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1- APRESENTAÇÃO 

 
 

O presente Projeto Político Pedagógico/2021(PPP/2021) aqui apresentado é o 

instrumento que norteia as práticas pedagógicas no CED Osório Bacchin, instituição de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio da Secretaria de Educação do Distrito Federal e 

regida pela Coordenação Regional de Planaltina-DF. Tal proposta visa buscar pressupostos 

que abarquem as modalidades de ensino e suas respectivas peculiaridades, em se tratando 

de uma escola situada no Campo. Tais peculiaridades fazem com que o PPP busque 

caminhos para ressaltar a qualidade da educação pública e a primazia pela identidade 

histórico-cultural em sintonia com a formação acadêmica e a valorização da diversidade 

humana, bem como, a cidadania. 

Para elaborar esse referido Projeto Político Pedagógico de 2021 (PPP/2021), 

alinhado no termo devido a resolução 02/2020 do CNE1, o CED Osório norteou suas 

concepções e identidade nos vários documentos de orientações para as unidades Escolares 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) entre 2020 e 2021, as 

quais foram elaboradas para uma situação de contexto mundial de pandemia causada pela 

COVID-19.  

Nesse momento histórico vivenciamos a implementação de gestão estratégica para 

a realização das atividades pedagógicas não presenciais2 como medidas de enfretamento a 

situação emergencial de saúde pública a partir de diversos documentos legais norteadores 

para a realização da ação pedagógica em um período sem previsão presencial no intuito de 

amenizar os impactos aos estudantes, em especial o de maior vulnerabidade social.  

Estes documentos reportam o compromisso com a educação pública de qualidade, 

a fim de ofertar a educação na modalidade de atividades pedagógicas não presenciais, pois 

os estudantes principalmente em condiçoes de vulnerabilidade e risco social, tem na escola 

o meio principal para garantir seus direitos às aprendizagens. 

 

“O ponto central é que essa aprendizagem está fundamentada na 

reflexão sobra a própria atividade que o aprendiz realiza no seu 

contexto de vida” (Apud, VALENTE,2005,p,85). 

 

                                                      
1
 Conselho Nacional de Educação 

2
 (Documento de Referencia Gestão Estratégica para a Realização de Atividades não Presenciais na Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, SEEDF, 2020). 
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Nessa realidade de enfrentamento aos desafios que a pandemia ainda traz para a 

educação, a escola não poderia deixar de atuar no seu papel social de potencializar o 

acolhimento as mudanças que o Século 21 está apresentando, no qual os conhecimentos 

historicamente acumulados podem transcender a sala de aula tradicional, oportunizando 

atividades mediadas por tecnologias, sejam por meios eletronicos ou material impresso, 

que devem ser centradas nos estudantes, promovendo a sua autonomia, criticidade e 

possibilitando a aprendizagem mesmo fora do ambiente físico escolar. 

O ano letivo de 2021 continua no formato de atividades educacionais não 

presenciais, no qual os profissionais da educação do CED Osório Bacchin atuam em 

regime de Teletrabalho, e a gestão escolar trabalha em regime presencial para atender as 

demandas da SEEDF, da Coordenação da Regional de Ensino de Planaltina-DF e 

comunidade local, com as medidas e protocolos de segurança em combate a COVID-19. 

Assim, para a construção desses PPP/2021 ressalta-se a fundamentação teórica 

apresentada nos encontros de orientação a elaboração do referido documento junto a 

coordenação intermediária da Unidade Regional de Educação Básica/Coordenação 

Regional de Planaltina (UNIEB/CRE-Planaltina), agregado as reflexões das atuações 

pedagógicas da nossa comunidade escolar no ensino remoto. 

Por ter uma gestão de característica democrática e colaborativa o CED- Osório 

Bacchin tem buscado inserir toda a equipe escolar, ou seja, os docentes, os servidores, os 

estudantes e a comunidade de pais/ou responsáveis por meio de espaços de escutas nos 

ambiente virtuais de encontro, ou informações coletados via formulário Google, os quais 

construíram o retrato do diagnóstico da realidade atual da escola e as contribuições de 

metodologias e projetos que foram adaptadas ao formato remoto, buscando promover a 

participação de todos na construção desse documento. 

Para enriquecer as contribuções de ações pedagógicas realizamos também uma 

pesquisa de avaliação institucional interna voltada para a construção do PPP/2021, o qual a 

partir do olhar dos docentes regentes deste ano letivo quanto às necessidades educacionais 

na perspectiva de nossa realidade, ressignificarão os projetos que podem ser executados 

para melhor qualidade da educação do Campo no CED-Osório Bacchin. 

O Projeto Político Pedagógico/2021 do CED Osório Bacchin que visa melhorar a 

qualidade do ensino a partir dos princípios norteadores dos pressupostos teóricos da 

Educação Básica SEEDF, que vivenciados na prática pedagógica e administrativa  por 

meio da reflexão - ação - reflexão, avancemos no aperfeiçoamento da continuidade e̸ ou 

estabelecendo novas ações que farão parte do processo de transformação da escola e seus 
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processos de aprendizagens. 

O Centro Educacional Osório Bacchin fundamenta suas práticas pedagógicas na 

concepção da aprendizagem e apropriação de conhecimentos articulados com a vida e a 

cultura do sujeito do campo, de acordo com as Diretrizes da Educação do Campo do 

Distrito Federal, que diz: 

 

 

 
“Tais abordagens e práticas pedagógicas devem apoiar-se no modo de existência 

desse sujeito camponês objetivando a superação da dicotomia rural/urbano e da 

visão preconceituosa e equivocada do campo como lugar de atraso, distante do 

conhecimento científico e da vida intelectual, considerados como presentes 

somente na cidade.” (Diretrizes Pedagógicas para a Educação do Campo, 2019, 

p.13). 

 

Assim, o Ced Osório Bacchin na ressignificação do Projeto Politico 

Pedagógico/2021 reporta à identidade do sujeito e das condições da realidade na qual ele 

está inserido a partir do Inventário Histórico,Social, Cultural e Ambiental., Histórico, 

Cultural e Ambiental da UE ( criado desde 2017), que se constrói de forma que coletiva e 

dinâmica dentro do processo de vivencias e aprendizagens da comunidade escolar. 

A escola deve ser entendida como: 

 
um espaço de experiência da [...] política, da cultura e da economia dos diversos 

grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas suas diversas formas de 

trabalho e de organização, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na 

perspectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário dessa população. 

A identificação política e a inserção geográfica na própria realidade cultural do 

campo são condições fundamentais de sua implementação. (FERNANDES; 

CERIOLI; CALDART, 2004, p. 53). 

 

Nessa visão buscamos compreender o espaço da vida, da produção e das relações 

entre o homem e a natureza e suas especificidades no contexto institucional escolar para 

nortear e priorizar a organização do trabalho pedagógico e suas complexidades na 

comunidade local, a saber: limitação da  participação comunitária pelas dificuldades de 

acesso (sem transporte) ,  estrutura física limita, sem espaços de aprendizagens 

diversificados,  tranporte escolar para atividades externas de conhecimentos e pesquisas; 

ausência de rede de internet e equipamentos tecnológicos para oes estudantes.  

Esses são aspectos desafiadores para o CED Osório Bacchin, que tem buscado 

aplicar na prática pedagógica da escola os principios da Política de Educação do Campo, no 

âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

I - Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 

ambientais, políticos, religiosos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e 

etnia; 

 II - Desenvolvimento das Unidades Escolares que atendem aos sujeitos do 
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campo como espaços públicos de formação, pesquisa e articulação de 

experiências e Estudos direcionados para o Desenvolvimento social, 

economicamente justo 

III - Controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva 

participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo, reconhecendo 

suas diferentes formas de organização; 

 IV - Desenvolvimento pedagógico e curricular a partir da vinculação às matrizes 

formativas da população do campo, quais sejam: Terra, Trabalho, História, 

Cultura, Luta Social, Vivências de Opressão, Conhecimento Popular, 

Organização Coletiva, identificadas por meio de um inventário da escola e da 

comunidade (Inventário Histórico,Social, Cultural e Ambiental., Histórico e 

Cultural), como atividade de pesquisa a ser realizada por docentes, estudantes e 

comunidade escolar em geral, de forma que os saberes e fazeres do povo 

camponês constituam-se referência para a práxis pedagógica; 

V - Organização pedagógica pautada no trabalho como princípio educativo, na 

ligação do conteúdo escolar com a vida, na formação para a coletividade, por 

meio de processos democráticos participativos, e na alternância regular de 

períodos de estudos, como princípio e como método, quando se aplicar. 

