por parte da maioria dos responsáveis, ou por estarem trabalhando, ou por não terem 
estudo se sentirem capazes de fazê-lo, fez com que as crianças dos anos iniciais, e em especial 
aquelas que ainda estavam em nível de alfabetização, tivessem um prejuízo que talvez carregarão por 
boa parte de suas vidas. Lacunas que talvez nem o tempo seja capaz de preencher. Para a criança 
surda, a situação é ainda mais dramática, pois a maioria ficou em total isolamento, não tendo nem ao 
menos com quem se comunicar, pois as famílias não possuem o conhecimento da LIBRAS, 
inviabilizando também qualquer tipo de auxílio nas atividades propostas. 

 Dentro deste contexto, fez-se necessário o empenho por parte dos professores em 
retomar os conteúdos, recompor o currículo e principalmente elaborar estratégias que venham 
minimizar os prejuízos na aprendizagem dos estudantes.  

 O reagrupamento dos alunos neste sentido, foi pensado como uma forma viável para 
tentar sanar as dificuldades dos alunos e buscar o nivelamento daqueles que apresentam maiores 
atrasos. 

Reagrupamento consiste em um conjunto de estratégias pedagógicas que permitem agrupar 
os estudantes de acordo com suas dificuldades e potencialidades de aprendizagem a fim de 
promover o avanço contínuo das aprendizagens. Deve ser uma atividade intencional e planejada pelo 
grupo de professores que o desenvolverá, registrará, acompanhará e avaliará sistematicamente.  

Os reagrupamentos serão desenvolvidos pelos professores no próprio turno de regência, e o 
planejamento dessas ações deve ocorrer coletivamente, durante a coordenação pedagógica e a partir 
de objetivos definidos pelos professores, que estabelecerão critérios intencionais de reagrupamento.  

Os reagrupamentos podem ser: interclasse, intraclasse com equipes fixas e intraclasse com 
equipes flexíveis. Nesses espaços são realizadas atividades diversificadas com os alunos para 
vivenciarem atividades pedagógicas significativas. A organização dos reagrupamentos deve ocorrer a 
partir da observação de proficiência na LIBRAS e no Português como L2. A periodicidade de realização 
do reagrupamento interclasse será definida de acordo com os objetivos de aprendizagem indicados 
pela equipe escolar, ou seja, o número de vezes por semana e o tempo de duração da atividade 
devem ser planejados com vistas aos objetivos. No entanto, a importância dessa atividade para o 
progresso das aprendizagens dos estudantes reforça a necessidade de que seja realizada o mais 
frequentemente possível. Os alunos que assimilam o objeto de estudo do grupo ao qual pertence em 
um primeiro nivelamento, passa a fazer parte do próximo nível em uma outra etapa do 
reagrupamento, e assim segue sucessivamente, até que todos alcancem o que foi proposto pela 
equipe responsável.  

O reagrupamento interclasse deverá ser registrado no Diário de Classe, tanto do docente 
que recebe o estudante, especificando os critérios utilizados para a formação dos grupos, as 
atividades desenvolvidas e o período de realização. Vale ressaltar que não haverá com isso formação 
de novas turmas. Os estudantes continuam registrados nos Diários de Classe em suas turmas de 
referência ou origem (matrícula), tendo em vista o caráter temporário e dinâmico do reagrupamento 
interclasse.  
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10.5- ITINERÁRIOS FORMATIVOS / PROJETO DE VIDA 

 
           Segundo o plano de implementação do Novo Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF, 
o Novo Ensino Médio sintetiza as contribuições dos diversos setore da SEE – DF, das unidades 
escolares , de instituições e organizações externas, universidades, sindicatos, agremiações 
estudantis e de outras representações civis.  

As contribuições articuladas com os resultados cotidianosdo trabalho  de acompanhamento das 
Unidades Escolares, orientam a elaboração de nova governança ecucacional e redesenho da 
organização dos processos pedagógico e administrativo para os estudantes do ensino médio. 

As turmas do 1ª série A e B forma inseridas no Novo ensino médio no ano de 2022 e será 
ampliado progressivamente até que todas as turmas estejam neste novo formato.  

Seguindo orientações do Plano de Implementação do Novo Ensino Médio, no primeiro 
semestre de 2022 oferecemos 10h de Itinerários Formativos e 2h de Projeto de Vida, além da 
formação geral básica. A formação geral básica acontece nas segundas, terças e quintas e os 
itinerários nas quartas e sextas.São eles:  

  O que é fazer a coisa certa; 

  Cinefilosofia; 

  Matemática no Cotidiano; 

  Direitos Humanos e Cidadania; 

  Libras; 

 Projeto de Vida: Educar a Juventude para o século XXI; 
 
 
          10.6– RELAÇÃO ESCOLA - COMUNIDADE 
 

A escola interage constantemente com os pais, em reuniões periódicas individuais e coletivas; 
quando procurada por eles ou quando os convoca à escola, A escola também oferece às famílias 
serviço de orientação ou de apoio, inclusive com parceiros fora do ambiente escolar para confecção de 
óculos e atendimento psicoterapêutico. Em parceria com universidades locais e de outros estados, apoia 
estudantes universitários oferecendo entrevistas e estágios supervisionados pela equipe de 
professores. Oferece cursos de Libras para os alunos, familiares, professores e servidores da 
Instituição e das demais escolas públicas do DF e para a comunidade. Organiza palestras, na 
Instituição, ministradas por parceiros especializados, como UNB, Universidades locais, Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, SESI, Polícia Militar e por personalidades importantes da comunidade 
surda local. Organiza eventos sociais para comemorações de datas festivas tradicionais ou específicas 
da comunidade surda, como Festsurdo, Semana de Educação para a Vida, Dia do Surdo e aniversário 
da Lei de Libras. A Escola organiza atividades extra classe supervisionadas para que os alunos interajam 
com a comunidade, como passeios ao Zoológico e Planetário, feiras culturais, exposições artísticas, 
visitas à museus, exposições, teatros, cinema, parques, solenidades e eventos organizados pela 
Coordenadoria Regional de Ensino de Taguatinga, SEEDF, câmara Legislativa, atividades na esola como por 
exemplo os Jogos Escolares. As ações da escola são divulgadas nas  redes sociais e também através de 
comunicados aos responsáveis. 

 
10.7 – METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADA 
 

Na Escola Bilíngue, a metodologia de ensino é bilíngue e visual. O trabalho pedagógico é 
pensado e elaborado para contemplar a diferença linguística e cultural dos surdos. “A mesma pode  ser 
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compreendida como aquela que se ergue sobre os pilares da visualidade, ou seja, que tem no signo 
visual seu maior aliado no processo de ensinar e aprender” (CAMPELLO, 2008, p. 134). Esta pedagogia se 
vale do uso da língua de sinais dado o caráter visual, gestual e espacial que essas línguas possuem, 
somado ao uso de imagens para que os surdos possam significar tudo o que os rodeia. A autora nos 
afirma que a língua de sinais é constituída por fortes características imagéticas. Quadros (1997) 
enfatiza que os signos visuais vão compor não só o cotidiano dos sujeitos, como também a 
subjetividade e o desenvolvimento cognitivo. A visualidade contribui para o aprimoramento de 
esquemas de pensamento. Para a autora, os mecanismos mentais originados a partir dos processos 
visuais são distintos daqueles apresentados pelas pessoas ouvintes. Dessa forma, o trabalho 
pedagógico desenvolvido na EBT objetiva proporcionar ao aluno o acesso equitativo ao conteúdo 
curricular utilizando-se de meios e estratégias focadas na singularidade de ser surdo. 

Pensar em visualidade no contexto de educação de Surdos não deve ser entendido como a 
simples inclusão de imagens no texto ou nos slides a serem apresentados no decorrer da aula. As 
imagens selecionadas pelo professor devem produzir sentidos e compreensão de forma a 
fornecerem acessibilidade ao conhecimento representado. 

Tais especificidades, impõem aos professores de surdos atenção à transformação requerida em 
suas práticas, elaborando estratégias didáticas que respeitem e valorizem os artefatos culturais dos 
próprios alunos. Essas estratégias podem ser notadas: 

 
I. No trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos professores e demais 
profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos; 
II. No atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante 
abordagens apropriadas; 
III. Na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e culturais do entorno; 
IV. Na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja relevante e 
socialmente significativa; 
V. No cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias. 

 
Como suporte aos professores a escola dispõe de projetores multimídia. Dessa forma, o 

professor tem a liberdade para elaborar suas aulas utilizando diferentes recursos (vídeos, Canvas, 
apresentações de slides, fotos e outros recursos) e projetá-las durante a aula. Ademais, evita-se 
planejar atividades que levem os alunos a reproduzir conteúdo sem reflexão sobre o tema, como 
copiar textos e pesquisas que utilizem a produção intelectual prévia de terceiros sem autorização. 
Recomenda-se também que as atividades extraclasse sejam planejadas e inseridas no calendário 
escolar (visita a exposições, feiras). 

Dada a carência de material didático específico para o desenvolvimento de atividades 
bilíngues que envolvem as duas línguas oferecidas como meio de comunicação, instrução e ensino na 

instituição, grande parte do material didático utilizado pelos professores nas salas de aula da Escola 
Bilíngue é criada pelo próprio professor, com apoio da coordenação pedagógica Durante as 
coordenações, as questões associadas à produção dos materiais são socializadas como forma se 
avaliar, reelaborar e reavaliar os materiais produzidos. 
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Atividades envolvendo o uso de sinais fotografados 

 
Estima-se que 90% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes (QUADROS, 2009) e muitas 

vezes só terá contato com a língua de sinais posteriormente quando iniciar a escolarização. Por essa 
razão, o ensino da Libras precisa iniciar na Educação Infantil (inclusive o Programa de Educação 
Linguística Precoce) e se estender por todas etapas de ensino da Educação Básica. Nessa fase, o aluno 
surdo será avaliado de acordo com o uso da língua para a comunicação com seus pares e expressão de 
suas necessidades básicas. O letramento visual das crianças surdas em escrita da língua de sinais 
envolve leitura de textos em Libras, sinalizados. 

No 1º ano dos Anos iniciais, o aluno deverá ter saído do nível básico de uso da língua e ser 
capaz de narrar fatos e transmitir pequenos recados. Nessa fase o professor acompanha e observa o 
processo de substituição da linguagem incipiente utilizada no contexto familiar, baseada no uso de 
apontação, de mímica e de sinais domésticos, pela língua de sinais própria da comunidade surda 
brasileira – Libras. A partir do 2º ano, espera-se que o aluno já não se expresse apenas por sinais 
soltos, mas faça uso da língua em função social plena com transmissão de mensagem completa. 

A EBT oferece o currículo formal, acrescido do Componente Curricular de Libras em todas as 
etapas de escolaridade e do Componente Curricular de Língua Portuguesa como segunda língua – em 
caráter substitutivo ao Componente de Língua Portuguesa como língua materna. Adicionalmente, ao 
longo de toda a sua escolarização, o aluno já estará em contato com o português escrito. Uma ênfase é 
dada na leitura de textos, em todas as disciplinas, levando-se em consideração que esse processo inicia-se 
com textos mais curtos e vão ampliando-se, até que os alunos leiam com autonomia. A aquisição do 
português ocorrerá a partir da observação, associação e expressão de ideias. A compreensão é 
priorizada utilizando o reconhecimento visual da palavra e a sua ideia. Portanto, o ensino da leitura 
deve se iniciar com porções de sentido, que para a criança surda partem da sua experiência visual, para 
depois se proceder a análise de suas partes constitutivas. 

Simplificadamente, recomenda-se que, antes do contato com texto escrito, o aluno tenha um 
reconhecimento global da temática a ser desenvolvida mediada pelo professor em língua de sinais. 
Posteriormente, o texto é apresentado e “lido” pelo aluno em busca das palavras desconhecidas. O 
vocabulário é estudado com apoio de recursos visuais e da Libras. Neste momento, aproveita-se para 
realizar a ampliação vocabular do aluno contextualizando os termos estudados em outros usos 
polissêmicos e/ou relações de hiponímia, hiperonímia, paronímia e homonímia. Também pode ser útil 
a construção de um glossário para que o aluno registre no caderno ou no portfólio o vocabulário 
aprendido para consulta quando necessário. Novamente, o texto é retomado e lido, agora com 
conhecimento das palavras, e interpretado. Por fim, pode ser solicitado ao aluno que produza textosem 
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Libras e em Português que poderão ser avaliados pelo professor. No decorrer das aulas, a avaliação 
diagnóstica da leitura do aluno surdo se dará mediante a quantidade de vocabulário que o aluno 
demonstre a relação palavra/sinal/contexto. 

Com relação ao trabalho bilíngue, é importante que os docentes dos diferentes componentes 
curriculares conheçam a estrutura da Língua de sinais e a estrutura da Língua Portuguesa de forma 
contrastiva para que seja possível avaliar melhor as produções dos estudantes surdos e buscar 
estratégias para o ensino que contemplem o bilinguismo pleno. Esse conhecimento também possibilita 
colocar em prática critérios diferenciados de avaliação na escola significa reconhecer e respeitar a 
diferença linguística dos alunos surdos e evita que ocorram atos arbitrários de discriminação e 
marginalização no contexto escolar. Um olhar diferenciado nas produções escritas de alunos surdos 
é ponto de partida para concretizar, na prática, o diálogo com as diferenças, respeitando as 
possibilidades e limitações de seu aluno, para valorização de sua identidade surda (FERNANDES, 2007, 
p.17). 

Para a avaliação da Língua Portuguesa Escrita, existe um código para marcação das correções nos 
textos produzidos individualmente pelos alunos. A correção coletiva e reestruturação de textos 
também é empregada no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa escrita, 
tomando-se como base os textos individuais e coletivos produzidos pelos alunos, com ênfase na 
apresentação das diferentes formas de se dizer uma mesma ideia, em português escrito. 

 
           10.8- COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E O PAPEL DO COORDENADOR NA                          UNIDADE 

ESCOLAR 
 

“Art. 119. A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões 

sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, 

tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-

pedagógicas, a fim de dar suporte ao Projeto Político Pedagógico - PPP. § 1º As ações 

devem contemplar a implementação do Currículo da Educação Básica e das Orientações 

Pedagógicas da SEEDF em vigor. 

§ 2º Cabe ao Coordenador Pedagógico articular ações que garantam a realização       da 

Coordenação Pedagógica.” 

Regimento da Rede Pública de Esnsio do Distrito Federal. 

 
O coordenador pedagógico é o articulador e mediador das relações entre os indivíduos (pais, 
alunos, professores e diretores) da comunidade escolar, evitando desgastes que possam vir a 
acontecer entre eles, com o compromisso de ações capazes de proporcionar as transformações 
ocorridas na sociedade atual. Nesse sentido, Carapeto (2001, p. 93) afirma: 

”Como prática educativa, a supervisão educacional, constitui-se num trabalho 

profissional que tem o compromisso de garantir os princípios de liberdade e 

solidariedade humana, o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho e, para isso, assegura a 

qualidade do ensino, da educação, da formação humana. Seu compromisso, em última 

instância, é a garantia de qualidade de formação humana que se processa nas 

instituições escolares, no sistema educacional brasileiro, na atual conjuntura mundial. 

Não se esgota, portanto, no saber fazer bem e no saber o que ensinar, mas no trabalho 

articulador e orgânico entre a verdadeira qualidade do trabalho pedagógico que se 

tornará mais verdadeira em seus compromissos humanizadores quando expressar e se 

constituir em polo-fonte de subsídios para novas políticas e novas formas de gestão na 
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intensidade espaço-temporal de transformações que a era da globalização e a sociedade 

do conhecimento ocasionaram”. 

Por fim, na Escola Bilíngue Libras e Portugues Escrito de Taguatinga, o coordenador pedagógico, 
tem compromisso com a provocação para o questionamento, de modo a ajudar os professores a 
serem críticos e reflexivos em toda a sua prática docente para cumprir seus objetivos educacionais. 

11-AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 
           11.1- AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 
 

A seguir descrevemos o diagnóstico dos alunos construído com base no resultado de testes 
aplicados no início do ano letivo, conforme etapa da educação básica. 

 
     ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1º SEGMENTO 

 
A EBT realiza anualmente a avaliação diagnóstica no início do ano letivo objetivando 

conhecer a especificidade da turma e dos estudantes, suas necessidades e dificuldades de 
aprendizagem. De forma geral, a avaliação diagnóstica é realizada nos componentes de português, 
matemática e LIBRAS. 

● No componente de matemática, tem o objetivo de quantificar o conhecimento do 
aluno, tais como as quatro operações, resolução de problemas, sequenciação, 
classificação, ordenação, comparação, correspondência. 

●  No componente de português, tem o objetivo de identificar o conhecimento de 
vocabulário, a leitura, interpretação de texto bem como a produção de texto. 

● No diagnóstico de Libras, o objetivo é identificar o nível linguístico. Vocabulário solto, 
capacidade de interpretação de pequenas frases, textos de nível básico na Língua de 
Sinais e o uso na comunicação de frases e textos. É realizada a partir de conversação 
sinalizada individualmente com cada aluno. 

 
 

                 ANOS FINAIS ENSINO MÉDIO, 2º E 3º SEGMENTO 
 

● No componente de matemática, o objetivo era o de quantificar o conhecimento do 
aluno nas equações básicas da matemática, tais como as quatro operações e 
equações de 1º e 2º graus, que são requisitos essenciais para as disciplinas de Física, 
Química e Biologia. 

● No componente de português, o objetivo era o de identificar o conhecimento de 
vocabulário, a leitura, interpretação de texto bem como a produção de texto, que é de 
suma importância para a compreensão dos componentes de história, geografia, artes, 
sociologia, filosofia, inglês e português. 

● No diagnóstico de Libras, a professora identificou o aprofundamento do conhecimento 
da língua através de conversação sinalizada direta com cada aluno. 

A análise dos resultados do desempenho dos estudantes indica que os alunos atendidos nos Anos 
Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio possuem conhecimentos bem heterogêneos. Os níveis 
identificados na aquisição do Português Escrito nessas etapas foram: 
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● Nível 1 – incipientes na língua, total apoio/dependência da LS, não entendem a estrutura 

básica da LP, pouco ou nada produzem em termos de escrita mais elaborada. 

● Nível 2 – maior vivência da língua, alguma habilidade linguística, certa dificuldade em se 

posicionar através da escrita e de ler e entender nas entrelinhas. 

● Nível 3 – consegue ler e explicar não só na LS mas também através da escrita aquilo que leu, não 

só estrutura o pensamento através da LS mas se posiciona através do português escrito, transita 

pelas duas línguas e identifica as diferenças entre elas, lê nas entrelinhas, argumenta, questiona e 

discorda através da língua escrita. 

 
Quanto a aquisição de Libras nos Anos Finais e Ensino Médio, foram identificados os seguintes 

níveis: 
 
 

● Nível 1 - Os alunos apresentam déficit Linguístico, não adquiriram a Língua de Sinais ou 
adquiriram com falhas e não decodificam o significado dos sinais e das palavras, tendo falhas na 
aquisição e na aprendizagem da mesma, sendo assim necessário trabalhar a Língua materna 
e os seus significados trazendo contextualização para os mesmos. 

● Nível 2 - O aluno já demonstra alguma aquisição da Libras, porém o aluno não interpreta 
grandes contextos, não entende vocabulários formais, apresenta pouco domínio de 
vocabulário, precisa aprofundar e entender contextos e sinais. 

● Nível 3 - O aluno já demonstra aquisição da Libras, porém o aluno não entende metáforas, não 
entende contextos profundos, apresenta vocabulário mediano. O aluno precisa aumentar o 
vocabulário e entendimentos de temas complexos. 

● Nível 4 – O aluno já apresenta aquisição da Libras, vocabulário é rebuscado, já compreende 
alguns contextos complexos e tenta aprofundar ainda mais esses vocabulários. 

 

 
Quanto ao conhecimento lógico matemático nos Anos Finais e Ensino Médio, foram 

identificados os seguintes níveis: 
 

● Nível 0- Objeto de estudo: Adição, subtração com reserva e multiplicação (tabuada); 

● Nível 1- Objeto de estudo: multiplicação por dois números. 

● Nível 2- Objeto de estudo: multiplicação por dois ou mais números, números primos e 
fatoração. 

● Nível 3- Resolução de problemas envolvendo equações e conjuntos. 

 

11.2- AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 
A Educação Bilíngue Libras e Português escrito é entendida, como a escolarização que 

respeita a condição da pessoa surda e sua experiência visual como constituidora de cultura e 
identidade singulares, sem, contudo, desconsiderar a necessária aprendizagem escolar do português.  

A Lei nº 10.436, de 2002, marca uma nova era na educação dos surdos brasileiros. A partir 



32  

dela, tantas outras leis vêm sendo promulgadas, de forma a garantir os direitos humanos, 
linguísticos, educacionais, identitários e culturais dos surdos. 

O Decreto nº 5.626, de 2005, dá continuidade aos avanços promulgados na Lei que 
regulamenta. A Libras precisa ser entendida como língua de ensino, instrução, comunicação e 
interação; e o português, segunda língua para os estudantes surdos, precisa ser ensinado em sua 
forma escrita. 

Nesse sentido, a política linguística instaurada por meio do Decreto 5.626/2005 ao 
regulamentar a Lei 10.436/2002 tem como consequência um planejamento linguístico de status, pois 
reconhece a Língua de Sinais Brasileira (Libras) como língua nacional usada pela comunidade surda 
brasileira e de intervenção, pois desdobra uma série de ações de implantação e implementação da 
Libras no Brasil. A regulamentação dessa lei apresenta uma série de intervenções que promovem a 
Libras no país e determina a Educação Bilíngue de Surdos. O capítulo IV do Decreto 5626/2005 prevê 
um planejamento linguístico para a difusão da Libras e da Língua Portuguesa escrita para o acesso das 
pessoas surdas à educação.  

A estratégia 4.7 da Meta 4 do Plano Nacional de Educação – Lei n° 13.005/2014, garante a 
educação bilíngue Libras e Português escrito: 

 “garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – Libras como 
primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos 
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues 
(grifo nosso) e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 
de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como 
a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdocegos.” 