(Diretrizes Pedagógicas para a Educação do Campo, 2019, p.15) 

 

Cabe ressaltar, que o Projeto Politico Pedagógico do CED Osório é construído na 

missão de consolidar os principios Diretrizes da Educação do Campo, por meio da efetiva 

participação da comunidade escolar a partir da Gestão Democrática, das formas de 

organização curricular ofertadas na unidade, da coordenação pedagógica, do trabalho 

pedagógico incluindo das estratégias pedagógicas mediante as necessidades de adequação 

às características e necessidades do perfil da comunidade, do conselho de classe, da 

avaliação, considerando as possibilidades, programas e projetos específicos para 

comtemplar essas reflexões e açoes. 

Nesse momento de atividades pedagógicas não presenciais a construção dessa 

PPP/2021, tem alcançado a comunidade escolar no segmento de pais e estudantes por meio 

de mobilizaçoes em videos e questionários google forms na plataforma Educa em Casa,  

nos grupos de whatsapp no Instagram. 

Destacam-se ainda as contribuiões pedagógica desse documento como o suporte 

educacional presentes na escola: Serviço de Apoio à Aprendizagem (SEAA), Orientação 

Educacional (OE) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Sala de Leitura, que 

na modalidade remota no ciclo educacional 2020/2021, contribuiram no acolhimento 

constante aos estudantes, pais e professores  do Ced Osório Bacchin. 

As coordenações coletivas remotas contribuíram para o delineamento das ações 

educacionais dentro dessa unidade de ensino, sendo colaboradores diretos a equipe gestora, 

supervisão, coordenação, os professores dos componentes curriculares, as equipes de 

apoio: (Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA), Orientação Educacional 

(OE) e Atendimento Educacional Especializado (AEE), Sala de Leitura). 

Outra contribuição de relevância refere-se ao feedback do processo de ensino 
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aprendizagem de nossos estudantes e familiares nos grupos de turmas que foram criados na 

UE, a fim de aproximar o estudante da escola. 

Deste modo a avaliação institucional coletiva realizada com as contribuiçoes das 

práticas pedagógicas em atividades educacionais não presenciais dos anos letivos 

2020/2021, viabilizaram a contribuição de professores, pais, funcionários e alunos para 

elencar as potencialidades e/ou fragilidades da Unidade em todos os campos de atuação de 

trabalho escolar. 

Este caminho de construção auxilado a estabelecido na LDB n.9394/96 e 

atualizaçoes, unidade escolar tem viabilizado o exercício pleno da cidadania, à formação 

ética e a autonomia intelectual, contemplando os diferentes tipos de aprendizagens dos 

indivíduos, atentando-se para a educação à diversidade, à inclusão e a perspectiva 

libertadora e emancipatória da Educação do Campo. 

O CED Osório Bacchin continuará ofertando no ano letivo de 2021, no turno 

matutino o Ensino Médio na Semestralidade e o 9° ano das Séries Finais do Ensino 

Fundamental- 3º Ciclo de Aprendizagens, sendo os demais anos (6º aos 8º anos) das Séries 

Finais do Ensino Fundamental- 3º Ciclo de Aprendizagens, no turno vespertino. Essa 

ruptura do 3º Ciclo de aprendizagens deve-se a logística limitada da estrutura física 

disponível na unidade escolar, que não comporta no mesmo turno vespertino todos os 

segmentos dos Ciclos.  

Para elaboração do PPP/2021 foi criada uma comissão constituída pelo Diretor, 

Vice- Diretora, Supervisora Pedagógica, Pedagoga SEAA, Coordenadora Pedagógica, 

Secretária, e Conselho Escolar do CED Osório Bacchin, para favorecer momentos de 

reflexão e construção das ações pedagógicas incluindo os projetos na Semestralidade e no 

3º Ciclo para as Aprendizagens. 

Concluída a etapa de elaboração prévia do PPP/2021, haverá a apresentação do 

mesmo para aprovação dos professores, funcionários, os pais/responsáveis e estudantes do 

CED Osório Bacchin. 

Acredita-se que esse Projeto Politico Pedagógico/2021 vislumbre muito além de 

um simples agrupamento de planos de ensino, metas, objeivos, estrategias, metodologias e 

ações complementares, mas construída para ser vivenciada em todos os  momentos e por 

todos os envolvidos no processo educativo do CED Osório Bacchin conferindo a 

identidade da escola na especificidade de sua educação do campo. 
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2- HISTÓRICO 

 
 

Segundo (RAMOS, 2016), a comunidade do Jardim do Morumbi, em 1986 

imbuída de aspirações com vistas a criação e instalações dos instrumentos públicos como 

escola, telefonia rural, lazer comunitário, assistência médica, eletrificação rural se 

organizaram para que houvesse desenvolvimento na região e acessibilidade aos 

instrumentos públicos garantidos pelo Estado. 

Situada na Zona Rural Jardim Morumbi na Quadra “G” Lote 22, o Centro 

Educacional Osório Bacchin, iniciou suas atividades educacionais no ano de 1989, 

intitulada como Mini-escola Jardim Morumbi, sendo um anexo da Escola Classe Monjolo, 

conforme Resolução nº3238, de 28 de novembro de 1990. 

O Centro Educacional no referenciado ano não tinha energia elétrica como 

também não possuía a figura do Diretor, a função era desempenhada pelo professor Élson 

Ferreira Cardoso. Com a doação do terreno em 1991, fora desvinculada da Escola  Monjolo 

e tornou-se Escola Classe Osório Bacchin, nome este em homenagem ao doador do terreno.  

Com a construção do prédio em aproximadamente 1.993/94 e ampliação do 

quadro de funcionários foram criados os cargos de Diretor, Vice-diretor e Assistente 

Administrativo, sendo nomeado como Diretor o próprio professor Élson F. Cardoso, 

então primeiro diretor da escola. Até a presente data, foram 5 (cinco) gestões a saber, 

sendo a primeira do professor acima supracitado, posteriormente as professoras Solange de 

Oliveira Passos, Ieda Maria Vilas Boas Pereira Bueno, Márcia Adriana de Menezes 

Temóteo e na atualidade o professor Danilo Mendonça Soares. 

Com a crescente procura de vagas ampliou-se o universo do atendimento, fez-se 

necessário a figura de um Coordenador Pedagógico, o qual iniciou no ano de 1997. Em 

decorrência da localidade da escola e devido às solicitações e anseio da comunidade 

implantou-se no ano de 1999 o ensino fundamental de (5ª a 8ª) séries, embora ainda sendo 

Escola Classe. 

É salutar registrar que em parceria com a UnB – Universidade de Brasília, do 

período de 1999 a 2004 desenvolveu-se os projetos: “Educação e Pesquisa Ambiental” e 

“Estado Nutricional das crianças de uma comunidade rural do DF”. Ainda no mesmo ano 

fora desenvolvido em parceria com a SEE/DREP o projeto: “Paz na Escola”, e, em 2007 

desenvolveu-se o projeto: “Inclusão Social”. 

Registra-se ainda, que no ano de 2008, iniciou os trabalhos com a Gestão Escolar 

eleita através de processo democrático e está desencadeando os trabalhos através de gestão 
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participativa, contanto também com Supervisores Pedagógico e Administrativo, sendo-os a 

professora Cleusa Macedo de Santana e Juraci Ribeiro da Cunha Filho,                respectivamente. 

É relevante ressaltar que a escola no ano de 2008 fora contemplada com prêmio 

do projeto “Superação Jovem”, sendo destaque a professora da cadeira de história  Rosária                         

Rosa dos Santos Ramos. 

O ano de 2009 tornou-se Centro Educacional Osório Bacchin, de acordo com a 

Portaria Nº 323, de 21 de agosto de 2009, publicada no DODF nº 163 de 24 de agosto de 

2009. 

Tendo em vista que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados 

sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional 

para os sistemas, o CED Osório Bacchin utiliza os resultados apresentados como um dos 

instrumentos de reavaliação e busca de novas estratégias que favoreçam o fazer pedagógico 

na U.E. 

Nas séries finais do Ensino Fundamental a primeira medição foi no ano de 2009, 

alcançando o Índice de 5,3 e tendo a partir daí metas projetadas acima desta média e não 

alcançadas nos anos subsequentes, como demonstra o gráfico abaixo, disponibilizado pelo 

INEP, aponta-se como fatores determinantes, a rotatividade dos estudantes que 

residem no campo, pois muitas vezes não permanecem na U.E ou chegam para matricular-

se no decorrer do ano letivo, e apresentam fragilidades no processo ensino aprendizagem o 

que eleva os índices de reprovações, evasões e distorções, estas análises servem de ponto 

de atenção e promoção das ações e estratégias que possam sanar ou amenizar tal 

problemática, garantindo que as aprendizagens sejam cada vez mais significativas, 

elevando os índices de aprovações, diminuindo as evasões e reprovação escolar. 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

 

 

Já no Ensino Médio, Modalidade ofertada na U.E a partir do ano 2013 a primeira 

medição do IDEB ocorreu no ano de 2017, na qual a Unidade atingiu a Média 4,6, sendo 
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esta a maior média da CRE de Planaltina, nesta Modalidade, diante disto, a escola foi 

homenageada pela Regional, através da Fundação Lemman, pelas práticas pedagógicas que 

resultaram no índice alcançado, uma vez que a média foi superior à projetada para as 

escolas Públicas do Brasil no ano de 2017 que foi 4,4, destaca-se o trabalho desenvolvido 

no Ensino Médio da Unidade, pela equipe pedagógica, mas especialmente pelos docentes 

que atuaram na referida série. 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 
 

 

A Unidade Escolar CED Osório Bacchin considerou os desafios da SEEDF para a 

implantação da organização em 3º Ciclo para as Aprendizagens e da Semestralidade no 

Ensino Médio e realizou em consonância com a comunidade escolar a adesão no ano 2017, 

para essa Organização de Trabalho “que se constitui alternativa mais democrática, integrada 

e dialógica, respeitando os ritmos de aprendizagem e minimizando mecanismos de 

exclusão social da organização escolar” (Currículo em Movimento da Educação Básica, 

SEEDF, 2014, pg.17). 

Importante ressaltar que a atual Equipe Gestora, composta pelo Diretor, Danilo 

Mendonça Soares e a Vice-Diretora, Alessandra Dias Oliveira Guimarães, iniciou seu 

primeiro mandato no ano de 2017, com a duração de 3 anos, até 2019, sendo reeleitos por 

mais dois anos, para os anos de 2020 e 2021, eleitos pela Gestão Democrática. 

Em 2017, foi construído o Inventário propostos para escolas do campo como 

consta as Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal e respaldado nos pressupostos teóricos do Currículo em                  

movimento: 

Realizar um conjunto de inventários sobre a realidade atual, com o 

objetivo de identificar as fontes educativas do meio. Como a vida 

não é a mesma em todo lugar, os inventários precisam ser 

elaborados por cada escola, convertendo-a assim, “em uma pequena 

instituição que pesquisa e produz conhecimento de caráter 

etnográfico sobre seu entorno, sua realidade atual, apropriando-se, 

portanto, de sua materialidade, da vida, da prática social”. 

(FREITAS, 2010; SEEDF, 2014, p.49). 
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No referido ano, junto a parceria do MPDFT, com o “Programa Parceiros de 

Sucesso”, a escola ganhou a construção da Quadra Poliesportiva. A existência da quadra 

poliesportiva dentro da escola foi fundamental para a promoção da saúde e do 

desenvolvimento de habilidades sociais importantes na vida, sendo possível oferecer 

aulas extracurriculares e atender as comunidades aos finais de semana através de 

agendamento com a equipe gestora, no entanto, a mesma ainda necessita de uma cobertura 

e arquibancadas para melhorar ainda mais o atendimento e o aproveitamento do  espaço. 

A partir de 2017, deu início aos Conselhos Participativos/Representativo, onde 

todos os segmentos da escola: professores, alunos, pais, coordenação e supervisão 

pedagógica e direção, formam um colegiado representativo de caráter consultivo e 

deliberativo, voltado para avaliá-la e acompanhar o desempenho escolar dos alunos. Ainda 

em 2017 a escola participou do Circuito Pedagógico, promovido pela CRE, a escola foi 

classificada na etapa regional chegando à etapa distrital. 

Entre os anos de 2017 a 2019, a equipe gestora conseguiu junto à Secretaria de 

Estado de Educação do DF, através de emendas parlamentares e a verba do PDAF, várias 

melhorias na estrutura física: a reforma da cantina, a troca de todo telhado, da parte 

elétrica, forros nas salas de aula, cerâmicas nas salas de aula, alambrado, área do Ping 

Pong, ar condicionado e televisão em todas as salas de aula, banheiro acessível, pintura 

geral do prédio, construção do pergolado, e a construção de uma nova ala com mais 4 

ambientes. A melhoria na estrutura física da escola teve um impacto crucial para garantir 

melhores resultados no aprendizado e no desenvolvimento psíquico, intelectual e social 

do aluno. 

Também em 2017, foi aberta a carência do profissional de Orientação 

Educacional, sendo essa carência fechada em 2018 e após várias reinvindicações reaberta 

no segundo semestre em 2019. 

Ainda em 2018, a escola teve a inclusão dos serviços de apoio a aprendizagem em 

regime de itinerância com a Pedagoga e Psicóloga que atendiam o CED Osório Bacchin 

uma vez a cada quinze dia, em 2019 sendo aumentado para uma vez por semana. Foi 

de fundamental importância o olhar da gestão da UniEB - CRE Planaltina, que nos 

possibilitou essas conquistas. 

Neste aspecto, vários foram os resultados positivos de desenvolvimento escolar, 

apoio aos alunos nas questões de bullying, baixa autoestima dos alunos, automutilação, que 

refletiam em infrequência escolar, descompromissos com as atividades escolares, e não 

menos importantes as assessorias do trabalho pedagógico junto a toda equipe escolar, com 
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formações e contribuições à comunidade escolar, com destaque para as famílias de nossos 

alunos, a partir de variadas estratégias sugeridas, discutidas e acatadas por todos os 

envolvidos nessa Instituição de Ensino. 

Cabe ressaltar ainda, a parceria retomada com o Posto de Saúde do Morumbi, 

importante unidade de apoio da rede do Distrito Federal, para as questões que transcendem 

o campo pedagógico de atuação da escola, mas impacta o desempenho da aprendizagem. 

O Conselho Tutelar é outro orgão de apoio de nossa rede de apoio, devido aos 

casos das famílias inseridas em contextos diversos de vulnerabilidade social atende com 

presteza as demandas dessa escola, e também, a conselheira Joana D’ark, sempre que 

solicitada realiza um trabalho preventivo junto à comunidade escolar por meio de 

palestras educativas. 

Uma conquista muito significativa em 2019 foi a criação do GRÊMIO 

ESTUDANTIL, eleito e organizado, com o apoio do SOE e do SEAA, com mandato de 

dois anos (setembro de 2019/ setembro 2021), segundo estatuto aprovado em assembleia 

com o segmento de alunos, sendo recomposto a diretoria representativa do colegiado com 

o segmento de estudantes de cada          série e nos dois turnos escolares. 

O Grêmio Estudantil proporciona o protagonismo juvenil oportunizando aos 

estudantes, discussões para avaliar a própria realidade, propor soluções e participarem da 

vida escolar e também da rotina da comunidade, por meio de projetos nas áreas de 

comunicação, cultura, esporte, social e política. 

Importante destacar que a aluna do 6º ano, Emilly Araújo Carvalho, foi premiada 

com uma bicicleta, por participar do concurso de cartaz, com o tema, “Jornada da Paz”, 

promovido pelo “Lions Clube Internacional”. A aluna ganhou, em primeiro lugar, a 

nível distrital, entre todas as escolas da Rede Pública do DF, que participaram do concurso 

(2019). 

As Escolas do Campo da Rede do Ensino Público do (DF) teve o estabelecimento 

de Diretrizes que norteiam e regulamentam essa modalidade, diante disso, a elaboração do 

PPPP do CED OSÓRIO BACCHIN, fundamenta-se nas Diretrizes Pedagógicas para 

Educação Básica do Campo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que 

visa a implementação da Política de Educação Básica do Campo, instituída por meio da 

Portaria 419/2018-SEEDF, 

"à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal instituiu a 

Política de Educação Básica do Campo, por meio da Portaria 

419/2018-SEEDF, com base em um conjunto de princípios de 

procedimentos que objetivam atender a população do campo em 
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suas variadas formas de produção da vida, a saber: agricultores 

familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 

assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores 

assalariados rurais, povos e comunidades tradicionais (quilombolas, 

indígenas, ciganos, caiçaras, caboclos, ribeirinhos),povos da 

floresta, e demais populações que produzam suas condições 

materiais de existência a partir do trabalho no meio rural." 

(Diretrizes da Educação do 
Campo/2019, SEEDF). 

A fundamentação teórica do presente documento é coerente com o marcos 

conceitual e normativo, nacional e distrital. O Plano Distrital de Educação - PDE, em sua 

Meta 8, assegura: 

 

[...] 8.35 – Garantir ampla participação dos povos do campo, incluindo 

o fórum permanente de educação do Campo, na proposição, no 

acompanhamento e na avaliação das políticas educacionais do campo, 

reconhecendo suas formas de organização popular e sindical. 