 
As Escolas Bilíngues de Surdos são específicas e diferenciadas e têm como critério de seleção 

e enturmação dos estudantes, não a deficiência, mas a especificidade linguístico-cultural reconhecida 
e valorizada pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, em vista da promoção da 
identidade linguística da comunidade surda, bem como do favorecimento do seu desenvolvimento 
social. São instituições de ensino da rede regular nas quais a comunicação, a instrução, a interação e 
o ensino são realizados em Libras como primeira língua e em língua portuguesa na modalidade 
escrita como segunda língua, destinadas a educandos surdos, com deficiência auditiva, surdocegos, 
surdos com outras deficiências associadas e surdos com altas habilidades ou superdotação, que 
optam pelo uso da Libras. 

A oficialização do ensino de Português Escrito como Segunda Língua para os Estudantes 
Surdos (PSLS) trouxe consigo, entre outras demandas, a emergência da organização de um currículo 
para o ensino de PSLS e da Língua de Sinais Brasileira. O Ministério da Educação lançou em 2021 a 
Proposta de Referencial Curricular para o Ensino de Português Escrito como Segunda Língua para 
Estudantes Surdos, documento norteador para os estados, municípios e Distrito Federal. Trata-se de 
uma de proposta de referencial curricular para estudantes surdos, matriculados na educação bilíngue 
de surdos da educação básica e do ensino superior.  

A proposta curricular fortalece as identidades linguísticas surdas ao propiciar novos 
aprendizados aos estudantes surdos a partir da aquisição da Libras como primeira língua e do 
aprendizado português escrito como segunda língua. Entre os objetivos desta proposta de referencial 
curricular está construir práticas curriculares que oportunizem os estudantes surdos a transitar com 
liberdade por culturas e línguas em contato, alcançando, verdadeiramente, a inclusão escolar. 

Recentemente a inclusão da modalidade de Educação Bilíngue de Surdos na Lei nº 14.191, 
de 3 de agosto de 2021, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no âmbito do 
artigo 3º, incluindo que deve ser respeitada a diversidade humana, linguística, cultural e identitária 
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das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva sinalizantes. Além de trazer no Art. 60-A. o 
conceito de educação bilíngue de surdos, como sendo a modalidade de educação escolar que 
promove a especificidade linguística e cultural dos educandos surdos, deficientes auditivos e 
surdocegos que optam pelo uso da Língua de Sinais Brasileira - Libras, por meio de recursos e de 
serviços educacionais especializados, disponíveis em escolas bilíngues de surdos e em classes 
bilíngues de surdos nas escolas regulares inclusivas, a partir da adoção da Libras como primeira língua 
e como língua de instrução, comunicação, interação e ensino, e da língua portuguesa na modalidade 
escrita como segunda língua.  

Uma vez que é assegurado por dispositivos legais, o direito à educação bilíngue de surdos e 
recomendado a necessidade de um ambiente bilíngue, o reconhecimento da Língua Portuguesa como 
segunda língua, no sentido de adequar o ensino e as avaliações relativas à escrita, observando-se 
esse aspecto, inclusive adotando avaliações em Libras que precisam estar presentes em todo o 
processo. O objetivo é garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição 
necessária à educação do surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em Libras e concluir 
a educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português.  

Tudo isso demanda o desenho de uma política linguística que defina a participação das duas 
línguas na escola em todo o processo de escolarização de forma a conferir legitimidade e prestígio da 
Libras como língua curricular e constituidora da pessoa surda. 

Sabemos que o sistema de avaliação em larga escala permanente auxilia as escolas a 
estabelecerem políticas públicas para a melhoria do ensino com o objetivo de obter informações que 
propiciem a formulação constante de estratégias e ações pedagógicas que contribuam para a efetiva 
aprendizagem dos estudantes.  

Avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento da aprendizagem. Permite tomar 
conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar o educando para que 
supere suas dificuldades, na medida em que o que importa é aprender. (LUCKESI, 2005). 

No âmbito educacional, as avaliações servem, basicamente, para medir, selecionar e 
promover os estudantes. Assim, serão apresentadas recomendações que deverão nortear a 
elaboração e execução das avaliações tanto em Libras e de Libras como primeira língua, quanto de 
Língua Portuguesa e em Língua Portuguesa como segunda língua.  

A avaliação em Língua de Sinais e da Língua Portuguesa escrita faz parte do cotidiano 
educacional da Escola Bilíngue, desde seu ingresso na educação fundamental, dando prosseguimento 
em que os instrumentos de avaliação são apresentados em Libras. Essa decisão que envolve a 
adequação dos instrumentos de avaliação para a Libras e está baseada nos Direitos Linguísticos dos 
Surdos, bem como, na Lei de Acessibilidade, no Decreto 5626/2005 que regulamenta a Lei de Libras e 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que obriga o Estados Partes, ou seja, os 
órgãos públicos responsáveis pelas avaliações de exames institucionais, a promover as avaliações por 
meio da Língua de Sinais Brasileira e considerando a Língua Portuguesa escrita como segunda língua. 

Entendemos ser prioridade da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) avaliar, 
anualmente, séries diferentes das que são diagnosticadas pelo Ministério da Educação (MEC), 
tornando possível que todas as séries possam ser avaliadas. Inclusive a Prova Diagnóstica de 2018 foi 
totalmente desenvolvida em Libras e constituiu uma avaliação personalizada para o DF, o que tornou 
possível a avaliação diagnóstica dos estudantes surdos. A Prova Diagnóstica foi aplicada por vídeo 
prova, as quais foram gravadas pelos professores da Escola Bilíngue da SEEDF e a aplicação ocorreu 
de forma online. 

Os instrumentos de avaliação dos estudantes surdos devem manter o foco na verificação da 
apropriação conceitual e do conteúdo abordado pelo estudante surdo e não especificamente na 
forma escrita. Dessa forma, provas em Língua de Sinais gravadas em vídeo configuram uma forma de 
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avaliação bastante apropriada. 
Os instrumentos de avaliação utilizados podem ser produzidos diretamente em Libras ou 

serem traduzidos para a Libras. No entanto, para realizar a tradução desses instrumentos para a 
Libras é fundamental utilizar a Norma Surda de traduzir, assim contamos mais e mais com o 
ator/tradutor surdo. Norma Surda refere às formas dos surdos organizarem seus discursos marcadas 
por aspectos que são determinados pela percepção dos surdos que é visual. 

A reapresentação da prova em Libras por meio de vídeos, que podem ser revisitados para 
esclarecimentos de dúvidas ou para melhor compreensão é fundamental, pois a leitura dos textos 
produzidos em Libras exige essa estratégia. Os estudantes devem ter acesso individual às provas por 
meio de computadores individuais, pois isso facilita a reapresentação das questões de acordo com o 
ritmo de cada estudante. Se não houver esta estrutura no espaço educacional, os instrumentos de 
avaliação em Libras podem ser projetados para todos os estudantes por meio de data show e ou 
lousa digital. Neste caso, o professor deverá repassar cada questão algumas vezes, de acordo com as 
necessidades dos estudantes. 

As provas de medição, devem ser pré-filmadas e editadas, com um menu inicial 
apresentando um ícone para a introdução e os demais ícones para cada questão da prova. Os 
estudantes podem fazer a prova na ordem que quiserem, eles assistem às provas e respondem às 
questões filmadas e salvas no próprio computador. É importante oferecer ao estudante todas as 
instruções diretamente em língua de sinais. 

O conteúdo dos instrumentos de avaliação deve ser pensado em Libras para estudantes 
surdos. Isso implica a necessidade de adequações. Por exemplo, em provas com exemplos da Língua 
Portuguesa pode ser necessário incluir exemplos da Libras para tornar mais claro o conteúdo em 
questão. Em alguns casos, questões específicas da Língua Portuguesa são incompreensivas aos 
surdos, por exemplo, questões relativas à sonoridade da língua. Neste caso, recomenda-se a 
substituição da questão. 

Quando houver produções escritas em Língua Portuguesa, os professores devem se ater ao 
conteúdo das produções dos estudantes, adotar mecanismos de avaliação coerentes com 
aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e 
reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa. Os 
professores devem utilizar a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, como versões dos 
textos apresentados em Língua Portuguesa.  

Provas da Língua Portuguesa devem ser elaboradas por professores de português que 
conhecem profundamente o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para surdos, em uma 
perspectiva de segunda língua. O formato das provas é diferenciado, pois são propostos textos 
visuais para análise e interpretação pelos estudantes. 

Diante dos argumentos acima citados e respeitando todo o processo de organização e 
estruturação da Avaliação Diagnóstica da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), vimos 
por meio deste ressaltar que as avaliações em larga escala não atende aos estudantes surdos da 
escola Bilíngue Libras e Português escrito de Taguatinga, por estar organizada em Língua Portuguesa 
como primeira língua o que torna impossível uma Avaliação Diagnóstica que tem como objetivo a 
obtenção de informações prévias sobre as crianças e sobre os estudantes para fins de início da 
organização do trabalho pedagógico. Buscar também identificar o tipo de trabalho mais adequado ao 
público alvo, como também as aptidões, os interesses e as capacidades para futuras intervenções 
pedagógicas. 

Dessa forma a Escola Bilíngue Libras e Português escrito de Taguatinga pede a compreensão 
e o apoio com orientações e infraestrutura para realizar as avaliações em larga escala nos moldes da 
avaliação diagnóstica que foi realizada no ano de 2018, ano que foi possível verificar as dificuldades e 
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possibilidades apresentadas pelos estudantes surdos e a partir daí traçar ações pedagógicas 
favoráveis do acesso ao conhecimento, à escolarização em Libras e Português escrito, contribuindo 
para a aprendizagem dos estudantes surdos.  

         
11.3 – CONSELHO DE CLASSE 

 
O Conselho de Classe faz parte das ações realizadas pela coordenação pedagógica, supervisão 

pedagógica e equipe diretiva juntamente com o corpo docente e discente da escola. Também 
participam os profissionais da Sala de Recursos, EAA e SOE. É realizado bimestralmente com objetivo de 
verificar a situação geral da turma, quais alunos apresentam dificuldades, em quais conteúdos e que 
estratégias serão adotadas pela escola juntamente com o professor para sanar as dificuldades 
apresentadas. 

Durante o Conselho de Classe são definidas estratégias como reagrupamento interclasse e 
intraclasses, projetos interventivos, encaminhamentos para a orientação educacional e Sala de 
Recurso Generalista Bilíngue observados. Nesses momentos são observados os níveis de aquisição 
linguística; possíveis comprometimentos cognitivos; questões de aquisição tardia da língua de sinais (1ª 
língua); problemas comportamentais; deficiências associadas à surdez; síndromes e outros. Os resultados 
detectados incluem: melhora no relacionamento entre os pares, melhora no comportamento dos 
alunos em relação ao cumprimento de regras e melhora na aprendizagem como um todo. 

 
 

             11.4- CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO NA ESCOLA 
BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO DE TAGUATINGA 

 

“Avaliar é a possibilidade de se organizar o 
trabalho pedagógico de maneira que os 
professores e os estudantes consigam efetivar 
aprendizagens embasadas em objetivos 
educacionais.” 

 
A EBT adota a prática da avaliação com caráter processual, formativo e participativo de 

forma contínua, cumulativa e diagnóstica, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança. No 
decorrer do processo avaliativo leva-se em consideração as estratégias didático-pedagógicas 
propostas e os processos de aprendizagens específicos dos estudantes, procurando atender às 
diretrizes de avaliação da SEEDF no biênio 2020/2021. Sendo assim, a avaliação passa a ser 
compreendida como aprendizagem, fazendo com que os procedimentos utilizados em torno das 
atividades sejam relevantes para o processo de aprendizagem. 

A avaliação do rendimento escolar é de competência primeira dos docentes em suas 
respectivas disciplinas e projetos e é realizada mediante a utilização de estratégias e instrumentos 
adequados, inseridos no Projeto Político da Escola. A elaboração de instrumentos avaliativos visuais é de 
suma importância. Considerando a oferta e o público alvo específicos da EBT, há uma ênfase para que 
a avaliação ocorra também respeitando a característica linguística bilíngue dos alunos. Dessa forma, 
a avaliação deve levar em conta também meios para que o aluno possa participar utilizando sua 
língua materna. Em contraposição a um sistema avaliativo que promove a passividade do estudante 
frente a ele, a avaliação bilíngue se apresenta como recurso pedagógico em condição de promover 
aprendizagens significativas e de instrumentalizar o aluno para a construção do conhecimento, sob a 
mediação do professor valorizando a Libras. 

Além disso, recomenda-se a diversificação dos instrumentos avaliativos, possibilitando que o 
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professor obtenha maior número e variedade de informações sobre o trabalho docente, percursos de 
aprendizagem e de reflexão de como os conhecimentos estão sendo concebidos pelo aluno 
(VILLASBOAS, 2008). Para tanto, a avaliação deve ser um processo inclusivo, com atitudes pautadas em 
valores éticos e socialmente construídos. A Escola Bilíngue utiliza diversos instrumentos de 
avaliação, destacamos aqui alguns formatos específicos de avaliação. 

● Portfólios- documentam o desenvolvimento escolar dos alunos; 

● Avaliações impressas– as provas impressas podem ser objetivas ou subjetivas, 
elaboradas em Língua Portuguesa. Para os alunos surdos leva-se em consideração a 
adequação textual para a segunda língua, com o vocabulário já trabalhado em sala ou com 
eventuais glosas com definição, a fim de que os alunos tenham autonomia para 
responder. Contam com o apoio visual por meio da inserção de imagens que 
oferecem pistas visuais auxiliares da compreensão dos alunos. 

● Avaliações em vídeo - avaliações produzidas diretamente em Libras ou traduzidas para 
Libras, gravadas em vídeo. Podem ser aplicadas em sala de aula com apoio do projetor 
de slides, de uma televisão ou de outros recursos tecnológicos. 

● Avaliação Diagnóstica para nivelamento/reagrupamentos: testes diagnósticos são 
aplicados no início de cada semestre letivo e ao final do ano letivo para agrupar os 
estudantes por níveis de aquisição e proficiência em Libras e em Língua Portuguesa 
Escrita. Testes diagnósticos também são aplicados com o objetivo de realizar 
reagrupamentos dos estudantes conforme seus conhecimentos matemáticos. 

● Anamnese: no componente de Educação Física, o professor, ao iniciar suas atividades 
pedagógicas, preenche uma ficha de anamnese, que fica disponível para o caso de haver 
necessidade de uma eventual consulta, por exemplo, durante as atividades da 
educação integral. 

 
As várias atividades realizadas pelos estudantes constituem os instrumentos/procedimentos 

avaliativos, como os trabalhos individuais, em grupos, debates, júris simulados, produção de textos nos 
diferentes gêneros, listas de exercícios, produções orais, relatórios de pesquisas e visitas, entrevistas 
gravadas ou não, montagem de curtas, documentários, painéis, além de outros instrumentos e 
procedimentos. 

Igualmente importante e necessária é a real participação dos estudantes no processo 
avaliativo. O protagonismo estudantil por meio da autoavaliação pelo estudante e da avaliação por 
pares (avaliação por colegas), contribui para o amadurecimento intelectual e pessoal, ao mesmo 
tempo em que potencializa suas aprendizagens de forma colaborativa e propositiva. A mediação 
docente é fundamental e pode ser decisiva, afinal o professor é, ao mesmo tempo, avaliador e 
pesquisador da sua prática por refletir conjuntamente com os estudantes sobre os avanços e as 
dificuldades inerentes ao cotidiano das ações no interior da escola. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF definem a avaliação formativa como 
elemento da formação contínua porque exige, também, estudo e formação em avaliação e em outras 
temáticas a ela relacionadas. A avaliação diagnóstica e a auto-avaliação entram neste cenário como 
potencializador da avaliação formativa. A auto-avaliação é um recurso pedagógico alinhado à 
avaliação formativa por possibilitar, aos sujeitos, perceber seus avanços e fragilidades e buscar se 
autorregular para aprender mais (idem). 

Devido a especificidade e a diversidade dos atendimentos oferecidos pela EBT, a avaliação em 
cada uma das etapas possui características a seguir retratadas: 

● EDUCAÇÃO INFANTIL, a avaliação ocorre, principalmente, pela observação sistemática, 
registrada pelo professor. As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática 
comporão o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA. 
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Nesta etapa se faz presente, de maneira forte e determinante, a avaliação informal 
realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. A observação, devidamente 
planejada, sistematizada e acompanhada do registro das informações coletadas, 
constitui a avaliação formal. 

● ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, além dos registros pessoais, o docente 
conta com instrumentos legais para a descrição do desempenho dos estudantes: o 
Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe. Devem constar 
nesses documentos todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e 
ainda não construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias para 
progressão ininterrupta desse processo. 

● ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, as atividades pedagógicas e avaliativas que 
melhor se adéquam a um processo formativo são: observação, entrevistas, resolução 
de problemas, criação de documentários, filmagens, trabalhos em grupos, 
dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação por 
pares, portfólios, criação e gestão de blogs, sites, entre outras. 

● ENSINO MÉDIO requer organização do trabalho pedagógico voltada para a conquista 
das aprendizagens por todos os estudantes e para a superação da avaliação quantitativa e 
classificatória, dando lugar à avaliação formativa, cujos princípios exigem que a 
avaliação diagnóstica, que a acompanha, aponte as necessidades de intervenções 
pedagógicas, oferecidas constantemente. É importante ressaltar que os 
instrumentos/procedimentos avaliativos devem expressar claramente os objetivos de 
aprendizagens e os critérios de avaliação. No ensino médio os estudantes são 
incentivados a participar da construção de objetivos de aprendizagem e dos critérios de 
avaliação. 

● EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA a avaliação escolar, em seus diferentes 
processos e espaços deve valorizar as experiências a que esse público foi submetido ao 
longo dos tempos. Portanto, destaca-se que a avaliação formativa é aquela que 
encoraja, orienta, informa e conduz os sujeitos sociais (jovens, adultos e idosos) em 
uma perspectiva contínua que estimule a autorregulação das suas aprendizagens. 
Para tanto, são utilizados instrumentos e procedimentos avaliativos que compreendam 
e reconheçam os saberes adquiridos a partir das trajetórias de vida dos estudantes e das 
suas relações com o mundo do trabalho. A maneira como articulam os novos 
conhecimentos construídos na escola com aqueles trazidos pelos estudantes sinaliza a 
importante utilização da avaliação diagnóstica, elemento da avaliação formativa, que 
pode romper com a lógica autoritária da avaliação classificatória. A construção de 
memorial analítico-reflexivo que pode ser 

incorporado ao portfólio ou a outro instrumento que o docente desejar constitui-se 
como importante instrumento para construção da autoestima positiva e o 
desenvolvimento do estudante da EJA por meio da compreensão da própria história de 
vida. 

 
As avaliações aplicadas aos Anos Finais e Ensino Médio seguem a escala de 0 a 10 .O valor de 

50% é computado da seguinte maneira: 40% prova objetiva mesclada com questões subjetivas. Os outros 
50% que compõem a nota ficam a critério de cada professor, com a proposta de trabalhos, 
portfólios, apresentações, cartazes, dentre outros. 

As avaliações aplicadas para os alunos da EJA também seguem a escala de 0 a 10 e baseiam-
se nos seguintes percentuais: (a) 50% da avaliação dos alunos é formativa, computada por meio da oferta 
de trabalhos desenvolvidos ao longo do bimestre. Faz parte dessa avaliação, a assiduidade, 
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participação, disciplina realização das tarefas, autoavaliação, respeito ao regimento escolar e às pessoas 
entre outros e (b) 50% da avaliação dos alunos é computada por meio da aplicação de, no mínimo, 
duas provas temáticas, com base nos conteúdos trabalhados ao longo do período; uma avaliação é 
aplicada no primeiro terço do semestre e outra no final do semestre. 

 
Enfim, espera-se que a avaliação formativa promova a reflexão-ação-reflexão na organização do 

trabalho pedagógico do qual participa a comunidade escolar. 
 

           11.5- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A avaliação institucional acontece por meio da auto-avaliação de toda a comunidade escolar, da 
equipe diretiva, dos professores e dos alunos, considerando a filosofia educacional proposta pela 
instituição, a prática pedagógica dos professores e o desempenho dos alunos. Essa avaliação dá-se 
conforme calendário da SEEDF, com reflexões acerca dos pontos positivos, dos pontos negativos, com 
ênfase no que precisa permanecer como está e o que precisa ser melhorado. O espaço das 
coordenações pedagógicas, reuniões coletivas e o Conselho de Classe são espaços privilegiados de 
entrelaçamento dos três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede. 

Como parte da avaliação institucional, o desempenho dos alunos nas avaliações externas, ou seja, 
nos exames nacionais de larga escala, em especial, nas provas do SAEB, Prova Brasil e ANA, bem como os 
resultados/boletins de desempenho do PAS e ENEM/ENCCEJA são considerados relevantes para a 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e para a retomada da prática pedagógica 
do professor.      

 
 

              12- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

12.1 - GESTÃO DE PESSOAS 
 

O conhecimento de Libras é um critério determinante para o ingresso no quadro de 
profissionais dessa escola, que é PARA TODOS, mas que é, por sua natureza especial, constituída por 
uma plataforma bilíngue. Pensando nesta questão, orienta-se que o quadro de funcionários da Escola 
Bilíngue (Libras e Português-Escrito) seja formado por funcionários surdos e por funcionários 
ouvintes fluentes em Libras. 

Assim, a orientação é para que todos os profissionais da escola sejam bilíngues ou tornem-se 
bilíngues, fluentes em Libras, pois precisam ser fonte viva de modelo linguístico principalmente para 
as crianças que se encontram em fase de aquisição linguística, por serem filhas, em sua maioria, de pais 
ouvintes e não terem acesso à Libras fora da escola. Na composição dessa equipe de profissionais, 
portanto, tanto na equipe diretiva, quanto na equipe de auxiliares da educação, dos assistentes à 
educação, quanto na absorção de profissionais readaptados, é importantíssimo que esse critério seja 
observado. 

O quadro de professores da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito tem como objetivo, 
contemplar profissionais surdos e profissionais ouvintes. Os profissionais surdos sinalizantes poderão 
ser absorvidos por meio de abertura de concurso público para professores surdos bilíngues, com 
adequação da prova e da correção; e de profissionais ouvintes bilíngues, ou seja, fluentes em Língua 
Portuguesa e Língua de Sinais Brasileira, que poderão ser absorvidos por meio dos critérios mencionados. 
A Equipe Gestora da Escola deve ser composta a partir de eleição e os candidatos precisam ser 
preferencialmente bilíngues. É preciso negociar com as empresas de terceirização para que os 
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profissionais de assistência à educação – serviços gerais, à exceção de vigias, sejam surdos 
sinalizantes. 