(Meta 8 - PDE). 
 

Na organização do trabalho pedagógico da nossa escola, sendo uma Escola do 

Campo, são considerados elementos constitutivos: a Gestão Democrática; a Formação 

Continuada; a Coordenação Pedagógica, a Avaliação Formativa e o Inventário Histórico, 

Social, Cultural e Ambiental., Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo, 

cujos resultados representam as bases sobre as quais serão erguidos os pilares que 

sustentarão o Projeto Político Pedagógico  dessa unidade escolar.  

Todos esses elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico estão 

imbricados, um alimenta o outro. Todos são relevantes para o planejamento, execução dos 

projetos e do funcionamento da escola. O PPP refletirá esse planejamento e servirá de guia 

para que a gestão seja exercida de acordo com as reflexões e proposições do coletivo. 

A SEEDF instituiu o dia 17 de abril como o "Dia do Campo", na rede pública do 

Distrito Federal, a ser realizado em cada Coordenação Regional de Ensino, como previsto 

na Portaria SEEDF 419/2018. Nesse evento, o CED Osório Bacchin aprofundará o diálogo 

pedagógico e ampliará o espaço de formação continuada dos profissionais, além disto, a 

U.E. Busca integrar ao fazer pedagógico, atividades, reflexões e projetos que abarquem a 

cultura e a importância das atividades do Campo, bem como, a valorização deste, dentro da 

organização social, econômica e sustentável. 

Destaca-se, a preocupação com a oferta de uma educação que promova o 

aproveitamento dos conhecimentos dos estudantes, a construção dos saberes a partir de 

suas vivências e realidades e a não limitação deste indivíduo que refletirá sobre as 

diferentes possibilidades de atuação, seja no campo, aplicando os conhecimentos 
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adquiridos para transformá-lo trazendo melhorias, quanto nas grandes cidades o mesmo 

poderá aplicar suas potencialidades. 

Observa-se ainda, que o CED Osório reconhece sua missão enquanto Escola do 

Campo e atua de forma a respeito e valorizar suas particularidades e potencialidades, assim 

como, Gilvan Santos no poema “Construtores do Saber”, 

 “Queremos uma escola do campo que tenha a ver com a 

sua vida, com a gente, querida e organizada e conduzida 

coletivamente” 

 

Na busca pela melhoria dos espaços de interação social de nossos estudantes a 

Gestão de 2019, não mediu esforços para apoiar ação pedagógica proposta pelo professor 

de arte a fim de propiciar um ambiente agradável e atrativo no intervalo. Foi uma ação 

de parcerias para conseguir os materias de pintura de chão, os quais foram usados nos 

paineis de jogos, como: amarelinha, xadrez, no resgate de brincadeiras coletivas, de 

rodas. Com essa ação, contribuimos para minimizar o estresse acumulado dos alunos, e 

possibilitar um maior envolvimento nas atividades propostas para os processos 

educacionais do CED Osório Bacchin. 

No segundo semestre de 2019, obtivemos algumas conquistas na estrutura 

pedagógica da Escola, a saber: a regulamentação para as escolas de pequeno porte ter 

direito à Supervisão Pedagógica, segundo o Decreto nº 39.830 de 16 de Maio de 2019, 

que oportunizou idealizações ao trabalho pedagógico, junto às duas coordenadoras dos 

segmentos educacionais que são ofertados anualmente nessa Unidade de Ensino, 3º Ciclo 

de aprendizagens  e Semestralidade no Ensino Médio, devidamente autorizados no  

referido ano. 

Mas, os avanços nessa área pedagogica, para o ciclo letivo 2020/2021 não evolui 

dentro da Rede de Ensino da SEEDF, pois não tivemos a liberação de mais um coordenador 

pedagógico, limitada pelo quantitativo de estudantes, mas não vista as peculiaridades 

administrativas e pedagógicas que o CED Osório apresenta com a oferta de atendimento a 

comunidade em duas modalidades de ensino (3° Ciclo de aprendizagens e Semestralidade 

no Ensino Médio), agregadas às propostas norteadoras e inspiradoras da modalidade de 

Escola do Campo, que abarca na Resolução 4, de 13 de Julho de 2010, Art. 36, ficando 

pedagogicamente fragilizada. 

“A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as 

questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que 

contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, 

culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia”. 
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Entende-se que, um só coordenador no CED Osório Baccin para atender as 

modalidades de ensino ofertadas dificulta a efetiva participação desse profissional também 

formador das propostas direcionadas pela Rede de Ensino da SEEDF, da Coordenação 

Regional de Ensino e da Unidade Regional de Educação Básica (UniEB) que abarcam 

conhecimentos específicos para cada segmento educacional, desmotiva a cada dia o papel 

importante do coordenador na unidade de ensino. 

A Equipe Gestora continuará solicitando junto a Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas da SEEDF e CRE-Planaltina, para vencer este obstáculo ao trabalho  pedagógico e 

conquistar a liberação de mais um coordenador pedagógico para os próximos anos letivo, 

fortalecidos pelas políticas educacionais do campo na Rede de Ensido da SEEDF. 

Registramos ainda os avanços pedagógicos junto as diretrizes da SEEDF, prevista 

na Portaria nº 03, de 06 de Janeiro de 2020, Art. 75, juntamente com o entendimento da 

gestão local da UniEB CRE-Planaltina que valorizando a atuação do SEAA nesta Unidade 

de Ensino, definiu a pedagoga que aqui atuava, uma vez por semana, para realizar as suas 

ações apenas no CED Osório Bacchin. Gratidão por essa conquista, luta das escolas. 

Outra conquista pedagógica em 2020 para o CED Osório Bacchin, foi o 

suprimento da carência de um orientador (ª) educacional, a qual tem sido essencial sua 

atuação na escola, em especial pelos desdobramentos das atuações desse serviço junto aos 

nossos estudantes, suas famílias e professores, em parceria com toda a rede de apoio. 

O CED Osório Bacchin tem um olhar na compreensão da fase do desenvolvimento 

humano que estão nossos estudantes, a adolescência. Essa fase apresenta características de 

processo       educacionais proveniente de transformações socioculturais e emocionais presentes 

no ambiente que o adolescente está inserido, que afeta diretamente a aprendizagem 

significativa. (PIAGET, 1972). 

Em 2020, vivenciamos uma situação de enfrentamento de emergência de saúde 

pública de amplitude mundial decorrente do novo coronavirus, ficando as atividades 

educacionais nas redes de ensino público e privado suspenso. 

Na Rede de Ensino do Distrito Federal, essa suspensão teve um período de 

aproximadamente 120 dias, os quais para a retomada das atividades pedagógicas exigiu 

esforço de todos os profissionais da educação, em primeira instância dos departamentos 

responsáveis por direcionar as políticas públicas da SEEDF nos ambitos de atuação da 

gestão operacional admistrativa para conferir legalidade ao processo educativo de forma 
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remota, da gestão de pessoas nas diretrizes do teletrabalho, no ambito da gestão de ensino e 

aprendizagem mediada por tecnologias, além de toda adaptação da unidade escolar, dos 

professores e dos estudantes. 

Quanto ao teletrabalho no CED Osóro Bacchin aplicado no ciclo letivo 2020 

/2021, seguimos as orientaçõe do Plano de Ação de Gestão de Pessoas da SUGEP, e, em 

consonância com a Portaria Nº 133, de 03 de junho de 2020, que descreve como será o 

desenvolvimento e acompanhamento das atividades do teletrabalho, aferido através do 

registro na folha de ponto feito pelo controle de frequência por Relatórios de Atividades 

individuais, com descrição das atividades executadas diariamente em 2020, enviado a 

Gestão Escolar no email institucional semanalmente e para 2021 na periodicidade mensal. 

Entre a descrição dos trabalhos estão os atendimentos via telefone, whatsapp; 

gerenciamento da plataforma (Google Sala de Aula); produção material para vídeo e 

atividades inclusive as impressas; lançamentos no sistema I-Educar; participação em 

reuniões remotas/encontros pedagógicos, lives de formação continuada; e laboração de 

relatório semanal indicando as atividades realizadas, entre outros pertinentes. 

Para esse desafio nos sentimos inicialmente abalados e despreparados nos 

contextos emocionais, de capacitação profissional para o uso de ferramentas tecnológicas 

dentre tantos outros desdobramentos da educação não presencial. 

Houve ajustes nos planejamentos pedagógicos, na reoganização do calendário 

escolar, na organização do trabalho pedagógico remoto (teletrabalho) e nas atividades 

pedagógicas não presenciais (aulas virtuais, plataforma, atividades impressas). 

Foi um ano de expecionalidades, com os documentos de marcos legais disponíveis 

no site da SEEDF. Essa prática pedadógica vivenciada no ano letivo de 2020, 

estabeleceram a base da estruturação desse PPP/2021 no atual cenário educacional, onde as 

estratégias adotadas para a promoção das aprendizagens e a manutenção do fluxograma 

desse projeto serão melhor abordadas nas descrições dos tópicos que as constituem, a saber: 

o diagnóstico da realidade, a organização do trabalho pedagógico, a organização curricular , 

estratégias de avaliação remota para a efetivação da implementação dessas ações no CED-

Osório Bacchin alicerçadas nas Diretrizes Pedagógicas da Educação do Campo (2020). 

Para o ciclo letivo 2020/2021, tivemos a aposentaria de duas professoras, que com 

grande mérito contribuíram com a escola em todo seu processo educativo durante mais de 

20 anos de permanência no Osório Bacchin. A essas educadoras Profª. Vera Lúcia Santos 

de Oliveira e Profª. Márcia Adrianna de M. Temóteo nossa eterna gratidão por fazer o 

caminhar educacional histórico-cultural da comunidade escolar mencionada. A vocês nossa 
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gratidão e com certeza marcas contribuitivas na vida de muitos estudantes. 

 

 Dados de identificação da Instituição Educacional 2.1.

 
Instituição de Ensino Centro Educacional Osório Bacchin 

Data de Fundação Ano de l.989 

Endereço Zona Rural Jardim Morumbi na Quadra “G” Lote 22 

Endereço eletrônico  cedosoriobacchin2015@gmail.com 

Localização Escola do Campo situada na zona rural próximo a cidade  de 

Planaltina DF e de Planaltina- GO. 

Mantenedora Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF 

Coordenação Regional de Ensino de Planaltina – CRE-DF 

Nível de ensino Educação Básica 

Modalidade de ensino Escola do Campo, ofertando: 
Ensino Fundamental Séries Finais (3º Ciclo): 6° ao 9° anos Ensino 

Médio (Semestralidade) 

Turnos de funcionamentos Diurno (matutino / vespertino) 

Equipe diretiva Diretor: Danilo Mendonça Soares 

Vice-Diretora: Alessandra Dias Oliveira Guimarães 

Supervisora Pedagógica: Michele Marques F. Oliveira 

Secretária: Florsina Rodrigues da Costa 

Horário de funcionamento 

atual devido a pandemia : 
 

Matutino 7h às 12 (Presencial pela equipe diretiva e Secretária escolar, com o 

cumprimento das medidas de segurança em combate ao coronavírus) 

Vespertino: 13h às 18h (quando houver necessidade devidamente informada 

à direção ou Secretária Escolar/agendamento) 

Direção Secretaria 

Escolar 

Dados CED Osório Bacchin, 2021. 

 

 

 Espaço físico da escola 2.2.

O espaço interno da escola conta com 06 salas de aula e um pátio, não dispomos  

de laboratórios (informática e Ciências Naturais), refeitório e auditório. 

Distribuição organizacional dos espaços físicos existentes: 
 

BLOCOS ESPAÇO FÍSICO 

 

 

 

 

 
BLOCO A 

SALA DE MECANOGRAFIA / COORDENAÇÃO 

SALA DA SECRETARIA 

SALA DA DIREÇÃO 

BANHEIRO PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

BANHEIRO PARA PROFESSORAS E FUNCIONÁRIAS 

SALA DOS PROFESSORES 

COPA DOS PROFESSORES 

SALA DE LEITURA 

BANHEIRO MASCULINO COLETIVO DE ALUNOS 

BANHEIRO FEMININO COLETIVO DE ALUNOS 

 

 

BLOCO B 

SALA 1 – SALA DE AULA 

SALA 2 – SALA DE AULA 

SALA 3 – SALA DE AULA 

SALA DOS SERVIDORES 
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BANHEIRO DOS SERVIDORES 

CANTINA / DEPÓSITO 

 

BLOCO C 

Sala única fracionada por divisórias para atender a Rede de Apoio: 

AEE- (Atendimento Educacional Especializado-Sala de Recursos Generalista; 

SEAA (Serviço especializada de apoio à aprendizagem) 

SOE (Serviço de Orientação Educacional) 

 

SALA 4 – SALA DE AULA 

SALA 5 – SALA DE AULA 

SALA 6 – SALA DE AULA 

    SEM BLOCO PÁTIO COBERTO 

QUADRA ESPORTIVA / SEM COBERTURA 

Dados CED Osório Bacchin, 2021. 

 

 Quadro demonstrativo dos anos/séries e quantidades de turmas por modalidade 2.3.

ofertada 

ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE 

MATUTINO 

1ª SÉRIE 02 turmas 

2ª SÉRIE 01 turma 

3ª SÉRIE 01 turma 

9º ANO 02 turmas 

ENSINO FUNDAMENTAL – EF 09 - 3º CICLO 

VESPERTINO 

6º ANO 02 turmas 

7º ANO 02 turmas 

8º ANO 02 turmas 

Dados CED Osório Bacchin, 2021. 

 

 Quadro de funcionários no CED Osório Bacchin 2.4.
 

Servidores Centro Educacional Osório Bacchin ̸ Funções 

EQUIPE GESTORA 

DIRETOR Danilo Mendonça Soares 

VICE-DIRETORA Alessandra Dias Oliveira Guimarães 

SUPERVISORA PEDAGÓGICA Michele Marques Franco Oliveira 

CHEFE DE SECRETARIA Florsina Rodrigues da Costa 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

COORDENADORA Évelin Gonzalez Anhõn 

REDE DE APOIO ESPECIALIZADA 

AEE (Sala de Recursos) Lucia Caitano Ribeiro (Línguagens e Códigos )  

Jonalson Aparecido de Oliveira (Exatas e Ciências da 

Natureza ) 
SEAA ( Pedagoga) Sônia Martins de Oliveira Péres 

SOE ( Orientadora Educacional) Cíntia Guimarães de Paiva 

CARREIRA MAGISTÉRIO 

Professores Efetivos Professores Contrato Temporário 

Adriano Martins Peres Andreza Rodrigues Pereira 

Célia Inês Luchese Marques Erick Douglas dos Santos Rodrigues 
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Irene Amado Teixeira Barbosa Gizele de França Lourenço 

Lecilda Martins dos Santos Guilherme Gonçalves de Lima Bays 
Sérgio Pereira dos Santos Huânia Santos Henkel 

Ziziléia José Vasco Cavalcante Izanete Francisco Gualberto 

******** Jeferson Queiroz da Silva 

******** Jonata Souto de Oliveira Santos 
******** Júlio César Fernandes dos Santos 
******** Kelly Vieira de Souza 
******** Leandro Souza Castro 
******** Raquel da Ponte Nascimento 
Fonte: CED Osório /2021 

 

 

 

  Outras Categorias de Servidores 2.5.

 

AGENTES DE CONSERVAÇÃO 

E      LIMPEZA/ COPA 

AGENTES DE 

VIGILÂNCIA 
TERCERIZADOS 

Cleuza Maria C. Dias Edson José Alves da Silva Ricardo dos Santos Cunha 

Elton de Sousa Muniz Erson Rodrigues da Silva Leonice Francisco Maia 

Francisca de S. Carvalho Hermínio Costa Santos Luciana Ribeiro de 

Almeida 

Lindomar José de Souza José Vicente F. de Souza Maria Alves dos Santos 

Luis Carlos de Sousa  Mário Teodoro dos Santos 

Rodrigues 

Maximiana Nenem Diniz 

Reis Nildo Rocha Moreira  Regino Vieira de Sousa 

Fonte:CED Osório /2021 

* Não houve solicitação de Educadores voluntários devido as atividades pedagógicas serem remota 

2020/2021. 

No quadro de professores efetivos da UE entre o ano letivo 

 

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

3.1 Aspectos do diagnóstico da realidade escolar no presencial  

 

O diagnóstico da realidade escolar do CED-Osório Bacchin apresenta sua 

contextualização tendo por referência o início do ano letivo de 2020  que no calendário 

escolar teve suas atividades presenciais no período do dia 10/02/2020 a 11/03/2020, que  

devido as medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no 

Brasil e especificamente no Distrito Federal, considerando as necessidade de isolamento e 

distanciamento social desde o dia 12/03/2020. 

Assim houve a consequente suspensão das atividades educacionais presenciais na 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal por período de 03 meses. Nesse tempo, vários 

documentos foram sendo elaborados para assegurar por planejamento estratégicos a 
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implementação da política educacional no formato  remoto de teletrabalho até a efetiva 

retomada do ano letivo no contexto de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas 

por tecnologias. 