Caso não seja possível preencher todas as vagas com profissionais com este perfil, os 
interessados em preenchê-las devem ter ciência da comunidade a que prestarão serviço e da 
necessidade de participarem de cursos que lhes proporcionarão uma formação bilíngue. 

Aos professores, deve ser oferecida, anualmente, formação continuada com proposta de 
educação bilíngue, na própria instituição. O que realmente é importante um professor que queira ser 
lotado na instituição saber é que precisa ter um perfil que atenda a duas características essenciais: (a) a 
disposição em aprender e melhorar tanto com relação à proficiência em Libras quanto em relação ao 
planejamento de suas aulas, de forma a buscar um ensino inovador, e (b) a compreensão de que o aluno 
precisa ser respeitado em seu DIREITO DE APRENDER (BRASIL, 2009). 

Esse perfil é encontrado em um profissional que, além da habilidade e interesse em adquirir a 
língua de sinais, valoriza, respeita os estudantes e busca promover uma educação que tenha como 
consequência tornar cada estudante que passar por si um indivíduo melhor. 

 
12.2 - GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 
A escola recebe dois recursos financeiros, baseados na quantidade de alunos matriculados. Na 

verdade, essa concepção precisa ser alterada, dadas as especificidades da instituição: deve-se levar em 
conta não o quantitativo de alunos, mas sim sua natureza especial e específica. 

 
B. PDDE – (Programa Dinheiro Direto na Escola), recurso oriundo do Governo Federal, 

destinado a pequenas necessidades da escola; 

✓ Cobrir despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos; 
✓ contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino 

beneficiários, devendo ser empregados na manutenção conservação do prédio escolar; 
✓ aquisição de material necessário ao funcionamento da escola, 
✓ capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação, avaliação da aprendizagem; 
✓ implementação do projeto pedagógico; 
✓ aquisição de material didático/pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais diversas. 

 
C. PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira destinado às Instituições 
Educacionais e Diretorias Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal visa 
dar autonomia gerencial para a realização do projeto pedagógico, administrativo e financeiro das 
Instituições Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino, por meio do recebimento de recursos 
financeiros do Governo do Distrito Federal. 

Os recursos financeiros destinados à Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito, entre os quais 
o PDAF e a gratificação percebida pela equipe diretiva, cujo valor costuma estar vinculado na SEEDF à 
quantidade de alunos matriculados na Instituição, deverão estar associados às especificidades da 
UE, o que inclui as diferentes etapas de ensino oferecidas pela instituição. Além de o cálculo do 
montante não poder ser realizado per capita, precisa adequar-se à demanda institucional, à 
modalidade e etapas de ensino oferecidas, bem como aos laboratórios em fase de implantação. 

 
Objetivo: 

O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, administrativo 
e financeiro das Instituições Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino. Os recursos do 
PDAF são classificados nas categorias de despesas de Capital e de Custeio, que são outras despesas 
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correntes. 

 
Aplicação dos Recursos: 

Os recursos do PDAF destinam-se exclusivamente, ao apoio aos projetos pedagógicos, 
administrativos e financeiros das IEs e CREs apoiadas e sua utilização observará as necessidades 
estabelecidas na Ata de Prioridades em conformidade com a legislação. 

 
Controle e prestação de contas: 

O controle da utilização dos recursos do PDAF será feito com base nas informações contidas 
em Prestações de Contas, a serem elaboradas pelas UEx e entregues à DRE de sua jurisdição até o 
dia 15 de junho do ano seguinte ao da utilização dos recursos. 

As Prestações de Contas deverão atender às normas da SEEDF e da Secretaria de Estado da 
Fazenda do Distrito Federal, obedecendo aos princípios fundamentais de contabilidade. 

 
Fiscalização: 

 

A fiscalização será feita pelos órgãos de Controle Interno e Externo do Distrito Federal. 
Contamos também com contribuições voluntárias – taxas da APM (Associação de Pais e 
Mestres), que são utilizadas na melhoria do lanche, em pequenos reparos, como: troca de 
torneira, fechaduras, reposição de lâmpadas, etc. 

 
12.3 - ATUAÇÃO DA APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES 

APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de 
Taguatinga, entidade que tem o objetivo de integrar a escola, a família, a comunidade e o poder 
público. 

Atuação: 
- Aplicar os recursos arrecadados pela APAM em prol do aluno e na melhoria da escola 

 
12.4- ATUAÇÃO DA CAIXA ESCOLAR 

 
É uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, que se rege por seu Estatuto, 

Regimento Interno e pelas disposições pertinentes ao Código Civil Brasileiro. 
Constitui objetivo social da Caixa Escolar apoiar e cooperar com as Instituições Educacionais 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, inclusive as Diretorias Regionais de Ensino, em seus 
processos de autonomia de gestão, favorecendo o entrosamento entre a direção, pais de alunos ou 
seus responsáveis, professores, servidores e alunos da Instituição Educacional e a sua plena integração 
com a comunidade a que serve. 

 
 

12.5 ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR AS METAS ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA                     EDUCACIONAL 
VIGENTE 

 
● Participação no Circuito de Ciências das Escolas Públicas do DF 
● Contribuições do corpo docente da EBT para a elaboração da redação do documento de 

Estratégia de Matrícula vigente (Apêndice 45). 

● Contribuições do corpo docente da EBT para a elaboração do novo documento das 
Orientações Pedagógicas para a EBT; 

● Participação da EBT na elaboração de vídeo provas para aplicação das Provas Diagnósticas em 
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todo o DF, coordenado pela Diretoria de Avaliação – DIAV/SUPLAV da SEEDF. 

● Participação da EBT na Banca Examinadora de Aptidão para professores da SEEDF que 
desejam trabalhar na EBT. 

 

13-PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 
                
           13.1-COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O objetivo principal do Plano de Ação da Coordenação Pedagógica é apresentar as prioridades 
pedagógicas visando à melhoria do nível de educação na atual realidade apresentada na Escola e 
sugestões para melhorar e facilitar o trabalho pedagógico desenvolvido. 

Para chegar com êxito ao final das atividades, o planejamento é imprescindível, sendo assim, 
apresentamos o cronograma de atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo no espaço 
reservado à coordenação pedagógica. Lembramos que todo planejamento deve ser aberto a alterações 
podendo este sofrer mudanças no decorrer do ano letivo. 

 
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DOS ANOS NICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Quadro de organização da coordenação: 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Coordenação 
individual. 

Coordenação 
por área 

Coordenação Coletiva 
com 
estudos/planejamentos 

Curso/coordenação 
individual 

Coordenação 
Individual 

 
As coordenações realizadas às terças-feiras são dedicadas à execução do planejamento por área, à 

organização dos reagrupamentos e dos reforços no contra turno com o aluno. 
Nas coordenações às quartas-feiras serão tratados assuntos de interesse geral da escola como 

planejamentos de ações coletivas e informações gerais de correspondências e/ou fóruns. Um tempo é 
reservado para estudo/oficinas onde são abordados temas que possam contribuir para o bom 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

A coordenação de quinta-feira é reservada para reforço escolar, confecção de materiais e 
planejamento. A maioria das ações planejadas tem como público alvo o professor que está em contato 
direto com o aluno, visando proporcionar oportunidade de desenvolvimento para o educando, 
respeitando suas potencialidades e temporalidade com foco em uma educação de qualidade. 

A seguir apresentamos o quadro contendo o plano de ação da coordenação pedagógica para o ano 
corrente: 
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METAS 
(O que fazer?) 

AÇÃO OU 
ESTRATÉGIA 

(Como fazer?) 

RESPONSÁV
EIS 
(Quem vai 
fazer?) 

PERÍODO 
(Quando
?) 

 
RECURS
OS 

AVALIAÇÃO 
(Como e 

quando será 
avaliado 

 Acompanhamento nas 
coordenações por 
área/etapa da 
educação básica. 

    

 
Oferecer apoio, 
acompanhamento 
didático pedagógico 
ao professor , 
promover oficinas, 
estudos e palestras 
durante o ano 
letivo. 

Desenvolvimento de 
oficinas nas coletivas; 
tais como: 
- sequência didática 
- princípios do BIA e 

PNAIC 
- avaliação 
- análise do currículo 
- recursos pedagógicos 

para matemática 
- produção de texto 

 

Apoios 
pedagógicos e 
coordenador
es 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 
- Professores 
- Outros 

palestrante
s 

- Equipe 
diretiva 

- Coordenad
ores 

 
Nas coletivas 
e nas 
coordenaçõe
s por etapa 

 
 
Revisar e 
atualizar o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
para sua 
execução no 
ano corrente. 

 
 

Avaliação e 
planejamento dos 
projetos que irão 
permanecer e 
acrescentar outros. 

 
 
 
Equipe 
Gestora 

 

Mês 
de 
feverei
ro, 
Março 
e 
junho 

PP 
Equipe 
diretiva 
Coordenado
res 
Auxiliares 
Professores 
Pais 
Alunos 

 
 

Após a 
elaboração 
do Projeto 
(P.P.P) 

 
Analisar o currículo 
para elencar os 
fundamentos 
norteadores da 
prática educativa. 

 
Durante as 
coordenações por 
área, realizaremos 
consulta ao currículo a 
fim de embasar a 
elaboração de 
planejamentos 

 
 
Coordenadore
s 

 

Durant
e o ano 
letivo 

Data Show. 
Currículo. 
Professores 
Equipe 
diretiva 
Coordenado
res 

 
 
Após o estudo. 

 
Promover palestra 
sobre sequência 
didática e 
planejamento 

 
Discussão acerca da 
sequência didática, 
fichas de 
acompanhamento e 
como montar rotina 
em sala. 

Coordena
dor das 
turmas 
bilíngües e 
coordena
dor das 
turmas 
regulares 

 

abril 

Coordenador 
e Itinerância 
Professores 
da Ed. Infantil 
ao 5º ano 

 
Após o 
encontro 
haverá 
avaliação. 

ncentivar a 
participação em 
eventos, Promover 
palestras e 
discussões acerca 

 
Divulgação de eventos 
junto ao corpo 
docente. 
Estudo e discussões nas 

 

Equipe 
diretiva e 
coordenado
res; outros 

 
 
a partir 
de abril 

 
Palestrantes 
externos; 
Parcerias 
com outras 

 
 
Avaliação final 
após cada 
ação 
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dos temas: 
- LP como L2 
- Bilinguismo 
- Gêneros Textuais 

coordenações coletivas palestrantes. instituições 
(IFB, CAS, 
FENEIS, ICEP, 
UnB) 
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- Meto
dologia de 
ensino de 
segunda 
língua 

- Pedagogia Visual 
- Adequação 

Curricular 

     

 
Promover a troca de 
experiências entre 
os professores das 
diferentes etapas da 
educação básica: 
anos iniciais, anos 
finais do EF e Ensino 
Médio 

 

 
Composição de 
grupos, conforme a 
atuação do professor, 
nas coordenações 
coletivas 

 
 

Equipe 
diretiva e 
coorden
adores 

Início 
do 2º 
bimestr
e (as 
datas 
serão 
definid
as após 
o 
Conselh
o de 
Classe) 

 

 
Apoios 
pedagógico
s, 
coordenad
ores, 
equipe 
gestora e 
Corpo 
docente 

 
 

Avaliação 
final e 
continuada 

 
Revisão coletiva do 
documento 
construído para 
elencar as 
habilidades 
mínimas para 
promoção entre os 
diferentes blocos e 
etapas da educação 
básica. 

 
 
Composição de 
grupos, conforme a 
atuação do professor, 
nas coordenações 
coletivas 

 
 

Equipe 
diretiva e 
coorden
adores 

Início 
do 2º 
bimestr
e (as 
datas 
serão 
definid
as após 
o 
Conselh
o de 
Classe) 

 
Supervisão 
Pedagógica
, apoios 
pedagógic
os, 
coordenad
ores 
(turmas 
bilíngües e 
regulares) 
e Corpo 
docente 

 
Avaliação 
contínua e 
coletiva 
realizada pelos 
atores 
envolvidos na 
elaboração do 
documento. 

 
 
Organizar 
calendário 
pedagógico para o 
ano letivo. 

Planejamento das datas 
comemorativas, 
avaliação institucional, 
eventos culturais, 
semana de educação 
para a vida, projetos a 
serem desenvolvidos no 
1º semestre e 2º 
semestre. 

 
Equipe 
diretiva, 
apoios 
pedagógicos, 
coordenadore
s, Corpo 
docente e 
demais 
funcionários 

Seman
a 
pedagó
gica 
com 
ajustes 
ao 
longo 
do ano 
quand
o 
necess
ário. 

 
P.P.P. 
Calendário 
Escolar. 
Professores. 
Coordenador
es. Direção. 

 
Na 
coordenação 
coletiva após 
finalização do 
calendário 

 
 
Organizar atividades 
coletivas de acordo 
com os temas 
previamente 
definidos nas 

 

Na entrada dirigida 
abordar sobre o tema 
gerador e o professor 
explora em sua turma 
conforme planejamento 

 

Equipe 
diretiva, 
Profess
ores 
Alunos 

 
 

Ao 
longo 
do ano 

Cartazes 
Murais 
Máscaras 
Fantasias 
Alunos 
Professores 
Coordenador

 
 
 
Coletiva 
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coordenações. realizado na 
coordenação 

Coorde
nadoras 

es 

 
Proporcionar a 
interação 
escola/comunidade
,  oferecendo 
atividades que 
dizem respeito à 
valorização da vida, 
de acordo com o 
calendário escolar. 

 
 

Programação com 
temas que abordem 
valores, saúde mental 
e outros. 

 

Equipe 
diretiva, 
apoio, 
Coordenador
es e 
professores 

 
Semana 
de 
educaç
ão para 
vida) e 
ao 
longo 
do ano. 

Professores, 
orientador 
educacional, 
psicóloga 
educacional 
- EAA, 
Alunos, 
convidados 
externos 
Funcionários 

 
 

Próxima coletiva 
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Organizar a Festa 
Junina no mês de 
junho 

Trabalhar o 
regionalismo brasileiro 
através da exploração 
das diversidades de 
culturas existentes no 
Brasil, através de: 
Histórias 
Objetos regionais 
Músicas 
Comidas típicas Danças 
Vestuário 
Gêneros textuais ( 
piadas, paródias , 
literatura de cordel e 
outros ) Organização 
da ornamentação no 
dia do evento. 

 
 
 
 
Supervisão 
pedagógica, 
coordenador
es, 
professores , 
alunos e 
comunidade 
escolar 

 
 
 
 
 

Maio 
e 
junh
o 

 
 
 
 
Som, data 
show, 
livros, 
pesquisas, 
laboratório 
de 
informática, 
material de 
expediente 
e material 
impresso. 

 
 
 
 
 
Na próxima 
coordenação 

 
 
Organizar os 
conselhos de classe e 
reunião de pais a 
cada final de 
bimestre 

- Registro e discussão 
do desempenho 
pedagógico do aluno 
ao longo do bimestre, 
com sugestões de 
estratégias para alunos 
que apresentarem 
dificuldades de 
aprendizagem. 
- Definição da pauta 
coletiva para reunião de 
pais 

 
Equipe 
diretiva, 
equipe de 
apoio, EEAA, 
itinerância, 
SOE, 
coordenadore
s, 
professores. 

 
 

Ao final 
do 
bimestr
e 

 

Ata de 
Conselho 
de Classe, 
RAV, ficha 
individual 
do aluno e 
caderno de 
atas 

 
 
Ao final do 
Conselho de 
Classe e nas 
coletivas 

 
 

Organizar o 
FestSurdo no mês de 
setembro 

- Coletânea de 
trabalhos para 
montagem de 
estandes 
- Apoio na realização 
de ensaios nas 
apresentações 
elaboradas pelos 
alunos e professores. 
Organização da 
ornamentação no dia 
do evento. 

 
 
 
Comunidade 
Escolar 

 
 

Agosto 
e 
Setem
bro 

 
Som, data 
show, 
livros, 
pesquisas, 
laboratório 
de 
informática, 
material de 
expediente 
e material 
impresso 

 
 

Na próxima 
coordenação 

Promover a 
formação para os 
professores da 
Educação Infantil a 
nível local , em 
encontros ao longo 
do ano letivo 

Apresentação do 
material enviado pela 
secretaria de educação, 
com atividades 
reflexivas e práticas 
alusivas ao tema 
elaboradas pela 
coordenação local. 

 
Coordenador 
das turmas 
bilíngües 

 
Encontr
os 
durante 
o ano 
letivo 

Data show 
Professores 
Coordenad
ores 
Material 
impresso 

 

Nas coordenações 
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Discutir o 
atendimento da 
Educação lingüística 
precoce 

Apresentação do 
documento da 
estratégia de matrícula 
da SEEDF, apresentação 
das diretrizes da 
Educação Precoce, com 
atividades reflexivas e 
práticas alusivas ao tema 

Equipe 
diretiva, 
apoio 
pedagógico, 
Coordenado
res, 
professores, 
EEAA, SOE. 

 

Març
o e 
abril 

Equipe 
diretiva, 
apoio 
pedagóg
ico, 
Coorden
adores, 
professo
res, 
EEAA, 
SOE. 

 

Nas 
coordenações 
por área e 
coletivas 

Conhecer a 
especificidade da 
turma 

Aplicação de teste 
Diagnóstico 

Professores Alunos d Início e fim 
dos 1º e 2º 

Teste 
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e dos estudantes, 
suas necessidades e 
dificuldades de 
aprendizagem. 
Promover a 
realização pessoal 
mediante o 
sentimento de 
segurança em 
relação às suas 
capacidades 
matemáticas. 

   semestres. Tabulação de 
dados Registros 
reflexivos 

Aprimorar os 
conhecimentos 
matemáticos através 
de atividades 
lúdicas,
 incentiva
ndo o 
envolvimento e a 
participação dos 
alunos nas 
olimpíadas de 
matemática da EBT. 

Olimpíadas de 
matemática da EBT. 

Professores 
dos anos Finais 
e Ensino 
Médio 

Alunos do   
ensino 
médio  
Anos finais 
Do ensino 
fundamen
tal 
. 

Data a 
definir – 
1º 
semestre. 

Avaliação por 
pares 

Incentivar a 
participação em 
eventos, Promover 
palestras e 
discussões acerca 
dos temas: 
-LP como L2 
- Bilinguismo 
-Gêneros Textuais 

- Metodologi
a de ensino de 
segunda língua 

- Pedagogia 
Visual 

 
 

Divulgação de 
eventos junto ao 
corpo docente. 
Estudo e discussões 
nas coordenações 
coletivas 

 
 

Equipe 
diretiva e 
coordenador
es do Ensino 
Médio e 
Anos Finais 

 
 
 
a partir 
de abril 

 

Palestrant
es 
externos: 
Valdicéia, 
Patrícia 
Tuxi, Falk. 
Parcerias 
com 
outras 
instituiçõ
es (IFB, 
CAS, 
FENEIS, 
ICEP) 

 
 
 
Avaliação final 
após cada ação 

 
Promover a troca de 
experiências entre 
os professores das 
diferentes etapas da 
educação básica: 
anos iniciais, anos 
finais do EF e Ensino 
Médio 

 
 
Composição de 
grupos, conforme a 
atuação do professor, 
nas coordenações 
coletivas 

 

Equipe 
diretiva e 
coordenador
es do Ensino 
Médio e 
Anos Finais 

Início do 
2º 
bimestre 
(as datas 
serão 
definidas 
após
 
o 
Conselho 

 
Supervisã
o 
Pedagógic
a, apoios 
pedagógi
cos, 
coordena
dores 
(turmas 

 
 

Avaliação final
 e 
continuada 
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de Classe) bilíngües 
e 
regulares) 
e Corpo 
docente 

Apresentar os 
trabalhos dos alunos 
elaborados no 
decorrer do ano 
letivo, com
 abordagen
s gerais,trabalhadas 
no currículo e 
seguindo  as
 orientaçõe
s pedagógicas. 

Feira literária Todos os 
professores. 

Todos
 o
s alunos. 
Educação 
infantil, 
ensino 
fundamen
tal e
 ensin
o  médio. 

final do 2° 
semestre 

Portfólio 
Seminários 
Autoavaliaç
ão 
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Participar do Circuito 
de Ciências com o 
objetivo de socializar 
experiências 
interdisciplinares e 
inovadoras realizadas 
nas escolas e faz 
parte do calendário 
oficial da Secretaria 
de Educação do 
Distrito Federal. 

Circuito de Ciências. Todos os 
professores. 

Todos
 o
s alunos. 
Educação 
infantil, 
ensino 
fundamen
tal e
 ensin
o médio. 

A definir Portfólio 
Seminários 
Autoavaliaç
ão 

Promover o acesso 
dos alunos com 
surdez e outros 
comprometimentos 
ao conhecimento 
escolar, observando 
as habilidades e 
necessidades
 ed
ucacionais específicas 
dos alunos, bem 
como as barreiras 
que tais alunos 
encontram no 
processo de 
escolarização. 

Sala de Recursos. Professores 
da sala de 
recurso 
bilíngue 

Alunos 
surdos 
com 
outros 
comprom
eti 
mentos. 

Todo o ano 
letivo. 

Registros 
reflexivos 
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          13.2-CONSELHO ESCOLAR 
 

O Conselho Escolar é uma entidade de natureza consultiva, fiscalizadora, deliberativa, 
mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, constituída 
por representantes dos diferentes segmentos que integram a comunidade escolar. 

Por exemplo, no exercício da função deliberativa, o Conselho Escolar decide, delibera, 
aprova e elabora. No exercício da função consultiva, o Conselho Escolar opina, emite parecer, 
discute. Assim, o Conselho Escolar leva aos segmentos propostas e orçamentos. Feito isso, 
reúnem-se os conselheiros para discutir e opinar sobre a questão. Emitido o parecer do 
Conselho sobre a questão, delibera-se pela aquisição de X ou Y. E a direção fica com a 
responsabilidade de executar o que foi deliberado. 

O artigo décimo do decreto 29.207/08 define as seguintes funções para o Conselho Escolar: I 
– garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da instituição educacional; 

II – aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, construída em consonância com 
a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar aprovados para a Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal, bem como, acompanhar a sua execução; 

III – referendar o Plano de Aplicação, contendo o planejamento de utilização dos recursos, o 
qual deverá estar assinado pelo Presidente da Unidade Executora – UEX e pelo Diretor da 
instituição educacional, bem como estar de acordo com as disposições do Decreto n° 28.513, de 
6 de dezembro de 2007 que instituiu para o Distrito Federal, o Programa de Descentralização 
Administrativa e Financeira – PDAF e Portaria n° 26/ SEEDF, de 31 de janeiro de 2008; 

IV – emitir parecer atestando a regularidade das contas e dos documentos comprobatórios das 
despesas realizadas; 

V – auxiliar a direção na gestão da instituição educacional e em outras questões de natureza 
administrativa e pedagógica que lhe sejam submetidas, visando à melhoria dos serviços 
educacionais; 

VI – convidar membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias de sua 
competência; 

VII – acompanhar a execução do Calendário Escolar, no que se refere ao cumprimento do 
número de dias letivos e à carga horária previstos; 

VIII – auxiliar a direção no processo de integração escola-família-comunidade; 

IX – registrar, em livro próprio, as atas de suas reuniões, e afixar em local visível, 
preferencialmente em murais acessíveis à comunidade escolar e, por meio eletrônico, se possível, 
as convocações, calendários de eventos e deliberações; 

X – averiguar e denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os procedimentos 
considerados inadequados que lhes cheguem ao conhecimento; 

XI – participar da Comissão Local do processo seletivo para escolha do Diretor e do 
Vice-Diretor da instituição educacional. 

Segue anexo o estatuto do Conselho Escolar da EBT (Anexo 1 – Estatuto do Conselho 

Escolar). 

O Conselho Escolar da EBT encontra-se DESATIVADO em 2022 razão de muitos membros 
não fazerem mais parte da comunidade escolar e a não realização de nova eleição ocasionada 
pela pandemia. Todas as ações que deveriam ser desempenhadas pelo Conselho Escolar são 
discutidas e aprovadas em reunião extraordinaria com a comunidade escolar convocada pela 
Direção ou Diretoria da Unidade Executora de Recursos.  



52  

 

           13.4-BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
PLANO DE AÇÃO – SALA DE LEITURA 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Estimular o gosto e o prazer de ler. 
● Gerar criatividade na produção textual. 
● Aprimorar o conhecimento. 

 
AÇÕES E ESTRATÉGIAS  

Abrangendo os variados tipos de leituras saudáveis que acrescentem conhecimento, reflexão, 
criatividade e produção e reprodução do saber. Acrescentando estratégias diferenciadas a cada ação 
para efetivação do aprendizado do aluno. 
 
PÚBLICO 

Todos os alunos matriculados. 
 
CRONOCRAMA 

Desenvolvido ao longo do ano, divididos para cada ação semanalmente. 
 
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
 

Realizada quando o aluno comparece à sala de leitura e participa das atividades promovidas, 
Atráves da produção de seus próprios textos, das oficinas,  e da confecção de seus próprios livros. 
Quanto ao desempenho e com premiações no Chá literário e apresentações e exposições de amostras 
na Feira Cultural. 
 
13.5- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Nilcimar Carrijo Aragão    Turno: Matutino/Vespertino 
 
  De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - 
Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações 
ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, 
Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. 
(2019, p. 30)  

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da 
ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e 
ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e 
protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. 
(2019, p.59)  

Asim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

METAS 
- Manter contato e a parceria com os pais/responsáveis pelos estudantes;  
- Colaborar com a direção e professores na realização do processo educativo, visando ao 
desenvolvimento global e adequar para educando; 
 - Garantir a acessibilidade e adaptação de recursos necessários. 
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 - Buscar por outros atendimentos ofertados pelo SEE-DF destinados aos Anee’s. 
 - Oportunizar os meios adequados para que as atitudes saudáveis nos estudantes de autorrespeito e 
com o próximo sejam despertadas; 
 - Multiplicar as habilidades que favoreçam a autonomia de estudos.  
- Incentivar as atitudes favoráveis a efetiva participação dos pais no acompanhamento da vida 
escolar do filho. 
 - Fortalecer e promover espaços para o diálogo entre todos os segmentos da Comunidade Escolar.  
- Promover a humanização do processo ensino aprendizagem.  
- Proporcionar condições apropriadas ao estudante para desenvolver.  
- Incentivar a autonomia dos estudantes sempre na perspectiva de parceria entre família e escola.  
- Contactar as famílias para garantir assiduidade e pontualidade dos estudantes. 
 

 

 
 
 

TEMÁTICA 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 
 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 

EIXO DE 
AÇÃO 

 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO Ed. 

Cid
ada
nia 
DH 

Ed. 
Dive
rsida

de 

Ed. 
Sust
enta
bilid
ade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acolhimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
Acolhimento e apresentação 
do Serviço e da Profissional 
adaptado para o contexto da 
surdez realizado em sala de 
aula. 

Comunidade 
Escolar (Equipe 
gestora, 
docentes,discentes, 
famílias e demais 
funcionários da 
escola. 

 
 

1º bimestre 

 
Palestra/rodas de conversa 
com orientações para as 
famílias sobre rotina 
escolar, importância do 
estudante reconhecer o seu 
papel social dentro do 
contexto escolar. Vale 
lembrar que essa ação dar-
se através da reunião de 
pais. 

 
 

Ação junto à 
família. 

 
Conforme surgir a 

demanda dentro da escola. 
E ao final de cada bimestre. 

Acompanhamento de 
frequência escolar dos 
estudantes . 
Atendimento
 individ
ualizado aos 

responsáveis por contato 

por via do WhatsApp e 

ligações. 

 
Equipe gestora e 

docentes. 

Ação junto à 
família. 

 
Durante o ano letivo. 

Atendimento individual 

conforme demanda 

levantada pelo grupo de 

professores. (quando 

necessário). 

 
Ação junto 

 
Durante o ano letivo. 
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Prevenção 

ao abuso 

sexual 

infantil. 

 

 

Inclusãoe 

Comunicaçã

o uso da 

Língua 

Materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Semana de atividades: Visita Ao 

museu de drogas e palestra com 

policial. Após visita será 

confeccionado um mural de fotos 

como registro da atividade. 

A

ç

ã

o

 

j

u

n

t

o

 

a

o

s

 

e

s

t

u

d

a

n

t

e

s

. 

Ao longo do 2º 

bimestre 

Palestra com   profissional   da   

área   de 

saúde: enfermagem sobre 

sexualidade. 

Ação 

junto 

aos 

estu

dant

es. 

Ao longo do 

2ª bimestre 

 

Roda de conversa com os pais 

sobre a importância da aquisição 

da comunicação em LIBRAS para 

inserção dos alunos surdos na 

sociedade. Palestrante convidado 

a confirmar. 

Roda de conversa com estudantes 

sobre a importância da 

escolarização para melhor 

inserção dos alunos surdos na 

sociedade. Palestrante convidado 

a definir. 

 

 

Aç

ão 

junto 

aos 

estuda

ntes e 

a 

família

. 

 

 

Ao longo do 2ª 

Bimestre 
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Por uma 

Cultura de 

Paz e Não- 

Violência 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

Roda de conversa em grupos 

separados por faixa etária e 

modalidade de ensino, 

respeitando as especificidades de 

cada estudante e sua língua 

materna através das seguintes 

temáticas: 

Respeitar a vida e a dignidade de 

cada pessoa, sem discriminação ou 

preconceito; 

Praticar a   não   violência   ativa, 

rejeitando a violência sob todas 
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    as suas formas: física, 

sexual, particular contra os 

grupos mais desprovidos e 

vulnerabilidade como as 

crianças e os adolescentes; 

 
Palestra: bullying e cyberbullying e 

material adequado para os 

estudantes com surdez. 

 
Vídeos explicativos sobre a 

temática, todos com acessibilidade 

para estudantes surdos. 

 
Histórias contadas em sala de aula 

ou em momentos de atividades 

externas com os grupos 

 
Construção de mural após 

realização das demais atividades 

como fechamento do momento. 

  

Conselho 

tutelar pa

 
 

X 

 
 

X 

 Palestra com o Conselho Tutelar: “O 

conselho tutelar como parceiro da 

família na garantia de seus direitos”. 
Encaminhamento     para     O   
conselho 

Tutelar       para       verificar   
ausências 

 
Ação junto à 

comunidade 

escolar. 

 
Ao longo do 3ª 

bimestre 

 
 
 
 
 

Por um

Cultura 

de Paz e 

Não- 

Violênci

a 

   escolares. 

 
Roda de conversa em grupos 

separados por faixa etária e 

modalidade de ensino, respeitando 

as especificidades de cada 

estudante e sua língua materna 

através das seguintes temáticas: 

 
 Compartilhar o meu tempo 

e meus recursos materiais 

em um espírito de 

generosidade; 

 Defender a liberdade de 

expressão e a diversidade 

cultural, dando

sempre preferência ao 
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dialogo, difamação 

e a rejeição do outro. 

 
TEMÁTICA 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

EIXO 
DE 
AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO Ed. 
Cidada
nia DH 

Ed. 
Div
ersi
dad

e 

Ed. 
Suste
ntabil
idade 

 
 

Ação De 

transição 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 Dando seguimento ao Projeto Cultura 

da Paz iniciado no 2º bimestre da 

seguinte forma: Palestra: bullying e 

cyberbullying e material adequado 

para os estudantes com surdez. 

Ação junto 

a equipe 

gestora, 

coordenad

ores, 

professores 

e 

estudantes. 

Ao longo do 3ª 

bimestre 

    Projeto de transição de estudantes 

surdos da modalidade do 5ª dos 

anos inicias para os anos finais 6º 

ano dentro da própria escola. 

Projeto de transição de estudantes 

do 9ª ano anos finais para 1º ano 

do Ensino Médio. 

Com material adequado 

para os estudantes com 

surdez. 

Ação junto 

a equipe 

gestora, 

coordenad

ores, 

professore

s e 

estudante

s. 

 
Ao longo do 4ª 

bimestre 

Palestra: qualidade de vida Ação junto 
aos 

estudantes 

Ao longo do 

4ª bimestre 

Comemoração com os alunos de 
final de 

ano 

Ação junto 
aos 

estudantes. 

Ao longo do 

4ª bimestre 

 
13.6 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM  

PLANO DE AÇÃO 
 

Apresentação 
 

A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga - EBT, uma escola pública criada 
pela Portaria Nº 171, de 02 de julho de 2013, da SEEDF, em cumprimento à Lei nº 5.016 de 11 de 
janeiro de 2013, que estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas 
públicas educacionais voltadas à educação bilíngue para Surdos, a serem implantadas e 
implementadas no âmbito do Distrito Federal. Esta escola atende e promove a inclusão 
educacional e social dos Surdos e Surdocegos, garante uma educação diferenciada, específica, 
cultural e bilíngue, para estudantes que têm a língua de sinais como sua primeira língua e o 
português escrito como segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação e de instrução das 
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atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da 
educação básica (Lei 5.016/2013). 

A EBT caracteriza-se por uma Educação Regular, Especializada Bilíngue (Libras e LP - L2) e por 
oferecer diferentes etapas e modalidades de ensino: programa de Educação Linguística Precoce, 
Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino Médio, Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito foi criada em substituição à Escola Classe 21 de 
Taguatinga, Unidade de Ensino construída em 1968. A instituição matriculava, desde 1989, 
crianças surdas e deficientes auditivas, bem como crianças com outros tipos de necessidades 
educacionais especiais. Desde 1999, é considerada escola inclusiva, uma das primeiras escolas 
integrantes da rede oficial de ensino do DF. As aulas da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito 
de Taguatinga tiveram início no dia 5 de agosto de 2013. 

A escola contempla os projetos sociais e pedagógicos da rede, de acordo com as etapas/ 
modalidade que comporta, e, obedece às Diretrizes Pedagógicas previstas para os anos de 2022, 
a LDB- Lei nº 9.394/96, além das Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 
para a Educação Básica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Regimento Interno da SEEDF e 
segue o Currículo em Movimento da Educação Básica.Aderiu à organização escolar em Ciclos para 
o Ensino Fundamental e Semestralidade, bem como o Novo Ensino Médio, direcionado aos 
projetos específicos implementados pela rede e desenvolvidos pela Instituição. No ano de 2020, 
o CAS, Centro de formação dos profissionais de educação e Apoio ao Surdo, passou a integrar a 
Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga.Hoje contamos com 2 profissionais 
efetivas que compõe esse atendimento. 

Nos três turnos de funcionamento há 94 estudantes, no matutino tem hoje 58 
estudantes, noturno constam 36 alunos matriculados. 
casados e 20% solteiros e separados. O quadro de professores da Escola Bilíngue Libras e 
Português Escrito tem como objetivo, contemplar profissionais surdos e profissionais ouvintes. O 
A escola conta com 02 profissionais de merenda terceirizados e 07 agente de limpeza 
terceirizados. 

Na direção da EB está Professora Clissineide Rodrigues Caixeta e na Vice direção Vanessa 
Neiva Pereira Dias. 
A unidade escolar atende nos três turnos estudantes os oriundos da Colônia Agrícola 

Vicente Pires, Águas Lindas-GO, 26 de Setembro, imediações da QNH e QNG, Ceilândia, Recanto 
das Emas, Samambaia, Noroeste. 

Num total de 93 estudantes, há aqueles com outras necessidades educacionais especiais, 
além da surdez como Deficiência Intelectual- DI; Deficiência Física- DF; Baixa Visão-BV, 
Transtorno do Espectro Autista- TEA e Altas Habilidades-AH, como também os Transtornos 
Funcionais Específicos como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade-TDAH; 
Transtorno Opositor Desafiador-TOD. 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - As EEAA constituem-se em um serviço 
de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com 
formação em Psicologia(sua atuação voltada para o contexto educacional, caracterizando-se, 
então, como Psicólogo Escolar) e em Pedagogia. Atualmente em 2022 a equipe está com 
defasagem do profissional da pedagogia e hoje está composta pela psicóloga Miriam Assunção 
Borges, onde as ações e atuação são amparadas por documentos norteadores: Portaria 55/2022 - 
Alterada pela Portaria 80/2022 SEDF, Portaria 39/2012, Regimento Escolar - SEDF – 2019, 
Estratégia de Matrícula 2022, Currículo em Movimento, Guia de Acolhimento à Comunidade 
Escolar no Retorno às Unidades Escolares bem como a Orientação Pedagógica do SEAA de 2010. 

Objetiva-se com esse Plano de Ação, apresentar as possibilidades de atuação da EEAA- 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem em articulação com a Equipe Gestora da 
Unidade Escolar, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Professores Regentes 
definindo os objetivos, as estratégias, a avaliação e o cronograma a serem desenvolvidos na 
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Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga numa perspectiva de atuação em três 
níveis de intervenção no contexto educacional, sendo eles: institucional, na assessoria ao 
trabalho pedagógico e no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Objetivo Geral: 
 

 Contribuir para o enfrentamento e superação das fragilidades presentes no 
processo de ensino e aprendizagem, por meio de uma atuação institucional, 
preventiva, interventiva e avaliativa, na busca de uma cultura de sucesso no 
avanço das aprendizagens dos sujeitos aprendentes no contexto escolar da Escola 
Bilingue: A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito (EB) caracteriza-se como 
Unidade Escolar regular, especializada e específica, em que a Libras constitui se 
como primeira língua (L1) e Língua Portuguesa escrita (LP) como segunda Língua 
(L2), na oferta de Educação Básica (Educação Infantil, inclusive o Programa de 
Educação Linguística Precoce, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e na 
Modalidade da EJA. 
 

Objetivos específicos: 
 

 Compreender e mapear a atuação dos profissionais que atuam na instituição 
educacional, na busca de entender suas concepções e como contribuem para 
sucesso no contexto escolar de uma escola com instrução em Libras. 

 Assessorar a equipe gestora e a comunidade escolar na reflexão acerca do 
contexto educacional, na tomada de decisões, na construção e a implementação 
de estratégias técnico- pedagógicas voltadas ao sucesso escolar dos estudantes 

 Promover a sensibilização das famílias e/ou responsáveis quanto a um maior 
envolvimento e participação no processo educacional dos estudantes, atentando-
se ao trabalho pedagógico realizado pela Escola Bilíngue Libras e Português Escrito 
de Taguatinga que sempre deve primar pela modalidade de educação bilíngue 
específica, com instrução em libras, seguindo as concepções teórico-práticas 
constantes do Currículo em Movimento da rede pública de ensino, ao qual devem 
ser incluídos o Currículo da Disciplina de Português como Segunda Língua e o 
Currículo da Disciplina de Libras, em todas as etapas da Educação Básica; 

 Realizar procedimentos de acolhimento, intervenção e avaliação às queixas 
escolares na busca de compreender e superar as fragilidades na aprendizagem dos 
estudantes. 

 Articular ações com o SOE e a Salas de Recursos, CAS, acerca do estudante surdo e 
suas demandas. 

 Realizar registros inerentes à atuação do SEAA. 

 Promover em conjunto com Equipe Diretiva, Coordenação e professores. Estudo de 
Caso Anual para estudantes da EBT. 

 Promover a formação continuada no intento de promover reflexão e 
ressignificação das concepções de ensino- aprendizagem com foco na criação de 
uma cultura de sucesso escolar. 

 Participar de formações continuadas e/ou outras ações promovidas pela Gerência 
Regional de Ensino e Núcleo de Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem 
previstas para os profissionais da SEAA. 
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Eixo: Coordenação 
Coletiva 

Ações/De
mandas 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 

Participação, 
sempre que 

possível, nas 
Coordenações 
Pedagógicas 

visando à 
melhoria do 

nível de 
educação na 

atual realidade 
apresentada 
na Escola 

Bilingue bem 
como orientar 
com sugestões 
para facilitar o 

trabalho 
pedagógico 

desenvolvido 
e dirimir 

fragilidades. 

 
 

 
Integrar-se à realidade do 
docente, participando 
sempre que possível, da 
coordenações realizadas às 
terças-feiras, visto ser um 
espaço dedicado à 
execução do planejamento 
por área, à organização dos 
reagrupamentos e dos 
reforços no contra turno 
com o aluno. 

 
Investigar os recursos 
mobilizados -pela EB e 
responsabilizar o professor 
pelas intervenções que se 
fizerem necessárias ao êxito 
dos alunos através de ações 
pontuais com professores 
como: entrevistas, 
orientações e sugestões. 

 
 
 

 
Terça feira 

vespertino, de forma 
pontual, durante o 

ano letivo. 

 
 
 
 

Psicóloga, 
Orientadora

, 
Professores

, 
Coordenaçã
o e Direção 

 
 
 
 
 Autoavaliação Registro 
de Atividades 

Participar e promover as 
coordenações às quartas-
feiras onde serão tratados 
assuntos de interesse geral 

da escola como 
planejamentos de ações 
coletivas e informações 

gerais de 
correspondências e/ou 

fóruns 

Participar da coordenação 
coletiva de planejamento e 

informações gerais de 
correspondências e/ou 

fóruns, participação também 
com estudos. 

 

Quarta feira no 
vespertino durante todo 

o ano letivo. 

 
Psicóloga, 

Orientadora
, 

Professores
, 

Coordenaçã
o e Direção 

 
Participação 

Efetiva Avaliação 
por pares sobre ação 
da 

EEAA 

Promover formação 
continuada de 
acordo com as 
demandas 
institucionais. 

Nas coletivas realizar 
estudos conforme demanda 

e/ou seguindo projetos 
desenvolvidos na EB 

 
Bimestral ou 

conforme demanda 

 
Psicóloga, 

Orientado
ra, 
Professore
s, Direção 

 

Autoavaliação 
A cada encontro 
com feedback 

 
 

Reservar espaço para 
estudo/oficinas/ 
formação 
continuada, onde são 
abordados temas que 
possam contribuir 
para o bom 
desenvolvimento do 
trabalho pedagógico. 

 
 
Participar da coordenação 
de quinta-feira: reservada 
para ações de formação 
continuada(Cursos) 

 
 
 

Quinta feira 
Vespertino, durante o 

ano letivo. 

 
 
 

Psicóloga, 
Orientadora

, 
Professores

, 
Coordenaçã
o e Direção 

Autoavaliação 

Eixo: ObservaçãrEIXO: OBSERVAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

Assessoria ao 
processo de 

desenvolvime
nto do 

trabalho 
pedagógico 
através de 

observações 
dos espaços e 

das 
dinâmicas 

pedagógicas: 
sala de aula, 
reuniões de 

coordenação, 
de 

Conhecer a atuação, a 
concepção de 

aprendizagem, a 
motivação para o 

trabalho docente, as 
concepções de 

ensino, a avaliação e 
sua percepção do 

contexto. 
 

Assessoramento aos 
docentes na 

construção de 
alternativas teórico- 
metodológicas com 

adequação no 
processo de ensino às 

necessidades dos 
estudantes surdos, 
surdos com outras 

Observação de 
campo escolar, em 

especial a observação 
de sala de aula e 

entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuta ativa, 
entrevistas, orientações. 

 

Todo ano letivo 
conforme 
demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anual 
 
 

Psicóloga e 
Professor 
regente. 

 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga, 
Coordenação 
Professores, 

Direção 
 

 

Participação 
Efetiva Avaliação 
por pares sobre 
ação da EEAA 

 
 
 
 
 

Autoavaliação 
e feedback. 
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planejamento 
de ensino e 

outras 
possíveis 

reuniões que 
otimizem o 

fazer 
pedagógico. 

 

NEE e CODAS na 
EBT. 

 
observações dos 

espaços e das 
dinâmicas 

pedagógicas em 
sala de aula para 
potencializar as 

práticas 
pedagógicas e 

fora dela. 

 

Observação de campo 
escolar em sala de 

aula. 
 

1º e 2º bimestres 
 

Psicóloga e 
Professor regente 

 

Participação Efetiva 
Avaliação por pares 
sobre ação da EEAA 

 

Desenvolver 
projetos de 
intervenção 

pedagógica junto 
à comunidade 

escolar. 

Elaboração e 
Participação de 

Projetos e Oficinas 
junto à Comunidade 

Escolar. 
 
 

anual 

Psicóloga, 
Orientadora, 

Professores, Direção. 
 

Participação 
Efetiva Avaliação 
por pares sobre 
ação da EEAA 

 

Eixo: Conselho de Classe 

 
 
 
 
 
 
 

Assessoria 
ao 
processo de 
desenvolvi
mento do 
trabalho 
pedagógico 

Participar de 
conselh
os de 
classe 
bimestr
almente
. 

Participação direta 
escuta ativa, 

planejamento de 
ações que minimizem 

as fragilidades 
escolares. 