Entretanto ressalta-se a necessidade de deixar registrado o contexto do ensino 

presencial dessa comunidade que conforme os dados na Secretaria da escola/2020 e 2021, 

os estudantes são oriundos de diversas localidades e glebas abrangentes a área escolar, a 

saber: Morumbi, Palmeiras, Vale Verde, Monjolo, Quintas do Maranhão e assentamento 

Márcia Cordeiro. 

Estes estudantes moram em chácaras e/ou fazendas, sendo que vários de seus pais 

e/ou responsáveis atuam como caseiros dessas áreas ou/ e trabalham na agricultura 

familiar. Alguns são agricultores rurais produzindo suas próprias condições materiais de 

existência a partir do trabalho no meio rural, e outros, pagam aluguéis ou residem de favor 

e trabalham nas cidades próximas: Brasília, Sobradinho, Planaltina DF/GO. 

A comunidade matricula seus filhos no CED Osório Bacchin, por ser a escola 

mais acessível ao deslocamento e outros por ser a escola mais próxima que oferta o Ensino 

Fundamental Séries Finais e a única escola da região que oferta o Ensino Médio. 

A Gestão escolar, em anos anteriores, quando no ensino presencial, buscou 

estratégias junto a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina (CRE- Planaltina), na 

disponibilização de transporte escolar, para que os estudantes e comunidade pudessem vir à 

escola, pois a locomoção pela distância da Escola era um fator de infrequência, pouca 

participação familiar e até evasão escolar, pois a única linha de transporte coletivo não 

atendia a localidades de trajeto para a comunidade em geral e o horário de atendimento não 

contemplava as ações propostas na escola. 

Nesse sentido, somos atendidos por 4 ônibus escolares que buscam os alunos 

oriundos dos assentamentos ou glebas da comunidade: Morumbi, Palmeiras, Vale Verde, 

Monjolo, Quintas do Maranhão e assentamento Márcia Cordeiro, ressaltando que  nos 

períodos chuvosos os ônibus atolam e às estradas ficam em más condições, algumas vezes, 

o percurso fica mais demorado para que os estudantes cheguem as suas casa ou  na 

escola (quando percurso de ida). Existe um monitor nesse transporte segundo as diretrizes 

estabelecidas pela CRE-Planaltina. 

Sobre a participação comunitária da comunidade a participação da comunidade 

nos eventos dessa U.E, ressalta-se a não existência de transporte coletivo periódico, é que a 

regulamentação da portaria nº 192, de 10 de Junho de 2019, “que estabelece os critérios e 

procedimentos para a oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de 
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Ensino do Distrito Federal”. Percebeu-se um menor acesso da comunidade pela 

impossibilidade do transporte escolar conduzir  a comunidade para a escola. 

Mediante essa realidade que abrange todas as escolas, em especial, as Escolas do 

Campo, a CRE/Planaltina, juntamente com a SEDF, e a firma dos transportes, Cooperativa 

dos Caminhoneiros Autonômos de Cargas e Passageiros em Geral- LTDA, redigiram um 

Contrato de Prestação de Serviço nº 104/2014, onde estabeleceu que, ”11.23 – transportar 

os pais dos alunos que residam nas áreas rurais em substituição dos alunos, para participar 

de reunião de pais, convocação pela direção da escola, ou para outro evento promovido por 

esta, mediante a apresentação de declaração fornecida pela escola onde o aluno está 

matriculado, em atendimento a Lei 5.097, de 29 de abril de 2013.”.  

Dessa forma, o termo, substituição, nos deixa claro que, os estudantes têm que ser 

substituídos pelos pais para poderem participar dos eventos, reuniões ou convocações 

dessa U.E, assim, dificultando a participação efetiva desse segmento. 

 

3.2- Aspectos do diagnóstico da realidade em atividades escolares não presenciais   

 

Devido às medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (COVID-

19), que estabeleceu a necessidade de isolamento e distanciamento social desde o dia 

12/03/2020, ocorreu a suspensão das atividades educacionais presenciais, que foram 

retomadas na modalidade de atividades pedagógicas não presenciais a partir do dia 

22/06/20, com um período de acolhimento e ambientação da comunidade escolar para se 

adequarem às atividades pedagógicas não presenciais, sem aferição de frequência, e com o 

suporte dos professores, equipe gestora e demais profissionais envolvidos nesse processo 

educacativo no CED- Osório Bacchin. 

Nesse período de ambientação os professores do CED Osório Baccnhin em 

(2020), fizeram na sua maioria formações dos seguintes cursos para habilitados ao uso das 

tecnologias no ensnino remoto: Google Class Gsuite-Ferramentas do Google para a 

Educação, Produção de Material Didático. Estes cursos foram disponibilizados pela 

EAPE
3
, e são abertos ao docente de 2021 que quizer se aperfeiçoar. 

Os Serviços de Apoio da unidade escolar, juntamente com a Supervisão e 

Coordenação realizaram uma pesquisa um Mapeamento Institucional da realidade de 

professores e estudantes. Para os docentes da unidade realizamos encontros virtuais de 

acolhimento para verificarmos a suas condições emocionais nesse tempo de pandemia, e 

por meio de questionários a identificação de equipamentos e recursos que dispunham para 

                                                      
3
 Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE. 
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o trabalho remoto, além dos conhecimentos e habilidades tecnológicos para desenvolver as 

aulas e materiais pedagógicos impressos, para o cumprimento deste desafio. 

A Gestão e toda a equipe pedagógica sempre foi solícita e sensível a realidade dos 

educadores para se o trabalho pedagógico avançasse com o coletivo de forma contribuitiva 

para o alcance dos objetivos de aprendizagens possíveis nesse momento. 

Também junto a estudantes e suas famílias promovemos ações de acolhimento por 

ligações telefônicas, grupos de WhatsApp, e aplicação de formulário google forms para 

conhecer a realidade de cada família dentro do contexto da implementação da Educação 

mediada por Tecnologias, se haveriam equipamentos tecnológicos nas suas residências, 

quais instrumentos disponíveis quanto a quantidade, estudantes usa o mesmo equipamento, 

condições desse equipamento e ainda a disponibilidade de acesso à internet e 

conhecimentos de aplicativos e redes sociais. 

A partir de 13/07/2020 o ano letivo foi retomado e a frequência dos estudantes 

passou a ser aferida a medida do envolvimento do estudante no processo educacativo, por 

meio de realização das atividades, nas habilidades e competências demonstradas com as 

interações junto aos professores. 

De posse dessas informações do Mapeamento Institucional do CED-Osório 

Bacchin, apresentamos ao grupo coletivo de docentes e demais segmentos de servidores da 

educação para juntos estabelecermos as atuações do nosso fazer pedagógico, a partir da 

realidade de contexto pandêmico, de atividades pedagógicas não presenciais, das diretrizes 

de Escola do Campo, incluindo ainda os desafios de uma nova organização de trabalho que 

seria construído por meio das vivências práticas. 

O mapeamento institucional da escola e as contribuições da equipe pedagógica 

foram essenciais para realizarmos os parâmetros de direcionamento da rotina do nosso 

trabalho que neste processo educacional.  

De início tivemos dificuldades para ajustar toda a logística do planejamento 

curricular, nas aulas e atividade na plataforma e o desafio das impressas, porém com uma 

equipe colaborativa e sensível aos desafios da Educação nesse momento excepcional, 

desafiador e crítico, conseguimos dirimir democraticamente essa organização que será 

detalhada no referido campo dessa PPP/2021, que foi implementada em 2020 e segue com 

maior segurança nesse ano letivo corrente. 

A busca ativa incessante realizada 2020/2021 por todos os seguimentos 

pedagógicos da Unidade Escolar tem sido de fundamental importância para o alcance e 

permanência dos estudantes nessa modalidade de ensino. 

 



29 

 

 

4- FUNÇÃO SOCIAL 
 

O Centro Educacional Osório Bacchin, avança a partir das diretrizes da 

modalidade “Escola do campo”, porque se localiza na região rural de Planaltina-DF. 

Apresenta uma pluralidade na formação da comunidade local, sendo alguns de baixo poder 

aquisitivo e cultural e outros proprietários das terras (chácaras, sítios ou fazendas).  

Neste recorte, temos uma maioria dos alunos que são filhos de caseiros de 

chácaras e que apresentam histórico familiar peculiar, bem como, famílias em 

vulnerabilidade e risco social, as quais podem citar: falta de moradia adequada, recursos 

hídricos limitados, desemprego, violência doméstica, uso de drogas lícitas e ilícitas entre 

adultos e menores, acrescidas de contravenções e outros. 

Além dos problemas elencados, a ausência dos pais na escola também acontece 

devido seu deslocamento para trabalhar nas cidades vizinhas que caracteriza um lugar rural 

com dualidade de características urbanas devido sua proximidade com a RA VIU de 

Planaltina – DF. 