 
 

Bimestral 

 
Psicóloga, 

Orientadora, 
Professores, 
Direção 

 
Participação 

Efetiva Avaliação 
por pares sobre 
ação da 

EEAA 

 
 

 
Revitalizar e criar 

espaços de 
reflexão com e 

entre professores, 
coordenadores 
pedagógicos e 

direção escolar, 
com o objetivo de 

promover 
discussões, 

conscientizações 
e possíveis 

transformações 
das concepções 
orientadoras das 

práticas 
pedagógicas. 

Participação, em 
conjunto com os 

demais profissionais 
da instituição 

educacional, nas 
atividades de 

planejamento e de 
avaliação do 

trabalho: 
coordenações 
pedagógicas 

coletivas, semana 
pedagógica, 

conselhos de classe, 
reuniões 

extraordinárias, 
dentre outras 

 
 
 
 
 
 

 
Bimestral 

 
 
 
 
 
 

Todos os 
profissionais da 
instituição 
educacional 

 
 
 
 
 
 
 

Participação 
Efetiva Avaliação 
por pares sobre 
ação da 

EEAA 

 

Eixo: Ações voltadas à relação família- escola 
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Promover a 
sensibilizaçã
o das famílias 
e/ou 
responsáveis 
quanto a um 
maior 
envolvimento 
e 
participação 
no processo 
educacional 
dos 
estudantes 
com S/DA. 

Ressaltar o 
trabalho 

pedagógico 
realizado pela 

Escola Bilíngue 
Libras e 

Português Escrito 
de Taguatinga 

que sempre deve 
primar pela 

modalidade de 
educação bilíngue 

específica, com 
instrução em 

Libras e 
Português Escrito 

como Segunda 
Língua. 

Sensibilização 
num processo de 
Escuta Ativa por 
meio de vivências 

e oficinas. 

 
 
 

anual 

 
 
 

Comunidade 
Escolar. 

 
 
 

A cada encontro 
com feedback 

 
Discutir 

possibilidades de 
interface da 
instituição 

educacional com a 
família para 
favorecer o 

sucesso escolar, 
construindo 

estratégias de 
condução conjunta 

e incentivar a 
participação em 
Curso de Libras 

ofertado pelo CAS . 

Escutar e orientar pais 
e/ou responsáveis em 
relação aos aspectos 

que afetam de maneira 
direta ou indireta no 
desempenho escolar 
dos estudantes, tais 
como linguísticos, 

relacionais, subjetivos e 
pedagógicos. 

 
 
 
 

anual 

 
 
 
 

Comunidade 
Escolar. 

 
 
 
 

A cada encontro 
com feedback 

Participação em: 
reuniões de pais e 
mestres, reuniões 
de funcionários, 

projetos 
pedagógicos, 

festas 
comemorativas. 

 
Participação com 

escuta ativa, 
devolutivas, 

palestras 

 
 

A cada 
bimestre 

 
 

Comunidade 
Escolar. 

 
 

A cada encontro 
com feedback 

 

Eixo: Formação continuada para professores 
 

 
Participar de 

formações 

continuadas 

e/ou outras 

ações 

promovidas 

pela SEDF; 

Participar

 

de

 f

ormação 

continuada 

promovida pela 

Gerência 

Regional de 

Ensino. 

 
Participar de lives e 
reuniões sempre 
que houver 
formação. 

 
 

anual 

 
 
Psicóloga EEAA 

 
Frequência e 

Repasse 
para grupo 
de 
professores. 
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Gerência 

Regional de 

Ensino e 

Núcleo de 

Equipes 

Especializada

s de Apoio à 

Aprendizage

m previstas 

para os 

profissionais 

da SEAA. 

Participar

 

de

 f

ormação 

continuada 

promovida pelo 

Núcleo de 

Equipes 

Especializadas 

de Apoio à 

Aprendizagem. 

 

Participar de lives e 
reuniões sempre 

que houver 
formação. 

 

 
anual 

 

 
Psicóloga EEAA 

 
 

Frequência e 
Repasse 
para grupo 
de 
professores. 

Participar de 

eventos e ações 

promovidas pela 

SEDF de 

assuntos de 

interesse do 

SEAA. 

 
Participar de lives e 

reuniões sempre 
que houver 
formação. 

 
 

anual 

 
 
Psicóloga EEAA 

 
Frequência e 
Repasse para 

grupo de 
professores, 

autoavaliação. 

Eixo: Atendimento ao Aluno 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atendimento 
aos 
estudantes 

 
 

 
Avaliação e 
Reavaliação, 
promovendo 

situação de ensino 
e de 

aprendizagem 
durante o 

processo de 
avaliação, por 

meio de tarefas de 
resolução de 
problemas, 

diferentemente 
de uma situação 

de medição. 

Usar de 
instrumentos 

específicos 
(psicológicos e 

pedagógicos), caso 
necessário, que 

complementem a 
investigação e a 
intervenção na 

situação de queixa 
escolar 

 
 
 
 

Durante 
todo o ano 
letivo 

 
 
 
 

EEAA, 
família e 
professo
r regente 

 
 
 

 
Produção de RAIE 

Recuperar, com o 
aluno, as percepções 

e expectativas que 
ele tem a respeito de 

sua vida escolar 
como surdo, 

resgatando a história 
escolar por ele 

mesmo. 

Elaboração de uma 
linha do tempo. 
Psicoeducação. 

Durante 
todo o ano 
letivo 

EEAA, 
família e 
professo
r regente 

 
Autoavaliação 

Propiciar interação 
entre os alunos e o 
desenvolvimento 

perceptivo, 
psicomotor, 

afetivo, bem como 
a consciência de si, 
possibilitando um 
espaço de escuta 
para o aluno e de 
estabelecimento 
de novas formas 
de interação com 

os outros; 

Psicoeducação, 
Realizar atividades 
dirigidas, tais como 

jogos, 
dramatizações, 

entre outras, com 
objetivo 

pedagógico. 

 
 

Durante 
todo o ano 
letivo 

 
 

EEAA e 
com
unid
ade 
escol
ar. 

 

 
Autoavaliação 
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EIXO: PROJETOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
 
 
 
 
 
 

Mapear e 
assessorar a 
equipe 
gestora e a 
comunidade 
escolar, na 
construção e 
implementaç
ão de 
estratégias 
técnico- 
pedagógicas 
que fazem 
sentido na 
Escola 
Bilingue 
Libras 

 
 
 
 

Na perspectiva de 
atuação preventiva 
e institucional, por 

parte da EEAA, uma 
vez que remete e 
compromete os 

profissionais desse 
serviço à 

compreensão do 
contexto escolar, 

valorizando as 
características 

particulares que 
interferem 

diretamente no 
desempenho da 

instituição 
educacional. 

 
 
 

 
A partir de análise 

documental e 
preenchimento de 

formulário do 
google para 

levantamento de 
dados e 

demandas. 

 
 

 
No inicio do ano 

letivo e deve ser 

atualizado em 

seu decurso, a 

partir das 

modificações na 

e da instituição. 

 
 
 
 
 

 
Psicóloga e 

profi
ssion
ais 
da 
EBT 

 

 
A atividade ocorreu no 
dia programado; alguns 
professores reclamaram 

do formulário, mas 
realizaram o 

preenchimento proposto 
pela EEAA; duas não 

conseguiram acessar o 
formulário, apesar das 

orientações, o 
preenchimento durou 
cerca de 30 minutos, 

excedendo minha 
expectativa, o que 
certamente será 

reavaliado, combinamos 
de retornar em outro 

momento para repasse 
dos dados. 

Privilegiar 
intervenções 

preventivas com o 
objetivo de provocar 

transformações 
para o avanço das 
aprendizagens no 
ambiente escolar. 

Entrevistas 
Orientações 
Repasse de 
materiais 

 
 

Durante o ano 
letivo 

 

Profissionais da 
SEAA 

 

Avaliação de 
demandas 
nas reuniões 
coletivas 

 Orientar/ 
acompanhar a 
secretaria no 

 1º Semestre   

 lançamento dos 
estudantes com 
necessidades 

educacionais 

especiais e 

estudantes em 

processo de 

avaliação no 

Análise 
documental 

2º Semestre Psicóloga e 
Secre
tária 
Escol
ar 

 

Análise de erros e 
acertos. 

 SEAA, no Ieducar.     

 
 
 
 
 

Mapear e 
assessorar a 
equipe 
gestora e a 
comunidade 
escolar, na 
construção e 
implementa
ção de 
estratégias 
técnico- 

Refletir e incentivar 

sobre a humanização 

das relações 

interpessoais na busca 

da cultura do sucesso 

escolar e aprendizagens 

significativas 

 
Mensagens nos 

grupos de 
whatsapp. 

 

Todo ano letivo 

 
Comunidade 

escolar e 
Equipe 
EEAA-
Psicóloga. 

 
Feedback e avaliação 

por pares 

 
Participar

 d

a

 e

laboração, 

implementação e 

avaliação do 

Projeto Político 

Pedagógico da 

Instituição escolar. 

Realizar a análise 
textual da parte que 
se refere à EEAA, e 
nas reuniões 
coletivas ajudar na 
complementação 
textual. 

 

 
1º e 2º bimestres 
de forma anual. 

 

 
Comunidade 

escolar e 
Equipe 
EEAA-
Psicóloga. 

 

 
Avaliação 

Institucional 
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pedagógicas 
que fazem 
sentido na 
Escola 
Bilingue 
Libras 

Utilizar os espaços 

já 

institucionalizados 

para reflexão 

crítica sobre 

práticas e 

concepções 

pedagógicas da EBT 

e a relação 

professor e 

estudante. 

 
 

Através da Escuta 
Ativa e 
Psicoeducação. 

 

 
Todo ano letivo 

 
 

Psicóloga, OE e 
profissi
onais 
da EBT 

 
 

Feedback e avaliação 
por pares 

Apresentar o

 traba

lho

 prev

entivo, interventivo 

e avaliativo do 

SEAA. 

Folders 
explicativos, 
palestras nas 

reuniões coletivas. 

 

1º e 2º bimestres 
de forma anual 

Psicóloga e 
profis
sionai
s da 
EBT 

 

Feedback e avaliação 
por pares 

 

Esse Plano de Ação é processual, em constante aperfeiçoamento, que referem-se às 
práticas que caracterizam esse serviço, por meio do constante aprimoramento crítico das 
atuações profissionais e da busca por uma contínua atualização enquanto atores do 
contexto escolar. 

 
  13.7 SALA DE RECURSOS GENERALISTA BILÍNGUE 
 

A Sala de Recursos Generalista Bilíngue é um espaço de investigação e compreensão dos 
processos cognitivos, sociais e emocionais, visando à superação das dificuldades de aprendizagem e o 
desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos, com a oferta de um atendimento 
educacional bilíngue. As atividades da Sala de Recursos Generalista Bilíngue acontecem no contraturno 
das aulas regulares.  

Trata-se de um atendimento para apoiar a participação dos ANEEs (Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais) na escola e na comunidade, informar a comunidade escolar sobre a legislação e 
normas educacionais vigentes que beneficiam o ANEE, prestar assessoramento técnico pedagógico aos 
professores da rede regular de ensino, elaboração de plano de atendimento adequado às necessidades 
individuais dos alunos, prestar apoio pedagógico especializado ao aluno no processo ensino 
pedagógico. 

A Sala de Recursos Generalista Bilíngue compreende um serviço representado pelo conjunto de 
ações desenvolvidas em um espaço físico e temporal determinado, cuja função é oferecer condições de 
uma formação integral do aluno por meio de estratégias que possibilitem eliminar as barreiras para sua 
plena participação na sociedade bem como o desenvolvimento de sua aprendizagem.  
 Neste ambiente o discente não receberá apenas aula complementares dos conteúdos 
curriculares desenvolvidos na sala de aula, como também outras oportunidades, tais como, o 
desenvolvimento de habilidades não trabalhadas no espaço pedagógico. Os mesmos serão atendidos 
como seres únicos, dotados de potencialidades e capacidades a serem ampliadas e desenvolvidas, com 
vistas à superação de dificuldades circunstanciais ou permanentes inerentes à sua condição de vida.   
 É de grande valia destacar que, o espaço da Sala de Recursos Bilíngue como um ambiente de 
uso e funcionamento dialógico exclusivo em LIBRAS. Neste espaço em que a LIBRAS é a única língua em 
circulação encontram-se evoluções linguísticas bastante significativas, onde os alunos se mostram mais 
abertos a seus colegas, conversando e discutindo com os demais em diferentes momentos, 
apropriando-se dos conteúdos a partir de sua Língua.  
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 Conforme Estratégia de Matrícula 2018, na Sala de Recursos Generalista Bilíngue atuam 3 
professores: 
 
a) um professor surdo ou bilíngue de atividades – S/DA; 
b) um professor de Língua portuguesa – S/DA e 
c) um professor de matemática ou ciências da natureza S/DA. 

 
Público alvo 
 Alunos surdos e/ou deficientes auditivos de todas as etapas e segmentos da EBT e alunos 
ANEES das turmas remanescentes da antiga Escola Classe 21 (classes comuns inclusivas e de integração 
inversa).  
 
Objetivo geral 
 Proporcionar aos discentes que freqüentam a Sala de Recursos Generalista da Escola Bilíngue 
Libras e Português Escrito de Taguatinga-DF o apoio pedagógico para o das funções psicológicas 
superiores por meio de jogos didáticos bem como promover a fluência em LIBRAS de forma prazerosa, 
assim como o contato com seus pares e alunos de diversas faixas etárias, e ainda promover o suporte 
necessário para o desenvolvimento pedagógico do aluno, adequando as atividade e materiais 
necessários de acordo com sua especificidade. 
    
Objetivos específicos 
● Atender ANEEs que estejam apresentando dificuldade no processo de Alfabetização; 
● Desenvolver atividades que auxiliem na alfabetização do português escrito, na alfabetização 

matemática e de Libras; 
● Oferecer um atendimento diferenciado ao aluno da classe comum de Ensino Regular, pelo 

enriquecimento de recursos, pela variedade de procedimentos e pela individualização do 
ensino; 

● Promover o protagonismo do aluno, como agente de sua aprendizagem, pela valorização de sua 
identidade e pela consciência do valor do conhecimento para uma vida mais plena; 

●  Selecionar jogos que estimulem a atenção, concentração, memória, percepção, análise, 
síntese, pensamento reflexivo, autonomia, organização, linguagem e interação; 

● Realizar adequações pedagógicas conforme cada especificidade; 
● Promover a aquisição da LIBRAS de forma natural; 
●  Auxiliar na aquisição do Português como segunda língua; 
●  Assegurar o convívio do aluno surdo com seus pares no ambiente escolar; 
●  Proporcionar a educação pelo lazer; 
●  Favorecer o desenvolvimento da escrita de maneira lúdica; 
● Oferecer atividades que desenvolvam a autoestima, responsabilidade, autoconhecimento e 

respeito mútuo; 
●   Viabilizar a participação do educando em diferentes atividades, respeitando as limitações de 

cada um. 
   
 
Metodologia  
  Os alunos frequentam a SR no contraturno, seus horários são adequados à realidade de cada 
discente, alguns com atendimento de duas vezes por semana de 45 minutos (hora/aula) cada, e outros 
uma vez por semana de 1:30 (reagrupamento). 
 As aulas com os jogos didáticos acontecerão uma vez por semana para cada par de discentes, 
com tempo previsto de 45 minutos.  
 Os jogos serão selecionados e adequados a realidade de cada discente.    
Desenvolvimento  
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 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) reconhece de antemão que a escola com suas 
características e funcionamento regular não dará conta do atendimento do alunado surdo 
considerando todas as suas necessidades e que precisará então ofertar um atendimento 
complementar. 

Se pensarmos que grande parte dos alunos surdos chega à escola sem domínio de uma língua - 
conhece de maneira precária o Português e tem, em geral, pouco ou nenhum contato com a Língua de 
Sinais -, a grande tarefa do AEE é criar espaço para propiciar a aquisição e a aprendizagem da LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) para estes sujeitos. 

A aquisição de uma língua se dá em espaços de convivência com interlocutores usuários desta 
língua, e com a LIBRAS não é diferente. A criança irá aprendê-la na convivência com usuários desta 
língua, e neste sentido o AEE precisa ser conduzido por instrutores/professores capazes de construir 
espaços de interlocução nos quais a LIBRAS seja a língua de domínio, criando situações para que alunos 
surdos conversem entre si e com o interlocutor adulto fluente em Libras, de modo a constituírem-se 
como usuários desta língua. 

 
a) Ensino de Primeira Língua - L1 e Ensino de segunda Língua - L2 

 
A educação bilíngue para crianças surdas, como o proposto pelo MEC e SEE, consiste na 

aquisição de duas línguas: a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como a primeira língua (L1), e Língua 
Portuguesa (modalidade escrita) como segunda língua (L2). Tal proposta deve ser oferecida por 
professores distintos e em momentos diferentes com o intuito de evitar o bimodalismo (mistura das 
estruturas da língua portuguesa com as de LIBRAS).  

O aprendizado da LIBRAS deve ser oferecido desde a educação infantil, seguido da língua 
portuguesa na sua modalidade escrita. Deverá acontecer, preferencialmente, em grupo, para que o 
aluno possa ter o desenvolvimento de sua identidade surda garantida por meio do convívio com seus 
pares e de professores fluentes em LIBRAS.  

O trabalho com aluno será desenvolvido por meio de:  
● Contação de histórias em LIBRAS; 
● Teatro envolvendo L1 e L2; 
● Histórias em português (textos, gravuras, leitura e escrita de imagens); 
● Compreensão e interpretação de textos; 
● Atividades escritas que desenvolvam os parâmetros morfológicos, sintáticos e 

semânticos da L2; 
● Jogos e brincadeiras; 
● Ampliação do vocabulário em LIBRAS e Língua Portuguesa. 

Desta forma, o aluno deverá frequentar à Sala de Recursos Bilíngue, para receber duas 
modalidades da língua, pelo menos duas vezes por semana.  

Por se tratar de um dos principais objetivos da Escola Bilíngue, o projeto da Sala de Recursos 
Generalista elaborou um cronograma de trabalho que visa atingir todos os alunos surdos, para isso o 
turno contrário é insuficiente, visto que alguns alunos, por motivos diversos, não frequentam o horário 
integral, além do que a dimensão do trabalho não pode limitar-se apenas a um turno. 

Para viabilizar o atendimento no horário contrário ao da regência, a professora da  Sala de 
Recursos Generalista, em concordância com a equipe gestora da escola e os pais, optaram por 
permanecer com alunos no horário do almoço. Neste período são trabalhados aspectos como: 
formação de hábitos e valores de boa convivência, bem como hábitos de higiene.  

Com os alunos menores, que frequentam as classes bilíngues da Educação Infantil e 1º Ano do 
Ensino Fundamental, o atendimento acontece de forma diferenciada proporcionando primeiramente a 
adaptação destes alunos ao contexto escolar. Pelo menos três vezes por semana, durante mais ou 
menos uma hora e meia, esses alunos serão retirados de sala de aula, em um momento previamente 
combinado pelo professor regente, que não venha trazer prejuízo ao educando, para receberem uma 
Alfabetização dentro dos parâmetros que lhes são de direito em sua língua materna. Este alunos, na 
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medida do possível, começaram gradativamente a frequentar o ambiente da Sala de Recursos Bilíngue 
em horário contrário. 

   
b) Psicomotricidade  

A Psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as atividades que desenvolve a 
motricidade da criança, visando ao conhecimento e ao domínio do seu próprio corpo. Por isso dizemos 
que a mesma é um fator essencial e indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança.  

Durante o processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade são utilizados 
com frequência. O desenvolvimento do Esquema Corporal, Lateralidade, Estruturação Espacial, 
Orientação Temporal e Pré-Escrita são fundamentais na aprendizagem; um problema em um destes 
elementos irá prejudicar uma boa aprendizagem.    

Estimular atividades corporais, para além da sala de aula, propicia experiências que favorecem a 
motricidade fina, auxilia os alunos a um ritmo normal e os de aprendizagem lenta a vencer melhor os 
desafios da escrita e da leitura.  

A educação Psicomotora visa desenvolver uma postura correta frente à aprendizagem de 
caráter preventivo do desenvolvimento integral do indivíduo nas várias etapas de crescimento.   

As aulas de Psicomotricidade acontecem duas vezes por semana (terças e quintas-feiras), em no 
contra turno ao ano que está matriculado, com duração de 45 minutos.    

c) Reagrupamento  
O reagrupamento é uma estratégia de ensino prevista na proposta da SEE/DF.  
Trata-se de uma estratégia de trabalho em grupo, que atende a todos os estudantes.  
Pedagogicamente, permite o avanço contínuo das aprendizagens, a partir da produção de 

conhecimentos que contemplem as possibilidades e necessidades de cada estudante, durante o ano 
letivo.  

O trabalho em grupo permite ao docente dar atenção diferenciada e individualizada, 
favorecendo a participação efetiva dos estudantes com diferentes necessidades e possibilidades de 
aprendizagem, e a avaliação do desempenho no processo.  

Ao aluno possibilita ser atendido nas suas necessidades, para que possa avançar nas suas 
potencialidades; interagir com outro e com a sua aprendizagem, questionar suas hipóteses e 
compartilhar seus saberes para que se transforme em conhecimento.  

Outra consideração que se faz necessária é a necessidade de contemplar os princípios do ensino 
da língua materna em todos os momentos do processo alfabetizador.   
Avaliação   
 A avaliação será descritiva e processual, observando a cada aula os interesses, habilidades e as 
dificuldades apresentadas pelos alunos.  
 Acontecerá no decorrer do ano letivo: 

→ Pela observação diária das atividades propostas, em grupo e individualmente; 
→ Pela mudança de comportamento dos alunos nas relações interpessoais; 
→ Pela autonomia no uso do dicionário, quando se fizer necessário; 
→ Pela autoavaliação do aluno e do professor; 
→ Por meio do feedback da família; 
→ Apreciação de Portfólio; 
→ Nos momentos de avaliação previstos no calendário escolar (Conselho de Classe) 

juntamente com o grupo de professores, ou sempre que se fizer necessário. 
Sabe-se que o ambiente escolar inclusivo privilegia, inevitavelmente, experiências ouvintes dos 

alunos.  
A oportunidade oferecida aos alunos surdos, na Sala de Recursos Generalista Bilíngue, mostra-se 

fundamental não apenas para a aprendizagem escolar, mas para um resgate de histórias de vidas, 
anterior às experiências escolares, o que não é possível em sala de aula.  

O trabalho na Sala de Recursos Generalista Bilíngue, revela-se fundamental para que as crianças 
surdas acompanhem o trabalho escolar como um todo. Além disso, vale ressaltar que a solicitação para 
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que esse trabalho fosse desenvolvido na Sala de Recursos Generalista Bilíngue partiu dos próprios 
professores que, por falta de tempo e/ou competência linguística, não poderiam realizar um trabalho 
suficientemente aprofundado em sala de aula com estes alunos, o que comprova, mais uma vez, a 
necessidade desse profissional, em ambientes que se pretendem ser inclusivos. 
 

13.8- Educação Linguística Precoce 
 
 
 

Etapas 
da 
Educação 
Básica 

Idade/ano Atendimento/turma Classes Bilíngues e 
Classes Bilíngues 
Diferenciadas 

Nº de 
estudante
s 

 Crianças Atendimento de 50 (a partir das 10º crianças, poderá ser 
 de 0 a 1 min e ou 1 hora por aberta a segunda turma) 
 ano e 6 diário. 1 professor surdo e ou bilingue de 

Educação meses.  atividades/SDA 
linguística   1 monitor 
precoce Crianças Atendimento de 3 h a partir das 6º crianças, poderá ser 

 de 2 e 3 diárias. aberta a segunda turma) 1 professor 
 anos  surdo ou bilíngue de atividades/SDA 
   e 1 monitor 

 
PROPOSTA CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA PRECOCE 
A proposta curricular está sendo construída coletivamente, visto que na SEEDF existe o Programa de 
Educação Precoce, porém a oferta com a especificidade da Educação Linguística Precoce é inovadora, 
sendo o ano de 2022 o primeiro ano de oferta na EBT. O procedimento adotado foi o seguinte: As 
vagas são oferecidas mediante: 
a- Reunião com a família para esclarecer os procedimentos adotados pela instituição e as línguas e 
modalidades de língua empregadas na instrução de todos os alunos, sem exceção. 
b- avaliação e triagem realizada pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 
c- orientação do supervisor pedagógico da Escola Pública Integral Bilíngue (Libras e Português-
Escrito) que conscientizará que a língua de instrução da escola será a Libras, e que não terá 
acompanhamento de um intérprete de Língua Portuguesa. 
d- Assinatura do pai ou responsável legal do termo de ciência e consentimento à escolha, aceitando-
a como uma escola cuja língua de instrução seja a língua de sinais. O atendimento é realizado por 
professor surdo ou bilíngue, prioritariamente por professor bilíngue surdo que tem a Libras como 1ª 
língua. 

Um professor atende até 9 alunos por turma e o público alvo são crianças de 0 a 3 anos de 
idade com surdez/deficiência auditiva (conforme estratégia de matrícula, 2022). A escola bilingue 
prevê a ampliação do público alvo para crianças ouvintes filhos de pais surdos, irmãos de surdos e 
crianças ouvintes cujos pais façam a opção pela instrução em Libras; desde que o percentual de 
crianças ouvintes não ultrapasse o percentual de 60% de crianças surdas e respeitando a prioridade 
de vagas para as crianças surdas, tendo em vista que estas necessitam da aquisição das LIBRAS para 
sua comunicação. Atualmente o atendimento é em grupo, de 3 horas relógio por dia, 3 vezes por 
semana. (segundas, terças e quintas-feiras). 

Na hora de lanche e ou intervalo deverá acompanhar com o monitor. 
 

Metas de ensino da Escola Bilíngue: 
 experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro, do ambiente; 

 A compreender e a usar expressões faciais e corporais. 
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 Recursos visuais; 

 Experiência na vida cotidiana; 

 Hábitos de higiene pessoal; 

 Brincar, deve explorar espaços e praticar ações físicas, como subir, descer, pular, saltar, rolar 
etc., 

 Interagir com diferentes parceiros em diferentes agrupamentos, usando sinais, gestos, 
expressões faciais e movimentos corporais de modo que a comunicarem-se intencionalmente. 

 Comunicar-se com diferentes parceiros em duplas ou em pequenos grupos, usando gestos, 
sinais, expressões faciais e movimentos corporais, para expressar as suas ideias, manifestar as 
suas vontades e sentimentos. 

 Aprender a expressar suas intenções, pensamentos e sentimentos, a comunicar suas próprias 
necessidades e opiniões, bem como aceitar as necessidades, direitos e opiniões de outras 
pessoas surdas. 

 Construir a identidade como menino ou menina surda; 

 Aprender a familiarizar-se com a própria imagem corporal, expressar-se corporalmente e/ou 
em sinais os motivos, as razões e as próprias vivências, a nomear suas brincadeiras e atividades 
preferidas e as não desejadas, a reconhecer sensações produzidas por diferentes estados 
fisiológicos, a comunicar em sinalizadas que está com sede, fome, dor, frio, etc., e a solicitar 
aconchego em situações cotidianas. 

 Aprender a cuidar do ambiente, ou seja, a jogar lixo em recipientes próprios, separando, com a 
ajuda do professor, papéis de outros materiais que podem ser reciclados, a consertar objetos 
que foram estragados, a cuidar e preservar as plantas em geral e a conhecer os cuidados que 
se deve ter em relação a animais de estimação. 

 Aprender a guardar os brinquedos e materiais nos devidos lugares depois de utilizá-los nas 
atividades. 

 Cuidar das plantas em jardins e hortas e preservá-las, a cuidar de animais domésticos, a 
diminuir a produção de lixo e a separar o lixo em recipientes próprios para envio a centros de 
reciclagem. • experiências de brincar e imaginar; 

 Brincar de procurar e achar objetos escondidos. 

 Participar as brincadeiras, como jogar bola, colocar e tirar objetos de recipientes, encaixar 
peças de madeira ou empilhar cubos, e perceber a lógica do tamanho dos objetos a serem 
encaixados. 

 Participar junto com crianças surdas de brincadeiras de roda, de cirandas, imitando gestos, 
expressões faciais e imitando de animais. 

 Tocar no ombro dela ou piscar a luz. 

 Jogos simbólicos; 

 Contar as histórias infantis: clássicos da literatura infantil e da literatura surda. 

 Dramatizar de personagens das histórias infantis por meio de expressões faciais e 
corporais.  

 Aprender a dança como expressão da musicalidade desperta muito prazer nas crianças surdas, 
necessário de sintam a vibração no tablado ou madeira. 

 Construir e consertar os brinquedos (móbiles, carrinhos, castelos com diferentes materiais, 
pipas, mascaras, ursos ou bonecas, etc. 

 Aprender a montar o quebra cabeça com ajuda do professor que deverá explicar sobre os 
jogos e suas regras. 

 Brincar de pular corda, amarelinha, corda, pega-pega entre outras brincadeiras infantis. 
 
 

 experiências de exploração da linguagem corporal; 

 Explorar os desafios maiores oferecidos pelo espaço, como andar, correr, saltar, saltitar, pular 
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para baixo, subir, etc. 

 Explorar os objetos de diferentes características (formas, pesos, texturas, tamanhos, cores e 
etc.) 

 Explorar a coordenação motora. 
 
 

 experiências de exploração da linguagem verbal, o que, para as crianças surdas, se refere à 
Língua Brasileira de Sinais; 

 Conversar em grupo sobre fatos da vida cotidiana. 

 Conhecer as histórias infantis com apoio de gravuras visuais e ilustrações de livros por meio da 
LIBRAS. Entender aspectos da temporalidade: ontem, hoje e amanhã. 

 
 

 experiências de exploração da natureza e da cultura. 

 Aprender a conhecer o próprio corpo, nomear, em sinais, algumas partes do mesmo, a 
observar seu crescimento, a comparar e entender as diferenças entre meninos e meninas. Entre 
os próprios meninos e entre as meninas. 
 

13.8- CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS 
PESSOAS COM SURDEZ, CAS- DF 

 
   A Escola Bilíngue Libras e Português Escrito previa a oferta de Núcleos de Apoio Pedagógico e 

de Ensino para organizar atividades e ações que atendiam ao perfil necessário à Escola Bilíngue 
Libras e Português-Escrito. No entanto, no ano de 2021 a sede do Centro de Capacitação dos 
Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, CAS- DF, foi transferid a epassou 
a integrar administrativamente a estrutura da EBT e pedagogicamente subordinado à área do 
nível central da SEEDF responsável pelas políticas Públicas da Educação Especial/ Inclusiva e, 
também à EBT. Dessa forma, de acordo com o entendimento do previsto na Estratégia de 
Matrícula de 2021(SEEDF, 2021, p. 111), o trabalho anteriormente desenvolvido pelos núcleos da 
EBT passará a ser realizado pelo CAS-DF. 
 De acordo com a Portaria 252, de 25 de maio de 2021, cabe ao CAS-DF, a promoção do 
promover o atendimento educacional especializado aos estudantes matriculados na EBT e escolas 
inclusivas; a oferta de cursos, oficinas e atividades aos professores rede; a participação da 
Avaliações de Aptidão da área da surdez e surdocegueira e a produção de materiais didáticos 
bilíngues. Para tanto, o CAS- DF é organizado em núcleos a saber: 
● Núcleo de Tecnologias e de Adaptação de Material Didático – NUTAM. Com a função principal 

de elaborar materiais didáticos bilíngues em todas as áreas do conhecimento para estudantes 
com S/DA e com S; 

● Núcleo de Apoio Didático Pedagógico – NUADIP. Tem como atividade principal a realização do 
AEE aos estudantes com S/DA e com SC matriculados na UE em que o CAS está sediado ou em 
qualquer outra UE; 

● Núcleo de Capacitação de Profissionais de Educação – NUCAPE. O Núcleo de Capacitação de 
Profissionais de Educação -Responsável pela capacitação dos servidores da SEEDF da Carreira 
Magistério, efetivos e temporários, em articulação com a EAPE, somada ao ensino de Libras 
e/ou Libras Tátil e Educação Bilíngue de surdos voltados às pessoas da Carreira Assistência e 
terceirizados da SEEDF, bem como aos estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino e à 
comunidade; 

● Núcleo de Convivência – NUCON. Tem como atividade principal a promoção de espaços de 
convivência e troca de experiências com a finalidade de propiciar a interação entre pessoas 
com S/DA, com SC e seus pares, e com pessoas ouvintes, promovendo a inclusão educacional 
e social dos estudantes surdos.  
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14- PROJETOS ESPECÍFICOS 
 
           14.1- LER PARA CRESCER - PROJETO DA SALA DE LEITURA 

  
  

 
A Sala de Leitura  Castro Alves da Escola Bilíngue  Libras e Português Escrito  compõe o Projeto 

Político Pedagógico desta UPE, com um acervo bibliográfico de livros didáticos e 
paradidáticos,infantis e infanto-juvenis com diversos temas de literatura e de pesquisa, com espaço 
físico para atendimento e pesquisa.  O acervo de livros, que é amplo e diversificado, encontra-se 
catalogado e registrado por ordem de chegada, compra e doação.  

           “ A escola é, às vezes a única oportunidade que as crianças  
                                                                  têm de entrar em contato com a leitura.”  

                                                                                                      Ruth Rocha 
OBJETIVO GERAL 

Proporcionar um espaço de leitura e interatividade o qual favoreça a aprendizagem, 
complemente o conhecimento, desenvolva a criatividade , oportunizando a acessibilidade aos 
diversos estilos e gêneros literários através de  estratégias pedagógicas organizadas. 
 
METAS 
❖ Melhorar a aprendizagem dos alunos proporcionando a leitura de variadas tipologias textuais.  
❖ Despertar a criatividade através das atividades pedagógicas desenvolvidas. 
❖ Aumentar ,orientar e aprimorar  o uso do acervo literário e da sala de leitura. 
❖ Diminuir os problemas decorrentes da falta de leitura.   
❖ Estimular o interesse pela leitura e pelo conhecimento. 
❖ Motivar o aluno a estudar através da ludicidade.  
❖ Provocar a criatividade para produção de textos. 

 
AÇÕES 
 

➢ Manter a sala de leitura organizada, incluindo o seu acervo, fichários,livros didáticos do 
PNLD, murais e outros materiais. 

➢ Catalogar, carimbar e registrar os livros recebidos. 
➢ Organizar os livros literários por ordem alfabética nas estantes. 
➢ Confeccionar carteirinhas para  os alunos. 
➢ Estimular a frequência de visitas à sala de leitura. 
➢ Controlar os empréstimos e as devoluções dos livros que compõem o acervo. 
➢ Atualizar  os livros de registro e  de relatório da sala de leitura. 
➢ Controlar a entrega e devolução dos livros didáticos para alunos e professores. 
➢ Entregar e trocar o acervo dos livros do PNAIC para os professores das turmas de 

alfabetização. 
➢ Acolher os alunos na sala de leitura para apresentação do trabalho realizado na mesma. 
➢ Repassar o total de carências e excedências de livros para a CRET. 
➢ Contactar escritores locais para participação na Feira do Livro referente ao Projeto de alunos 

escritores da escola. 
➢ Organizar um lanche especial no início do ano letivo para a turma que tiver maior número de 

participantes com carteirinhas. 
➢ Organizar no final do ano letivo o Chá Literário com premiações para os leitores. 
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➢ Organizar oficinas para escolha do livro didático para cada triênio em todas as modalidades. 
➢ Lançar livros escritos pelos alunos.  
➢ Desenvolver Projetos Pedagógicos. 

 
Projetos Pedagógicos da Sala de Leitura 
➢ Projeto Ler para Crescer - atendimento e oficinas de Contação de  Histórias,semanalmente 

para os alunos de acordo com horários preestabelecidos.  
➢ Contação de Histórias, no pátio da escola, com temas específicos de acordo com calendário 

escolar, associadas a projetos desenvolvidos na escola bilíngue. 
➢ Projeto “Produzindo Ideias” voltado para o 5º ANO da escola com o objetivo de apresentar e 

produzir   textos diversos. 
➢ Projeto “Português Lúdico” voltado para os alunos das séries finais, ensino médio e eja como 

apoio para o Ensino da Língua Portuguesa com atividades lúdicas e jogos.   
RESPONSÁVEIS 
Professoras readaptadas: 
Maria do Livramento Alves P. Calado- 29.618-x 
Regina Ferreira Caldeira – 38195-0 
Shirley Guimarães de Santana – 45.313-7 
 
CRONOGRAMA 
- Atendimento ao aluno na sala de leitura – Durante todo o ano letivo de segunda a sexta-feira. 
            Desenvolvimento dos Projetos: 

➢ Projeto com temas específicos, um tema a cada bimestre. 
➢ Contação de História – semanalmente. 
➢ Produzindo Ideias uma vez por semana para o 5ºANO. 
➢ Português Lúdico uma vez por semana para o diurno e noturno. 

 
  14.2- PROJETO LITERÁRIO    VIDEOLIBRAS 

1- INTRODUÇÃO 

 

 As histórias infantis tem função lúdica, fazendo a criança mergulhar no mundo da imaginação e 
fantasia. Não só isso, mas além de divertir, a literatura infantil transmite à criança, hábitos e valores 
para a vida em sociedade. 

 Na escola, em especial nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a utilização da literatura 
infantil constitui-se um importante recurso para adentrar o universo infantil e trabalhar diversos 
conteúdos. 

 A literatura propicia ao leitor o conhecimento do mundo, do ser humano e das diversas 
culturas. Sem ela torna-se difícil desenvolver o espírito crítico e o senso de liberdade. 

 Ana Maria Machado, no seu livro “Como e por que ler os clássicos universais desde cedo” 
(2002), mostra como a leitura deste gênero textual na infância, pode proporcionar descobertas e 
renovar a positividade. Para a autora, ter acesso aos clássicos é um direito da criança.  

 

2- JUSTIFICATIVA 

 

 Infelizmente, as crianças surdas tem pouca acessibilidade a este tipo de material, visto que 
utilizam de uma língua visual e nesta fase de aprendizagem ainda não dominam o português escrito. 
Desta forma, fica comprometido o desenvolvimento de sua imaginação e criticidade, bem como o 
conhecimento de mundo. 

 Pela importância já mencionada em caput, a Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de 
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Taguatinga, em consonância com o novo currículo de Português como L2 para surdos, aprovado no ano 
de 2021 pelo MEC, vem através deste projeto oferecer a criança surda a oportunidade de ter acesso a 
uma biblioteca virtual em libras, assim como o professor terá disponível um riquíssimo material que 
ficará disponível para utilização em sala de aula. 

 

3- OBJETIVO GERAL 

  

 Este projeto tem como principal objetivo proporcionar ao aluno surdo dos anos iniciais, o 
contato com a literatura infantil em sua língua materna. 

 

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Utilizar os clássicos infantis, contos, fábulas, entre outros para desenvolver no aluno 
surdo o vocabulário em língua de sinais; 

b) Utilizar a contação de história para introdução de conteúdos diversos; 

c) Expor o aluno surdo a diversos tipos de culturas e gêneros textuais; 

d) Desenvolver no aluno surdo a criticidade, imaginação, hábitos e valores; 

e) Estimular o gosto pela leitura. 

 

5- METODOLOGIA 

 

 O projeto será executado de forma híbrida. Um professor surdo, usuário natural da língua de 
sinais, produzirá quinzenalmente vídeos de contação de histórias infantis que serão previamente 
escolhidas pelo grupo de professores de acordo com o interesse e as necessidades dos alunos da 
escola. 

 O professor surdo contará a história em língua de sinais, que será filmada e editada com 
imagens referentes a história e legenda. 

 Também serão produzidos vídeos com o vocabulário de acordo com o tema a ser trabalhado e 
também produzirá material impresso do vocabulário. 

 Esses vídeos serão utilizados pelos professores em sala de aula e também serão 
compartilhados nos canais da escola para acessibilidade da comunidade escolar. 

 

6- PÚBLICO ALVO 

 

a) Professores e alunos da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga; 

b) Comunidade escolar; 

 

7- RECURSOS MATERIAIS 

 

 - Filmadora ou celular 

 - App de edição 

 - Imagens impressas 

 - Imagens virtuais 

 - Folhas para impressão do vocabulário 
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8- RECURSOS HUMANOS 

 

 - Professor surdo usuário da língua de sinais 

 

9- DURAÇÃO 

 

 Este projeto será desenvolvido durante o ano de 2022, podendo tornar-se um dos projetos do 
PPP da escola, de acordo com os resultados alcançados. 

 

10- BIBLIOGRAFIA 

 

- Proposta Curricular para o Ensino de Português Escrito como Segunda Língua Para Estudantes Surdos 
da Educação Básica e do Ensino Superior: Caderno II Ensino Fundamental (anos iniciais) - Ministério da 
Educação/DIPEBS/SEMESP - 2021; 

- MACHADO, Ana Maria: 2002 - Como Ler os Clássicos Universais desde Cedo, Editora Objetiva. 

 

 

14.3- REAGRUPAMENTO ANOS INICIAIS: PORTUGUÊS ESCRITO E LIBRAS 
 

Dimensão: Acompanhamento Pedagógico  
AÇÃO –Avaliação Diagnóstica, Agrupamento/Reagrupamento, Projeto Interventivo:  
Objetivo Geral:  

Possibilitar a organização de tempos e espaços para realização de agrupamentos intra e 
interclasses, projetos interventivos e atendimentos individuais para o desenvolvimento de atividades 
focadas nos conteúdos de Língua Portuguesa e Libras, ampliando as atividades que garantam o domínio 
da leitura, da interpretação e da escrita, possibilitando a articulação dos conhecimentos linguísticos 
com as situações do cotidiano dos estudantes, fundamentais para uma aprendizagem significativa.  
Objetivos Específicos:  

Identificar o conhecimento de vocabulário, a leitura, interpretação de texto e a produção de texto 
escrito, que é de suma importância para a compreensão dos demais componentes curriculares das 
áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. No componente de Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, o objetivo é identificar o nível de aquisição e de conhecimento da Língua 
de Sinais com o apoio de vídeos sinalizados, contação de histórias e da conversação sinalizada direta 
com cada aluno.  
DESCRIÇÃO DA AÇÃO  
Público Alvo: Estudantes dos anos iniciais. 
Recursos Humanos: Coordenadora Pedagógica, Professores dos anos iniciais, CAS. 
Recursos Materiais: impressora colorida, notebook, projetor de slides, internet, lousa digital, Resma 
A4, Plásticos para maquina plastificadora, Pistola para cola quente, cola branca, cadernos de brochura 
com 96 folhas, 15 esquadros, 2 réguas grandes de madeira para uso do professor, apagadores para 
quadro branco, caixas de lápis de cera, Pincel para quadro branco (cores: verde, vermelho, rosa, roxo, 
azul, amarelo), Pastas transparentes com elástico. 
Participação dos Estudantes: ocorre na participação das atividades propostas nos reagrupamentos e na 
frequência à sala de LIBRAS. 
Duração do Projeto: ano letivo de 2022 
Reagrupamentos (turno de aula): duas vezes por semana, de 8h30 às 11h30, trocando a temática uma 
vez por mês. 
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Professores Responsáveis: Professores da EBT, Coordenação Anos Iniciais 
Metodologia:  

Após um período de observação em sala por meio das atividades de avaliação, os professores 
fazem uma análise do desempenho dos estudantes em comparativo com os componentes curriculares, 
no qual cada professor observa no dia a dia o desempenho dos mesmos, e expõe o nível de 
conhecimento de cada aluno, identificando a aquisição e compreensão de conceitos básicos para o 
desenvolvimento do aluno. Esta análise avaliativa é a base para a organização dos reagrupamentos 
intraclasse e interclasses no turno de aula, projetos interventivos e atendimentos individualizados. 

Os professores a partir daí organizam os grupos por níveis de proficiência na LIBRAS e no Português 
como L2. 

É feita a escolha dos temas a serem trabalhados, tendo como base os conteúdos a serem 
desenvolvidos em cada bimestre. 

Uma vez por mês os alunos são reunidos para um momento coletivo, em que acontecerá a 
introdução do tema, através de contação de história ou filme. A partir daí, todas as atividades 
propostas estarão de acordo com o tema escolhido.  

Todas as quartas e sextas-feiras, entre 8h30 às 11h30, os alunos deverão se dirigir para a turma 
correspondente ao seu nível. No caso da Escola Bilíngue, houve o cuidado também de separar surdos e 
CODAs (ouvintes filhos de surdos), pois os mesmos necessitam de metodologias diferentes em fase de 
alfabetização. 
 