Apesar de estarmos situados no meio rural, às políticas de desenvolvimento 

agrário e limitado para as famílias viverem da agricultura familiar, sendo assim, o perfil 

dos moradores é composto por imigrantes na grande maioria da região nordeste e do norte 

do Brasil. Se torna peculiar e relevante essa consciência de diferentes culturas que cercam 

as escolas públicas no DF, em especial o CED Osório Bacchin. 

Mediante tal realidade local, faz-se necessário embasar a proposta pedagógica nos 

Parâmetros Nacionais da Educação (PCNs) com foco no multiculturalismo e na 

regionalização, bem como, na memória do lugar, e que avança na implementação e 

ressignificação das orientações reguladoras da Educação do Campo, CRE-Planaltina- 

Unieb, para que a sistematização pedagógica contemple em suas diretrizes amparos 

regulatórios para a efetiva realização das propostas, tais como: a atuação dos transportes 

escolares para atender as ações específicas da escola, como ações que envolvam a 

participação de alunos e pais na escola, viabilizando acesso comunidade: ações que       

envolvam as temáticas da sustentabilidade ambiental inseridas nos eixos curriculares 

como: acesso a passeios ecológicos, visitas a estação de tratamento de água a unidades de 

desenvolvimento rural sustentável, práticas econômicas e sociais Embrapa- Cerrados, 

UNIP, UnB que fomentam suporte acadêmico para os estudantes do campo; além da 

inserção dos alunos a acessos culturais, sociais e de lazer disponibilizados em outros 

seguimentos de Instituições Públicas e Privadas (Cinemas, apresentações culturais, etc), que 

por não ter na comunidade, a baixa renda das famílias em custear tais despesas. 
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Assim, esse dificultador do transporte limita a expansão das ações dos eixos           

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

Humanos, Educação para a Sustentabilidade, “que favorecem uma organização curricular 

mais integrada, focalizada nos temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, 

em regra geral, são deixados à margem do processo educacional”. (SANTOMÉ, 1998, 

Currículo em Movimento, SEEDF). 

Outro aspecto de fragilidade no desempenho de nossas funções escolares e os 

lentos  avanços regulamentários das Políticas Públicas estruturantes para a efetiva 

Educação do Campo com qualidade, tais como:  a cobertura de canais de telefone e acesso 

à internet como suporte de uso em rede, pois apesar de termos na Unidade Escolar uma 

rede de acesso a internet, ainda precisa  melhora a amplitude do adequado funcionamento 

para inserimos a comunidade escolar no efetivo uso das tecnologias digitais, propiciando 

aos educandos uma educação de qualidade, de inclusão e ainda oportunizar o uso das 

tecnologias assertivas em sala de aula para o seu desenvolvimento humano e das 

aprendizagens de alunos portadores de necessidades educacionais especiais (ANNEs). 

Acreditamos que é possível avançar nos estudo do currículo em movimento e 

demais documentos norteadores dos planejamentos pedagógicos individuais e coletivos, na 

observação, no acompanhamento das metodologias acessíveis aos estudantes da escola do 

campo, por meio do fortalecimento das Diretrizes de Educação do Campo teve uma 

regulamentação e adequado lançamento pela SEEDF em abril de 2021. 

É importante destacar, que a vulnerabilidade social, emocional, ambiental e 

econômica, da comunidade escolar atingiu diretamente o desempenho da efetiva execução 

do trabalho pedagógico para as aprendizagens dos alunos, a qual mesmo como apoio de 

todo os profissionais da educação sente uma sobrecarrega no trabalho diário e na cobertura 

de ações comunitárias que a localidade precisa. Infelizmente limitada também pela 

precariedade da ausência de espaços públicos para eventos escolares na unidade. 

Mesmo mediante dos entraves gerados pela precariedade da estrutura física da 

Unidade Escolar, pois os estudantes, em especial de Ensino Médio que não possuem 

laboratórios, acesso a internet e sala de  informática. No entanto, a escola trata de compor 

atividades paliativas para não gerar inacessibilidade ao PAS, ENEM e Universidades. 

A integração com a comunidade é saudável, pois esta escola entende que somente 

pelo compartilhamento de experiências acumuladas, e, a valorização destas é que faz com  

que ocorra um fortalecimento de fato desta relação tão necessária para o êxito do aluno. 
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Cabe destacar o excelente grupo de professores da unidade Osório Bacchin 

(efetivos e temporários), tem na maioria formação no nível de pós-graduação, e alguns com 

dupla habilitação. Infelizmente alguns profissionais efetivos que saem para Mestrado têm 

dificuldades para voltar para a Unidade pelas regras de afastamento para estudos e 

remanejamento. Porém, para a conquista pedagógica do CED- Osório Bacchin teve o 

retorno de uma Professora após a formação de mestrado nesse ano de 2021. 

Temos também professores que possuem vivências habitacionais na comunidade 

e, outros que atuam na mesma escola há mais de 15 anos, o que favorece o partilhar do 

conhecimento do perfil das potencialidades e fragilidades que os estudantes e a localidade 

apresentam.  

Dentro do grupo de docentes efetivos no CED Osório Bacchin temos 02 

professoras em formação continuada, temos 02 professoras efetivas do quadro no Programa 

Escola da Terra 2ª Edição, promovido pela Universidade de Brasília/Campus de Planaltina, 

em parceria com a SEEDF. 

Os professores de contratos agregados anualmente apresentam-se com um 

comprometimento e dedicação à prática docente, auxiliando na construção de estratégias 

para as aprendizagens e apoiando a identidade da Escola por meio da compreensão do 

Inventário Histórico, Social, Cultural e Ambiental. 

Ressaltamos ainda, que o Programa Educação sem carência da SEEDF, tem 

assegurado o suprimento de carências de professores ao CED Osório Bacchin, inclusive 

com excelente louvor a SEEDF, que oportunizou a presença destes profissionais no inicio 

do ano letivo de 2021, com a continuidade do trabalho remoto. 

De um modo geral, todos os segmentos de profissionais não medem esforços para 

as ações pedagógicas, sociais, diversificadas que a escola promove, a partir do diálogo 

crítico-reflexivo com a gestão escolar, de se empenham na minimização dos entraves e 

dificultadores do avanço do processo de ensino aprendizagem que envolve os eixos 

administrativos, financeiros, pedagógicos e outros. 

A escola funciona com 06 turmas no matutino e 06 no vespertino, num total de 

309 alunos matriculados, sendo 202 no Ensino Fundamental Séries Finais e 107 

matriculados no Ensino Médio, ressalta-se que há procura constante por vagas nessa U.E, 

mas devido a quantidade de salas nem sempre é possível atender toda demanda local. 

(Secretaria, CED Osório, 2021). 

No entanto, destaca-se que a Gestão escolar tem intensificado, junto a diversos 

órgãos competentes, da CRE-Planaltina, emendas parlamentares e parcerias diversas 
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resolver as questões físicas e estruturais que oportunizará melhorias no atendimento dessa 

U.E. 

Atualmente a U.E. dispõe de uma sala para a Direção, ambiente este que é divido 

com a Secretária, uma sala para a rede de apoio que atende o Atendimento Educacional 

Especializado -Sala de Recursos Generalista, o Serviço Especializado de Apoio a 

Aprendizagem e o Serviço de Orientação Educacional, destaca-se que no ano de 2020, 

foram feitas divisórias e adequações no referido ambiente, para melhor atendimento dos 

educandos que necessitam do acompanhamento específico. 

Contamos ainda, com o espaço destinado a sala de professores onde ocorrem as 

coordenações individuais e coletivas, bem como uma sala de leitura, que possue projetos 

especificos para os atendimentos dos estudantes.  

A Unidade Escolar ainda não dispõe de um auditório para reuniões de pais, 

formação continuada, apresentações, e outras ações que ocorrem no pátio aberto da escola, 

também não há um refeitório e laboratórios. 

Registra-se que, para o início do ano letivo de 2020, conforme foi feito nos anos 

anteriores, foram realizados alguns reparos como: na cantina, nas calhas, limpeza da caixa 

d’água e nos banheiros dos alunos, restando adaptá-los para melhor acessibilidade, contudo 

há na U.E. um banheiro acessível para uso daqueles que necessitem de tais adaptações. 

A respeito da demanda de banheiros com acessibilidade, aconteceu uma reforma 

em 2021 em um dos banheiros destinados aos professores, o qual teve essa adequação para 

atender também os estudantes que vier a ter na unidade com necessidades especiais 

(deficiência física). A cozinha também para atender melhor a comunidade escolar, na 

adequação da distribuição de lanches, seguindo as diretrizes de orientação da UNIAE/CRE. 