Avaliação  

O projeto será avaliado nas reuniões coletivas, no pré-conselho e nos dias letivos temáticos 
previstos no calendário escolar.  
Resultados Esperados:   

Espera-se que durante a realização dos reagrupamentos o estudante venha sanar as dificuldades 
de alfabetização bem como vencer as lacunas deixadas pela pandemia do covid-19 e ser promovido 
ao nível subsequente de domínio do conhecimento, caracterizando o desenvolvimento de sua 
aprendiagem. 

 

14.4- PROJETO ENTRADA DIRIGIDA – HORA CÍVICA 
 

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: 
  O propósito do Ministério da Educação e do Desporto é apontar metas de qualidade que 
ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo, conhecedor de seus 
direitos e deveres, consciente de seu papel em nossa comunidade, portanto a Escola Bilíngue Libras e 
Português-EScrito de Taguatinga propõe um momento cívico, onde se enfatiza o respeito a pátria, a 
socialização dos alunos através de apresentações que enfatizam a interação social. O momento 
também será utilizado para promover a inclusão do aluno ouvinte a LIBRAS. 
 
PÚBLICO-ALVO: 
 Todos alunos, professores e pais/ e ou responsáveis presentes da entrada dos alunos. 
 
RECURSOS HUMANOS:  
 Professores, alunos, servidores e direção 
 
RECURSOS MATERIAIS: 

Equipamento de som, CDs, Bandeiras ( Brasil, DF, Escola, etc), outros confeccionados pelos 
alunos e professores. 
 
OBJETIVO GERAL: 
 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como direitos e deveres 



77  

políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de respeito a pátria, solidariedade, cooperação 
e repudio as injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 
 
OBJETIVOS ESÉCÍFICOS: 
 - Amar e respeitar a pátria, 
 - Aprender a cantar o hino nacional e outros, 
 - Aprender sobre as datas comemorativas. 

- Obter o conhecimento mínimo sobre a língua de sinais LIBRAS possibilitando uma melhor 
comunicação entre alunos ouvintes e surdos. 
 
METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 
 
 A entrada dirigida é realizada às segundas feiras, iniciando as 7:30 com oração, músicas alguns 
comentários ou apresentações que estejam ligadas as datas comemorativas ou aos temas transversais. 
 Segunda-feira: Oração e Hino Nacional. 
  
CRONOGRAMA DE TRABALHO: 
 Durante todo o ano letivo 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 Atitudes adequadas quanto aos momentos cívicos e melhor socialização entre alunos. 
 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 É realizada através da observação do comportamento, interesse e participação dos alunos. 
 
14.5- UMA JANELA PARA O MUNDO - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 
APRESENTAÇÃO/ JUSTIFICATIVA: 
Desde o nascimento, são estabelecidas entre o ser humano e o meio, relações de troca criação, 
descoberta, etc; através das quais o indivíduo vai pouco a pouco adquirindo sua própria autonomia. 
 
A escola, por sua vez, deve responder pelo acesso ao conhecimento que se considera necessário  à 
inserção social, para que os mais jovens se apropriem das conquistas. Cabe a ela também, incentivar, 
desde a mais tenra idade, homens criadores, inventores e descobridores. Sendo assim, como mais uma 
ferramenta para alcançar seus objetivos, a informática se torna mais um instrumento estimulador e 
facilitador da aprendizagem, levando o aluno  a valorizar e buscar o conhecimento e o desenvolvimento 
de suas habilidades. 
 
PÚBLICO ALVO: 
- Todos os alunos da escola 
 
RECURSOS HUMANOS:  
1 professor para atuar no laboratório  
O professor regente da turma deve acompanhar, presente no laboratório. 
 
Recursos Materiais: 
A escola conta com um laboratório de informática munido de 10 computadores, com acesso à internet. 
 
RECURSOS FINANCEIROS: 
Sempre que necessário destinamos parte da verba do PDAF( programa de descentralização financeira) 
e  da APM (Associação de Pais e Mestres) ou realizamos campanhas ou eventos com recursos 
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predestinados para manutenção dos equipamentos e compra de material de consumo.  
 
OBJETIVO GERAL:  
Inserir os alunos ao mundo informatizado para que possam ter outra ferramenta de conhecimento às 
habilidades  necessárias para o pleno exercício da cidadania. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Propiciar a educadores e alunos, a utilização do computador como ferramentas de apoio à 

pesquisa, produção e avaliação do conhecimento. 
● Utilizar softwares educativos, juntamente com os professores, para o enriquecimento dos projetos 

a serem   desenvolvidos. 
● Desenvolver as habilidades essenciais de leitura e produção de textos. 
● Produzir material impresso como finalização de tarefas de pesquisa e produção individual. 
● Oferecer momentos de lazer e entretenimento ao utilizar softwares e a internet. 
● Propiciar momento de reforço escolar no processo de alfabetização de alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 
● Incentivar o uso da internet como fonte de pesquisa e espaço para divulgação do projeto do 

professor. 
● Produzir conteúdo a ser veiculado no blog da escola, com forma de desenvolver suas habilidades de 

escrita e leitura dos alunos. 
 
METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 
Através de subprojeto que serão desenvolvidos pelos professores, utilizaremos o laboratório. Será feito 
cronograma de atendimento, onde cada turma terá 50 minutos de aula semanalmente. 
 
O laboratório não será utilizado para aula (curso) de informática e sim como ferramenta para 
desenvolver atividades próprias dos subprojetos. Seu uso se dará da seguinte forma: 
 
O planejamento das aulas será feito na coordenação – momento em que o professor leva até o 
coordenador do laboratório sua proposta de trabalho para que juntos organizem atividades que 
enriqueçam e complemente as atividades do projeto. 
 
Utilização professor/aluno – os alunos serão atendidos no laboratório de informática com atividades 
previamente planejadas pelo professor. 
 
O laboratório de informática será utilizado em dias e horários estipulados pela descrição no 
cronograma semanal (escala), divulgada a todos os professores. 
 
Todas as turmas do Ensino Fundamental do 1º ao 5ª ano serão contempladas neste projeto. As 
atividades serão desenvolvidas em consonância com os demais projetos constantes do Projeto Político-
Pedagógico da escola, e operacionalizadas pelas professoras regentes das turmas juntamente com o 
professor responsável pelo laboratório. 
 
Os temas estudados nas aulas de informática serão fornecidos pelas professoras, de acordo com os 
conteúdos abordados em sala. Podem ainda ser sugeridos pela direção ou pelo professor responsável 
pelo laboratório, sempre observando a pertinência de tais temas no currículo enviando pela SEDF e nos 
projetos desenvolvidos ao longo do ano pela escola. 
 
Os alunos também estarão estimulados a produzir materiais que possam ser veiculados no blog da 
Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga, o que os estimulará a desenvolver e 
aperfeiçoar sua produção escrita. 
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CRONOGRAMA DO TRABALHO: 
Durante do o ano letivo. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
A promoção de aprendizagens significativas por meio da inserção dos alunos no mundo digital e 
tecnológico. 
 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 
A avaliação é processual e contínua. Será ao longo do ano letivo, através de observação e registro do 
desempenho do aluno feito pelo professor durante as aulas, nas coletivas e conselhos de Classe. 
 
14.6- PROJETO: PILARES EDUCACIONAIS da EBT: PORTUGUÊS ESCRITO, MATEMÁTICA E LIBRAS 

 
Dimensão: Acompanhamento Pedagógico 
AÇÃO –Avaliação Diagnóstica, Agrupamento/Reagrupamento, Projeto Interventivo:  

 
Objetivo Geral: 

Possibilitar a organização de tempos e espaços para realização de agrupamentos intra e 
interclasses, projetos interventivos e atendimentos individuais para o desenvolvimento de atividades 
focadas nos conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Libras, ampliando as atividades que 
garantam o domínio da leitura, da interpretação, da escrita e do raciocínio lógico, possibilitando a 
articulação dos conhecimentos linguísticos e matemáticos com as situações do cotidiano dos 
estudantes, fundamentais para uma aprendizagem significativa. 
 
Objetivos Específicos: 

Realizar avaliação diagnóstica com o objetivo de conhecer a especificidade da turma e dos 
estudantes, suas necessidades e dificuldades de aprendizagem. A avaliação diagnóstica inicial da turma 
é uma das etapas da avaliação formativa e visa a identificação e a análise do desenvolvimento das 
aprendizagens dos estudantes, com vistas a subsidiar as ações de planejamento do trabalho pedagógico 
que será desenvolvido na semestralidade. 
 No componente de matemática, o objetivo é o de identificar o nível de conhecimento do aluno 
nas equações básicas da matemática, tais como as quatro operações e equações de 1º e 2º graus, que 
são requisitos essenciais para os componentes curriculares da área de Ciências da Natureza: física, 
química e biologia. 
 No componente de português, o objetivo é o de identificar o conhecimento de vocabulário, a 
leitura, interpretação de texto e a produção de texto escrito, que é de suma importância para a 
compreensão dos demais componentes curriculares das áreas de Linguagens, Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e Matemática. 
 No componente de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, o objetivo é identificar o nível de 
aquisição e de conhecimento da Língua de Sinais com o apoio de vídeos sinalizados e da conversação 
sinalizada direta com cada aluno. 
 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 
Recursos Humanos: Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professora de Ensino de LP, Professor 
de Matemática, Núcleo de Libras e Cultura Surda, 2 Educadores Sociais, Professoras da Sala de Recursos 
Generalista Bilíngue 
Recursos Materiais: impressora colorida, notebook, projetor de slides, internet, Resma A4, Plásticos 
para maquina plastificadora, Pistola para cola quente, 20 caixas de Lápis de cor com 36 cores, 10 cola,  
45 cadernos pequenos de brochura com 96 folhas, 15 esquadros, 10 régua de 30cm, 2 réguas grandes 
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de madeira para uso do professor, 1 transferidor grande de madeira para quadro, 50 apagadores para 
quadro branco, 15 transferidor, 15 compassos,20 caixas de lápis de cera, 15 calculadora,Pincel para 
quadro branco (cores: verde, vermelho, rosa, roxo, azul, amarelo), 50 Pastas transparente com 
elástico,15 Caderno quadriculado,  
Participação dos Estudantes: ocorre na execução dos testes diagnósticos, na participação das 
atividades propostas nos reagrupamentos e frequência à sala de recursos 
Duração do Projeto: ano letivo:  
Avaliação diagnóstica (turno de aula): é aplicada no início do ano letivo (2ª semana de aula) 
Reagrupamentos (turno de aula): 1 vez por semana alternando-se Português, Matemática e Libras 
Sala de Recursos (contraturno): 1 a 2 vezes por semana  
Professores Responsáveis: Sirlene Rabelo Silva – 39820-9, Hellen L. Sousa Santos Andrade – 30442-5, 
Cristina A. Bianchi de Souza – 47896-2, Jessica Helena da Costa Teixeira – 230709-X 
Metodologia: 

Após a aplicação do teste diagnóstico, os professores fazem uma análise do desempenho dos 
estudantes em comparativo com o diagnóstico, bem como uma avaliação diagnóstica por componente 
curricular, no qual cada professor observa no dia a dia o desempenho dos mesmos, e expõe o nível de 
conhecimento de cada aluno, identificando a aquisição e compreensão de conceitos básicos para o 
desenvolvimento do aluno. 

A avaliação diagnóstica é a base para a organização dos reagrupamentos intraclasse e interclasses 
no turno de aula, projetos interventivos e atendimentos em sala de recursos no contraturno da escola. 
Avaliação  
O projeto será avaliado nas reuniões coletivas, no pré-conselho e nos dias letivos temáticos previstos 
no calendário escolar. 
Resultados Esperados: 
Após o teste diagnostico os estudantes são reagrupados conforme nível de conhecimento em 
Português, Matemática e Libras. Espera-se que durante a realização dos reagrupamentos o estudante 
seja promovido ao nível subsequente de domínio do conhecimento, caracterizando o desenvolvimento 
de sua aprendizagem. 
 
14.7- PROJETO: OLIMPÍADAS BILÍNGUES DO CONHECIMENTO NA EBT 

 
Objetivo Geral: Promover a Olimpíadas de Português, Olimpíada de Matemática e a Feira do Livro no 
âmbito escolar com as adequações que atendam as necessidades específicas do estudante surdo para 
proporcionar, de maneira lúdica, contato real e significativo do aluno com a Língua portuguesa escrita e 
os conhecimentos matemáticos. 
  
 Objetivos Específicos:  

- Reconhecer e aplicar a estrutura básica da Língua Portuguesa; 
- Aplicar vocabulário em diferentes contextos de uso da língua 
- Interpretar comandos, frases, pistas e textos escritos; 
- Reescreva frases ou textos que não estejam de acordo com o padrão escrito da Língua 

Portuguesa; 
- Aplicar o conhecimento da Língua Portuguesa em diferentes contextos de uso da língua. 
- Produzir textos escritos 
- Realizar operações matemáticas; 
- Interpretar problemas matemáticos; 
- Usar a matemática para resolver problemas práticos do cotidiano 
- Aplicar e desenvolver o raciocínio lógico; 
- Analisar informações de diferentes fontes utilizando ferramentas matemáticas 
- Expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas; 
- Realizar demonstrações de resoluções em matemática 
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-  
DESCRIÇÃO DA AÇÃO  
Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 
Recursos Humanos: Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professora de Ensino de LP, Professor 
de Matemática, Professores de Ciências da Natureza, Professor de Educação Física, Núcleo de Libras e 
Cultura Surda, Educadores Sociais, Professoras da Sala de Recursos Generalista Bilíngue 
Recursos Materiais: durex, fita crepe, fita dupla face,Bloco papel Canson,Tintas acrílicas de cores 
diversas, Papel cartão em cores diversas, Papel ofício A 3, 20 Tesoura sem ponta, cartolinas, Literatura 
infanto-juvenil, notebook, impressora colorida 
Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas 
Duração do Projeto: 1 vez no semestre conforme calendário escolar  
Professores Responsáveis: Sirlene Rabelo – 39820-9, Hellen L. Sousa Santos Andrade – 30442-5 
Metodologia: aplicação de um circuito de atividades envolvendo o conhecimento linguístico do 
Português escrito, os conceitos matemáticos em momentos distintos, a Olimpíada de Matemática será 
realizada no 1º semestre, a Olimpíada de Português será realizada no 2º semestre (data a definir) e a 
Feira do Livro terá a culminância com a produção literária dos alunos. 
Avaliação do Projeto: o projeto  será avaliado nas reuniões coletivas, no pré-conselho e nos dias letivos 
temáticos previstos no calendário escolar 
Resultados Esperados: 
Melhora da aprendizagem, do prazer pela aquisição do conhecimento e do índice de aprovação dos 
alunos. 
 
14.8- PROJETO JOGOS INTERCLASSES “BILINCOPA” 
 
Dimensão CULTURA CORPORAL 
AÇÃO –” 
Componente curricular responsável: Educação Física, Arte, Inglês e Biologia 
Objetivo Geral: Propiciar práticas pedagógicas que promovam a participação dos estudantes surdos em 
eventos esportivos, com o intuito de promover o protagonismo surdo e a divulgação das atividades por 
eles desenvolvidas, com vistas à inclusão social, ao intercâmbio dos estudantes surdos com outros 
participantes de eventos esportivos, à participação em olimpíadas e paralimpíadas, à ampliação de 
oportunidades, à aquisição de hábitos e à identificação de talentos representativos nas áreas culturais e 
esportivas. 
 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO  
Objetivos Específicos: 
- promover jogos interclasses na Escola bilíngue; 
- propiciar práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento da consciência corporal e do 
movimento; 
- promover a compreensão da relação entre o corpo e as emoções e entre o indivíduo, o outro e o 
mundo; 
- promover práticas saudáveis e sustentáveis; 
- incentivar a participação do estudante em eventos esportivos fora da escola. 
 
Recursos Materiais: tapetes de borracha, bambolê, Espelho para sala de dança, Corda,Elástico,Cones, 
Bolas diversas, 10 Bolas de Frescoball,5 Kit de Tênis de mesa (rede, raquetes e 30 bolas),3 Bombas para 
encher bolas, Medalhas e troféu 
Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 
Recursos Humanos: Supervisora Pedagógica, Coordenadora da Educação Integral, Coordenadora 
Pedagógica do Ensino Médio, Professor de Educação Física, Professor de Química, Núcleo de Libras e 
Cultura Surda, 
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Participação dos Estudantes: para todos os alunos matriculados no Ensino Médio será observada a 
frequência e participação nas atividades propostas.  
Duração do Projeto: julho a agosto 
Professores Responsáveis: Mayrla (professora de Educação Física)  
Metodologia: treino das diferentes modalidades esportivas 
Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas e nos dias letivos temáticos 
previstos no calendário escolar e pela participação e envolvimento do aluno nos jogos escolares e nas 
atividades esportivas.  
Resultados Esperados: espera-se que o estudante desenvolva a consciência corporal e do movimento, 
a compreensão da relação entre si e o outro, aprenda a competir de forma saudável e a controlar suas 
emoções. 
 
14.9- PROJETO FESTSURDO 
 
Dimensão PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES 
Componente Curricular: Arte, EF, LIBRAS 
Integração Curricular: todos os demais componentes 
 
AÇÃO - FESTSURDO 

Promover o protagonismo surdo e a divulgação das atividades por eles desenvolvidas, com vistas 
à inclusão social, à ampliação de oportunidades, à aquisição de hábitos e à identificação de 
talentos representativos nas áreas artísticas, culturais e esportivas. 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
 

           - divulgar a cultura surda 
- fortalecer a autonomia e o protagonismo juvenil;  
- explorar conhecimentos que envolvam práticas de produção artística em diversas linguagens 
(pintura, dança, escultura, arte com recicláveis, cinema, teatro, contação de histórias, literatura, 
etc);  
- fortalecer a participação estudantil no contexto escolar e social  
 

Recursos Materiais: 100 Telas para pintura 30 x 40 e 30 x 30, tintas diversas, tintas para tecido, 20 lápis 
para desenho (B2, B4, B6), 
Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 
Recursos Humanos: Apoio Pedagógico, Supervisora Pedagógica, Coordenadora da Educação Integral, 
Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professores de Ciências da Natureza, Matemática, Código e 
Linguagens, Ciências Humanas, Núcleo de Libras e Cultura Surda, Núcleo de Adaptação e Material 
Didático, Educadores Sociais voluntários. 
Recursos Materiais: material de expediente e apoio pedagógico, Toner para impressora colorida, 
impressora colorida 
Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas, criação e produção 
artística.  
Duração do Projeto: no período de abril a setembro 
Professores Responsáveis: Supervisão Pedagógica 
Metodologia: reunir toda a produção artística dos estudantes 

● organização de grupos de trabalho (tema, convite, ornamentação, estandes, exposição) 
● concurso para definição do tema 
● concurso de desenho para escolha do logotipo do evento 
● levantamento e definição das apresentações  
● levantamento, definição e elaboração do material para exposição 
● elaboração de roteiro de apresentação 
● escolha dos apresentadores e cerimonialistas 
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● elaboração de folder e material de divulgação  
● discussão e definição da forma de participação adequada dos estudantes conforme as 

etapas da educação básica: anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, ensino 
médio e EJA (professores e estudantes). 

● Acessibilidade do evento 
 
Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas e nos dias letivos temáticos 
previstos no calendário escolar e pela participação e envolvimento do aluno desde a organização até a 
realização do evento 
Resultados Esperados:  espera-se ampliar as condições que assegurem o protagonismo juvenil, a 
pluralidade e a liberdade de manifestação e expressão artística e cultural do estudante surdo. 
 

15- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

O acompanhamento consiste na observação sistemática das ações propostas no PPP, 
discutidas coletivamente em momentos como os destinados à avaliação institucional. A avaliação 
institucional acontece por meio da autoavaliação de toda a comunidade escolar, da equipe diretiva, dos 
professores e dos alunos, considerando a filosofia educacional proposta pela instituição, a prática 
pedagógica dos professores e o desempenho dos alunos. Essa avaliação dá-se conforme calendário da 
SEEDF, com reflexões acerca dos pontos positivos, dos pontos negativos, com ênfase no que precisa 
permanecer como está e o que precisa ser melhorado. 

A avaliação do PPP consiste na apreciação dos resultados parciais e finais do PP 
confrontando com os objetivos e ações definidas. O espaço das coordenações pedagógicas, reuniões 
coletivas, reuniões do Conselho Escolar e o Conselho de Classe são espaços privilegiados de 
entrelaçamento dos três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede, o que implica a 
análise das causas do sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico para sua reorganização. A comunidade 
escolar da EBT oportuniza tempos, espaços e dados que servem para essa avaliação com periodicidade, 
como bimestres (Conselho de Classe), dias letivos temáticos (cronograma definido no calendário 
escolar), reuniões coletivas semanais. 

Como parte da avaliação institucional, o desempenho dos alunos nas avaliações externas, 
ou seja, nos exames nacionais de larga escala, em especial, nas provas do SAEB, Prova Brasil e ANA, bem 
como os resultados/boletins de desempenho do PAS e ENEM/ENCCEJA são considerados relevantes para 
a avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e para a retomada da prática pedagógica do 
professor. 

Como formas de registro desse acompanhamento e avaliação podemos citar: 
 
a) Modelos de avaliação institucional para cada segmento, após sua aplicação os dados 

são compilados e apresentados em reunião coletiva para análise e reflexão. 
b) Fichas de pré-conselho e de conselhos de classe. 
c) Resultado do diagnóstico aplicado aos alunos por turma e etapa de ensino. 
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ANEXO 1 

LEI Nº 5.016, DE 11 DE JANEIRO DE 2013. 

(Autoria do Projeto: Deputado Wellington Luiz) 

Estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais 
Voltadas à educação bilíngue para surdos, a serem implantadas e implementadas no âmbito do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes e os parâmetros que devem ser observados, no âmbito do 
Distrito Federal, para a implantação e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à 
educação bilíngue para surdos. 

Parágrafo único. Para a educação bilíngue para surdos são utilizadas a Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, como segunda língua, sendo estas as 
línguas de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as 
disciplinas curriculares, em todos os níveis da educação básica. 

Art. 2º O desenvolvimento das políticas públicas educacionais de que trata o art. 1º deve ser 
realizado por meio de escola pública bilíngue de Libras e língua portuguesa escrita, em que devem 
ser ministradas todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da educação básica, e é 
assegurado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I – garantir a criação da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito no Distrito 
Federal; 

II – oferecer comunicação em Libras e ensino de Libras, como primeira língua, e comunicação em 
português escrito e ensino de português escrito, como segunda 

língua; 

III – oferecer o ensino que atenda, prioritariamente, aos alunos surdos, deficientes auditivos e 
filhos de pais surdos; 

IV – estabelecer, como línguas de comunicação e instrução para o ensino das disciplinas 
curriculares e demais atividades pedagógicas garantidas nesta Lei, a Língua 

Brasileira de Sinais, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, como segunda língua; 

V – preservar os mesmos componentes curriculares da Base Nacional Comum no currículo da 
Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito, permitidas 

a adequação, a complementação e a suplementação, conforme necessário, garantindo-se o 
componente curricular Libras, em todos os níveis da educação básica; 

VI – incluir no quadro de profissionais administrativos e pedagógicos, professores ou instrutores 
de Libras, prioritariamente surdos; professores bilíngues de Libras e 

português que atuem em cada área específica do conhecimento; tradutores e intérpretes de 
Libras e português; guias-intérpretes, quando for o caso; e profissionais 

bilíngues em Libras e português que atuem com a tecnologia de informação e de comunicação; 

VII – definir o quantitativo e o perfil dos profissionais que atenderão às especificidades do ensino, 
em geral, e do ensino de Libras e do português escrito; 

VIII – prever, em seu Projeto Político Pedagógico, atividades de formação continuada em Libras, 
estudos surdos e culturais, envolvendo a equipe docente, a equipe 

gestora, a equipe de apoio da unidade educacional e toda a comunidade escolar; 
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IX – oferecer projetos que atendam às especificidades e às necessidades educacionais dos alunos, 
dos seus familiares, do corpo docente da instituição e dos demais profissionais do quadro 
administrativo da escola, para melhorar a adequação dos conteúdos curriculares e a formação 
integral dos alunos; 

X – preparar o aluno para o exercício da cidadania, de forma consciente e linguisticamente 
competente. Art. 3º As diretrizes para a implantação das políticas públicas educacionais a serem 
implementadas devem priorizar os seguintes parâmetros, entre outros que se fizerem 
necessários: 

I – implantação de projeto-piloto; 

II – elaboração dos princípios pedagógicos e das normas de funcionamento; 

III – elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

IV – definição do quantitativo e do perfil dos profissionais surdos e dos profissionais bilíngues que 
atuarão em cada área específica da instituição; 

V – definição de critérios necessários para a seleção dos profissionais bilíngues, com comprovada 
fluência em Libras; 

VI – estímulo à organização e à ampliação de programas específicos para elaboração de material 
didático e paradidático em Libras e de Libras, e também em língua portuguesa escrita e de língua 
portuguesa escrita, com recursos de multimídia, bem como, estímulo à utilização de mídias e 
novas tecnologias como meios de inclusão educacional dos surdos nas atividades escolares; 

VII – realização da comunicação e das atividades pedagógicas da escola em Libras, como primeira 
língua, e em português escrito, como segunda língua; 

VIII – disponibilização aos alunos, em turno contrário ao do ensino, de atividades facultativas que 
levem à oralização da língua portuguesa, em parceria com a área da 

saúde; 

IX – produção de material didático e paradidático pelo próprio corpo docente, com o apoio de 
especialistas engajados nas universidades do Distrito Federal, com estudos que contemplem a 
educação de surdos, a Língua Brasileira de Sinais, os estudos surdos identitários e culturais, o 
ensino do português escrito como segunda 

língua, entre outros; 

X – aplicação de metodologia de ensino de Libras como primeira língua e de língua portuguesa 
escrita como segunda língua, da pedagogia visual e de recursos visuais, 

com vistas à melhoria do acesso à informação; 

XI – articulação com as demais políticas públicas que visam às especificidades e às necessidades 
sociais dos alunos surdos; 

XII – garantia de condições que assegurem a continuidade de estudos dos surdos nas demais 
etapas e modalidades de ensino, incluindo cursos pré-vestibulares, nas 

atividades acadêmicas oferecidas no contraturno; 

XIII – garantia para a educação bilíngue para surdos, observadas a Língua Brasileira de Sinais, 
como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, como segunda língua, sendo estas as línguas 
de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas 
curriculares, em todos os níveis da educação básica. 

§ 1º A garantia dos parâmetros necessários à implantação das políticas públicas educacionais 
estabelecidas nessa Lei deve incluir a oferta educacional das seguintes 

modalidades de ensino: 

I – educação precoce e infantil, da forma seguinte: 

a) estimulação precoce às crianças surdas, a partir da detecção da surdez; 
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b) educação bilíngue às crianças surdas, do nascimento aos cinco anos, em creches,  propiciando 
a sua imersão na Língua Brasileira de Sinais, a fim de promover a aquisição da linguagem, em 
período propício, e o conhecimento de mundo, sob a tutela de profissionais surdos, de forma a 
garantir o desenvolvimento linguístico, 

cognitivo, emocional, psíquico, social e cultural, bem como a formação da identidade das crianças 
surdas, a partir da promoção do desenvolvimento bilíngue dessas crianças; 

II – ensino fundamental: educação bilíngue às crianças surdas matriculadas no ensino 
fundamental; 

III – ensino médio: educação bilíngue aos alunos surdos matriculados no ensino médio; 

IV – Educação de jovens e Adultos – EJA: atendimento no primeiro, no segundo e no terceiro 
segmentos, no noturno, da Educação de jovens e Adultos surdos, 

conforme a idade, a necessidade e o interesse dos alunos e dos seus familiares; 

V – educação profissional, da forma seguinte: 

a) acesso da pessoa surda à educação profissional, com as mesmas garantias e recursos utilizados 
na educação regular; 

b) informação aos alunos surdos sobre educação profissional, propostas salariais, acesso a cursos 
profissionalizantes e concursos. 

§ 2º Para a implantação e a implementação do projeto-piloto de que trata o caput, I, deve ser 
assegurada a participação de entidades representativas dos surdos e de pesquisadores de 
instituições públicas que atuem em favor da inclusão social e educacional dos surdos, de forma a 
garantir: 

I – a participação de entidades e instituições que tenham conhecimento e experiência 
reconhecida para o desenvolvimento de suas ações conjuntas; 

II – o respaldo de pesquisas desenvolvidas, no Brasil e fora dele, por pesquisadores das áreas de 
Educação, Letras e Linguística, especializados na educação de surdos, na estrutura de Libras e no 
ensino de Libras e da língua portuguesa escrita como segunda língua. 

Art. 4º Deve ser estimulada a participação dos estudantes surdos em eventos culturais e 
esportivos, com o intuito de promover o protagonismo surdo e a divulgação das atividades por 
eles desenvolvidas, com vistas à inclusão social, ao intercâmbio dos alunos surdos com outros 
participantes de eventos culturais e esportivos, à ampliação de oportunidades, à aquisição de 
hábitos e à identificação de talentos representativos nas áreas culturais e esportivas. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de janeiro de 2013. 

125º da República e 53º de Brasília 

TADEU FILIPPELLI 

______ 

Fonte: Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 11, Seção1, de terça-feira, dia 15 de janeiro de 
2013, páginas 2 e 3. 

 
 
 
 
 
 
 



90  

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

PORTARIA Nº 171, DE 02 DE JULHO DE 2013.2 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 105, parágrafo único, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como pelo 
Regimento Interno da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n° 31.195, de 21 de 
dezembro de 2009, RESOLVE:  
 
Art. 1º Transformar a Escola Classe 21 de Taguatinga, situada na QNH 03 - A/E 3, em Escola Bilíngue Libras e 
Português Escrito de Taguatinga, vinculado à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga.  
 
Art. 2º O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal baixará os atos necessários à efetivação desta 
Portaria.  
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, observadas as vigências que menciona e revogando-
se as disposições em contrário.  
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
 

Publicada no DODF nº 137 de 04/07/2013, página 07 
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ANEXO 3 

 
ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR 

 
TITULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO SEDE E FORO 
 
Art. 1º O presente estatuto dispõe sobre o Conselho Escolar da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de 
Taguatinga, é constituído segundo as disposições contidas na Lei nº 4.036 de 25/10/2007 e conforme o decreto nº 
29.207 de 26/06/2008. 
Art. 2º O Conselho Escolar da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga, tem sede em Taguatinga 
Norte na QNH 01/03 área especial e rege-se pelo presente Estatuto e pelos dispositivos legais que lhe forem 
aplicáveis. 
 

TÍTULO II 
Conselho Escolar 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 
Art. 3º O Conselho Escolar será composto por um membro nato e por, no máximo, 15 (quinze) membros eleitos 
representantes dos segmentos da comunidade escolar para mandato de 2 (dois)anos, da seguinte forma: 
I - um membro nato - Diretor da instituição educacional; 
II - quinze membros eleitos, sendo: 
a) até três representantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupantes do cargo de Professor, em 
exercício na instituição educacional há pelo menos um ano; 
b) um representante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupante do cargo de Especialista de 
Educação, em exercício na instituição educacional há pelo menos um ano; 
c) até dois representantes da Carreira Assistência à Educação, em exercício na instituição educacional há pelo 
menos um ano; 
d) até três representantes dos discentes da instituição educacional, com idade igual ou superior a dezesseis anos, 
sendo, preferencialmente, um de cada turno; 
e) até seis representantes dos pais ou responsáveis legais de alunos da instituição educacional. 
Art. 4º Os representantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, da Carreira de Assistência à 
Educação, dos alunos e dos pais de alunos serão eleitos na instituição educacional pelos seus respectivos 
segmentos. 
Art. 5º Quando a instituição educacional não dispuser de todos os segmentos definidos no artigo anterior, o 
segmento não representado ficará ausente do Conselho Escolar. 
Art. 6º O diretor da instituição educacional, integrante do Conselho Escolar, como membro nato, será substituído 
no Colegiado pelo Vice-Diretor em seus impedimentos. 
Art. 7º O Conselho Escolar terá um Presidente eleito por seus pares, cuja eleição e posse ocorrerá em até 15 
(quinze) dias após a eleição do Conselho Escolar. 
Parágrafo único. Fica vedado ao diretor, seu parente em primeiro grau ou seu substituto legal, assumir a 
presidência do Conselho Escolar. 
Art. 8º O Conselho Escolar contará com um Secretário, designado pelo Presidente, escolhido entre os membros 
integrantes do colegiado. 
Art. 9º Os membros titulares de cada segmento contarão com um suplente. 
§ 1º Os suplentes serão os mais votados, subsequentemente aos titulares. 
§ 2º A suplência dos membros efetivos do Conselho Escolar será de até duas vezes o número estabelecido para os 
segmentos definidos no artigo 2º do presente Decreto. 
Art. 10º A gestão da instituição educacional será desempenhada pelo diretor e vice-diretor, respeitado o disposto 
na Lei Distrital nº 4.036/2007 e demais disposições legais, e em consonância com as deliberações do Conselho 
Escolar. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO Conselho Escolar 
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Art. 11º O Conselho Escolar, em conformidade com as normas do Conselho de Educação do Distrito Federal e da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tem as seguintes funções: 
I - garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da instituição educacional; 
II - aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, construída em consonância com a Proposta 
Pedagógica e com o Regimento Escolar aprovados para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como, 
acompanhar a sua execução; 
III - referendar o Plano de Aplicação, contendo o planejamento de utilização dos recursos, o qual deverá estar 
assinado pelo Presidente da Unidade Executora – UEX e pelo Diretor da instituição educacional, bem como estar 
de acordo com as disposições do Decreto nº 29.200, de 25 de junho de 2007 que dispõe para o Distrito Federal, o 
Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira – PDAF e Portaria nº 26/SEEDF, de 31 de janeiro de 2008; 
IV - emitir parecer atestando a regularidade das contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas; 
V - auxiliar a direção na gestão da instituição educacional e em outras questões de natureza administrativa e 
pedagógica que lhe sejam submetidas, visando à melhoria dos serviços educacionais; 
VI - convidar membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias de sua competência; 
VII - acompanhar a execução do Calendário Escolar, no que se refere ao cumprimento do número de dias letivos 
e à carga horária previstos; 
VIII - auxiliar a direção no processo de integração escola-família-comunidade; 
IX - registrar, em livro próprio, as atas de suas reuniões, e afixar em local visível, preferencialmente em murais 
acessíveis à comunidade escolar e, por meio eletrônico, se possível, as convocações, calendários de eventos e 
deliberações; 
X - averiguar e denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os procedimentos considerados inadequados 
que lhes cheguem ao conhecimento; 
XI - participar da Comissão Local do processo seletivo para escolha do Diretor e do Vice-Diretor da instituição 
educacional. 
Art. 12º Compete ao Presidente do Conselho Escolar: 
I - representar o Conselho Escolar; 
II - designar o Secretário do Conselho Escolar; 
III - dar posse aos Conselheiros; 
IV - presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
V - convocar previamente os Conselheiros para as reuniões do Conselho, informando-lhes a pauta respectiva; 
VI - propor calendário das reuniões ordinárias, para aprovação do Colegiado; 
VII – declarar, em reunião do Conselho Escolar, a vacância do cargo de Conselheiro, após confirmação do seu 
desligamento, procedendo à posse do respectivo suplente; 
VIII - assinar, com o Secretário, as resoluções e demais atos do Conselho; 
IX - assinar correspondência inerente ao Conselho; 
X - cumprir e fazer cumprir este regulamento; 
Art. 13º Compete ao Secretário do Conselho Escolar: 
I - secretariar as reuniões do Conselho Escolar, lavrar as respectivas atas e dar apoio técnico necessário ao seu 
funcionamento; 
II - assinar, com o Presidente, as resoluções e demais atos do Conselho Escolar; 
III - manter atualizado o cadastro dos membros do Conselho Escolar; 
IV - registrar a freqüência dos Conselheiros às reuniões do Conselho Escolar; 
V - redigir as correspondências do Conselho Escolar; 
VI - providenciar a divulgação das atividades e decisões do Conselho Escolar; 
VII - manter organizada a documentação do Conselho Escolar, arquivando-a em local seguro; 
VIII - redigir e apresentar as Atas de reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, que serão submetidas à 
aprovação e colhidas as devidas assinaturas. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS E DEVERES PROIBIÇÕES E PENALIDADES 

 
Art. 14º A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oferecerá curso de capacitação obrigatório aos 
integrantes do Conselho Escolar, com o objetivo de torná-los aptos para o exercício das funções assumidas. 
Art. 15º O processo eleitoral para a constituição do Conselho Escolar será realizado por Comissões Central, 
Regionais e Locais, cujos critérios de constituição serão definidos pelo Secretário de Estado de Educação do 
Distrito Federal com base na legislação vigente. 
Art. 16º Compete à instituição educacional o apoio logístico e a assistência necessária ao funcionamento do 
Conselho Escolar, em especial aos serviços de sua Secretaria. 
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Art. 17º Os serviços prestados ao Conselho Escolar não serão remunerados a qualquer título, sendo de caráter 
voluntário no exercício da cidadania. 
Art. 18º A participação como Conselheiro e os serviços prestados ao Conselho Escolar não ensejam redução ou 
compensação de horário de trabalho ou de estudos do integrante do colegiado. 
Art. 19º Eventuais dúvidas que possam surgir quanto à regulamentação dos Conselhos Escolares deverão ser 
submetidas à Subsecretaria de Desenvolvimento do Sistema de Ensino da Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal para análise e deliberação, que poderá, sempre que necessário, propor 
a apreciação do Conselho de Educação do Distrito Federal. 
Art. 20º É vedado ao Conselho Escolar: 
I - promover ou participar de campanha política partidária na instituição educacional; 
II - assumir compromissos financeiros ou adquirir equipamentos em nome da instituição educacional; 
III - emprestar bens móveis ou imóveis do patrimônio da instituição educacional; 
IV -promover paralisação das atividades escolares em detrimento do processo de ensino e de aprendizagem e de 
qualquer natureza. 
Art. 21º O Conselho Escolar atuará em conformidade com as funções determinadas neste Decreto e com a 
legislação pertinente. 
Art. 22º O Conselho Escolar reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, durante o período letivo e, 
extraordinariamente por convocação de seu Presidente ou quando solicitado pelo Diretor da instituição 
educacional, conselheiro nato, tantas vezes quantas forem necessárias, com a devida antecedência de, no mínimo, 
de três dias letivos. 
Art. 23º As reuniões do Conselho Escolar deverão ocorrer em horários que não acarretem a interrupção ou o 
comprometimento das atividades pedagógicas da instituição educacional. 
Art. 24º Serão válidas as deliberações do Conselho Escolar tomadas pela maioria dos votos dos presentes à 
reunião, cabendo ao Presidente, quando necessário, o voto de desempate. 
Art. 25º Cabe ao Conselho Escolar decidir sobre permitir a presença de pessoas da Comunidade Escolar nas 
reuniões deliberativas, as quais não terão direito a voto. 
Art. 26º As deliberações do Conselho Escolar serão informadas à instituição educacional e à respectiva 
Coordenação Regional de Ensino para ciência 
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ANEXO 4 
 

 
 

 
 

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO E VINCULAÇÃO DE IMAGEM 
 

Eu,_________________________________________________________, portador da 

Cédula de Identidade nº _________________,inscrito no CPF:________________,  

residente______________________________________, na cidade______________,   

AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor 

_____________________________________________________________sob minha 

responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada pela 

Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga - DF. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo 

território nacional , em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: 

(I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha 

vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 

Taguatinga, ____ de _________________________ de 20____. 

 

_______________________________________________________ 

(assinatura) 
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ANEXO 5 

 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA MATRÍCULA 

NA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO DE TAGUATINGA 
GDF/SEE/CRET 

 

 
Eu, _______________________________________________________, brasileiro(a), 

 
estado civil: _______________, profissão: ______________________, carteira de 
Identidade nº_________________, expedida pela ________/______,  
CPF nº _________________________, residente e domiciliado(a) à(ao) 
_____________________________________________________________________, 
responsável por:________________________________________________________,    
nascido(a) na cidade de _______________, UF: ____, em ____/_____/________, 
estudante, hoje, do ____________________ do(a) ( ) Estimulação Linguística Precoce, ( ) 
Creche, ( ) Educação Infantil / ( ) Ensino Fundamental / ( ) Ensino Médio /  
( ) Educação de Jovens e Adultos / ( ) Ensino Profissionalizante, fui informado(a) que a 
Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga é uma escola inclusiva, 
específica e especializada na educação bilíngue. A Língua de Sinais Brasileira, Libras, é a 
primeira língua e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita, é a segunda língua. Ambas 
são as línguas de comunicação, instrução e ensino, nos espaços dessa instituição, 
empregadas tanto no ensino das disciplinas curriculares como nas demais atividades 
pedagógicas da instituição. A especificidade dessa forma de oferta educacional está 
garantida na Lei 5.016/2013. 
Declaro que ESTOU CIENTE E DE ACORDO com a proposta pedagógica da Escola 
Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga. Sei que esta proposta está amparada 
pela Lei Distrital Nº 5.016/2013, pela Lei Federal Nº 13.005/2014 e ratificada no Projeto 
Político dessa Unidade de Ensino. Também fui informado(a) de que a instituição oferece 
educação integral para as turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
por isso, os estudantes têm aula em dois turnos. Também acontecem, eventualmente, 
palestras com convidados especialistas em temas relevantes para os nossos alunos, 
visitas a exposições, passeios a teatros, cinemas e parques ecológicos, como também 
acolhemos sugestões dos professores com atividades extraclasse. ESTOU CIENTE de 
que eventualmente, o(a) estudante pelo(a) qual sou responsável, participará de atividades 
fora do ambiente escolar como visitas a exposições, passeios a teatros, cinemas, parques 
ecológicos e outras atividades extraclasse. Por esse motivo, AUTORIZO a participação 
do(a) estudante pelo(a) qual sou responsável, desde que o mesmo saia da escola em 
transporte escolar acompanhado por profissionais da escola respeitados os propósitos 
mencionados neste termo. ESTOU CIENTE de que, mediante essa proposta, o(a) 
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estudante pelo(a) qual sou responsável não terá intérprete em sala de aula e não haverá 
comunicação oral com ele na instituição, em Língua Portuguesa oral, uma vez que a 
condição da instituição é a imersão total na Libras e na Língua Portuguesa escrita, seja 
o(a) estudante ouvinte, surdo(a) ou deficiente auditivo(a), com ou sem uso de aparelho 
auditivo, com ou sem implante coclear, pois as ações relacionadas à oralização da Língua 
Portuguesa são desenvolvidas por profissionais da área da saúde, entre os quais o 
fonoaudiólogo, em espaços da saúde e não são de responsabilidade dessa Unidade de 
Ensino. Também fui informado(a) de que, mediante o trabalho qualificado que busca 
oferecer, a Escola Bilíngue é referência para a educação bilíngue em todo o país e tem 
parcerias com Instituições de Ensino Superior dedicadas à formação acadêmica inicial e 
continuada, bem como à pesquisa. Além disso, divulga seu trabalho em diferentes espaços 
educacionais e acadêmicos, sempre em busca da melhoria da qualidade de ensino a ser 
oferecida. 
ESTOU CIENTE de que essa divulgação é feita por meio de fotografias, vídeos e 
atividades dos estudantes, sempre respeitando a integridade física e moral de todos. Por 
esse motivo, AUTORIZO a divulgação das imagens que forem feitas do(a) estudante 
pelo(a) qual sou responsável, desde que respeitados os propósitos mencionados neste 
termo. Diante do exposto, declaro que É OPÇÃO MINHA QUE O(A) ESTUDANTE 
SUPRACITADO(A) SEJA MATRICULADO(A) E FREQUENTE A ESCOLA BILÍNGUE 
LIBRAS E Português Escrito DE TAGUATINGA. DECLARO QUE RECEBI AS 
INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS E COMPREENDI O PRESENTE TERMO, NÃO 
TENHO DÚVIDAS COM RELAÇÃO À PROPOSTA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO E 
ACEITO AS CONDIÇÕES DEFINIDAS E IMPOSTAS PELAS LEGISLAÇÕES 
REGULADORAS da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga e pelos 
termos desse documento, o qual assino em uma via que ficará no dossiê do aluno, 
comprometendo-me, ainda, a acompanhar o desenvolvimento educacional do(a) estudante 
sob minha responsabilidade, durante o período em que frequentar essa Unidade de 
Ensino. 

 

 

Taguatinga, ______ de ________________ de 20___. 

 

________________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 
 
 
 
 