Essas reformas são subsidiadas com verbas de recursos PDAF. FNDE e emendas 

parlamentares. 

É, válido ressaltar, que as questões de estruturação física descritas acima, 

constam em um projeto de ampliação da U.E, de conhecimento na SEEDF há alguns anos, 

os quais a Gestão Escolar busca a sua representação sempre que oportuno, devido a 

necessidde de oferta qualidade de educação pra a comunidade do campo. 

Os desafios da comunidade escolar quanto aos aspectos estruturantes das 

instalações físicas e os demais suprimentos para campo do fazer pedagógico, não 

afetam o compromisso dos servidores do CED Osório Bacchin, que em seu quadro 

de funcionários dispõe de 26 profissionais da educação (entre professores, supervisor, 

coordenador, equipe de apoio, SOE, e direção composta por membros eleitos pelos 
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segmentos da escola), 6 servidores terceirizados, 6 servidores, 1 secretária, e 5 vigilantes) 

envolvidos em prol da qualidade do ensino e das aprendizagens, conscientes de suas 

responsabilidades e surpreendentes quanto a sensibilidade de construirmos no coletivo uma 

escola que faz a diferença. 

No que se refere ao fazer pedagógico, a equipe apresenta-se com empenho  

buscando ressignificar as concepções pedagógicas da escola, as metodologias e atividades 

de ensino diferenciadas para atender os estudantes em suas especificidades e 

individualidades, considerando ainda as realidades das vivências sociais, econômicas e 

políticas que transitam os alunos da área do campo e da área de periferia urbana do Distrito 

Federal ou do Entorno do Goiás, os quais culminam com o direcionamento da SEEDF e 

adesão da Escola, a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico 

Cultural. 

São premissas da Gestão atual a construção de uma Gestão de Pessoas 

humanizada e respeitosa, o que favorece a participação voluntária dos envolvidos no 

processo ensino- aprendizagem, e o empenho no desenvolvimento da consciência 

emocional e afetiva ao grupo de trabalho e demais integrantes da comunidade escolar 

para que as relações interpessoais sejam respeitosas e significativas entre os pares. 

Assim, a escola por meio da Gestão Democrática e participativa tem buscado 

adquirir recursos, materias, capacitações para umo fazer pedagógico contextualizado de 

forma multidisciplinar, considerando-se a realidade local das diretrizes do campo. 

 

 

5- PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
 

Os princípios epistemológicos que norteiam a trajetória educacional desta escola, 

baseiam-se no direito à Educação para todos e neste sentido, temos buscado avançar na 

apropriação dos conhecimentos na modalidade de Educação do campo, a partir dos 

documentos reguladores deste trabalho pedagógico, para que ocorra a aquisição de 

aprendizagem significativa e o desenvolvimento de competências e habilidades de cada 

estudante, além é claro, dos princípios éticos e morais que entrelaçam as relações sociais e 

de convivência com o meio ambiente. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de formação 

e apropriação das Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo (SEEDF, 2020), 

que fará parte das temáticas intensificadas de formações continuadas na escola a partir de 

2021. 
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Ressalta-se aqui, conceitos em relação aos princípios da Educação do Campo 

que devem ser debatidas e vivenciados em todo o  processo escolar de nossa comunidade. 

 

Terra - espaço de produção de vida, lugar de construção de territorialidades 

emergentes da relação homem e natureza. Constitui-se matriz formadora, pois 

carrega em si sua própria pedagogia, uma vez que, “pela agricultura, o ser 

humano se apropria da terra como produção de vida e de si mesmo, modifica a 

terra e se modifica”. (CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 

2012. p. 558) 

Trabalho - relação fundante da criatividade camponesa, ação direta e 

mobilização de forças produtivas inovadoras. Na Educação do Campo, a matriz 

trabalho é considerada princípio educativo. “Seu campo específico de discussão 

teórica é o materialismo histórico, no qual se parte do trabalho como produtor dos 

meios de vida tanto nos aspectos materiais quanto culturais”. (CALDART; 

PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012, p. 749) 

História - legado da memória, imaginário social significativo para as identidades 

locais. Assim, “a escola é um lugar que recupera e trabalha com os tesouros do 

passado. Celebrar, construir e transmitir, especialmente às novas gerações, a 

memória coletiva, ao mesmo tempo em que busca conhecer profundamente a 

história da humanidade”. (CALDART, 2003, p. 76) 

Cultura - “trata-se da criação e da recriação que emerge das relações nas quais 

os seres humanos, ao transformarem o mundo, simultaneamente transformam a si 

próprios”. Esta matriz relaciona-se diretamente com a matriz terra, quando “essas 

transformações se dão na ordem material, ou seja, quando a criação e a recriação 

tomam materiais da natureza, dando a eles formas que não possuíam até então” 

(CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012, p. 179). Aliados a 

essa dimensão, somam-se os aspectos imateriais da cultura (LARAIA, 2001), que 

dialogam com as criações que independem do trabalho a partir da terra, como 

contação de histórias, poesias, cantigas, danças, brincadeiras, técnicas de 

produção artesanal, receitas etc.  

Luta Social - processos de conquista de territórios e direitos, consolidação das 

sociedades camponesas em seus espaços. “As lutas sociais são enfrentamentos 

organizados, portanto coletivos, de determinadas situações sociais, na defesa de 

interesses também coletivos, feitos, de forma massiva, pelas próprias pessoas 

envolvidas na situação” (CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 

2012, p. 548). 

Vivências de Opressão - conjunto de experiências conformadoras de visões de 

mundo próprias e resilientes dos sujeitos, cuja história de resistência na luta pelo 

seu modo de vida lhes confere ricos conhecimentos de organização popular e 

adaptação ao seu meio. Freire reconhece, em sua obra Pedagogia do oprimido, 

que 20 nas vivências de opressão, os sujeitos do campo e outros sujeitos 

(coletivos e movimentos sociais) trazem seus saberes, pedagogias de 

aprendizados das vivências cruéis da subalternização. (ARROYO, 2012. p. 13-

14) 

Conhecimento Popular - conhecimento que parte dos sujeitos e apresenta 

soluções e formas inovadoras de criação e técnicas. No geral, os saberes 

tradicionais se perpetuam pela transmissão geracional e, na maioria das vezes, se 

encontram não sistematizados. “Se constitui a partir de uma diversidade de 

sujeitos sociais históricos que se forjaram culturalmente numa íntima relação 

familiar, comunitária e com a natureza, demarcando territorialidades”. 

(CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012, p.179). 

Organização Coletiva - capacidade de mobilizar forças sociais para ações de 

cidadania ativa e reivindicação de direitos coletivos. Diz respeito a um sujeito 

social e se refere à associação de pessoas que passam a ter uma identidade de 

ação na sociedade, e, portanto, de formação e organização em vista de interesses 

comuns e de um projeto coletivo. Essas matrizes deverão ser consideradas nos 

debates. (Diretrizes Pedagógicas para a Educação do Campo, 2019, p.19-21) 
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Sendo assim, o CED Osório Bacchin um local propício para fluir de maneira 

espontânea o saber, o respeito a diversidade e a prática da cidadania. Contudo, a Proposta 

Pedagógica vem consolidar tais perspectivas construídas no coletivo de buscar práticas 

pedagógicas escolares que sirvam de ponte para a travessia na aquisição das competências 

e saberes. 

O despertar para a cidadania e para os direitos Humanos estão previstos no 

Currículo em Movimento da Educação Básica – SEEDF. De modo que a Educação para os 

Direitos Humanos seja contemplada nas ações pedagógicas e que abordem os temas 

transversais inseridos na sociedade contemporânea como: o protagonismo da mulher negra 

na sociedade e no campo, as questões étnicas e religiosas, bem como, a inclusão das 

pessoas com deficiência no contexto escolar e na sociedade em geral. 

Ampliando assim os procedimentos adotados em sala de aula por meio de 

pesquisas, análises, questionamentos e avaliações, a fim de refletir de 

maneiraresponsável no intuito de tomar decisões adequadas para estabelecer relações 

entre o crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. 

 

6- MISSÃO  

 
O CED Osório Bacchin tem como missão constante assegurar a função social da 

escola é a formação intelectual do estudante, proporcionando uma educação de qualidade, 

mediante a formação para diversidade e a cidadania na prática da alteridade e da 

compreensão das peculiaridades da escola do campo. 

 

6.1  Objetivos Institucionais Gerais 
 

O Projeto Politíco Pedagógico/2021 do CED Osório Bacchin apresenta como 

objetivo geral a formação da cidadania, autonomia do protagonismo do estudante em 

ambiente escolar. Preparando-os para as relações entre a educação escolar, trabalho e as 

práticas sociais de forma autônoma. 

Porém nesse momento de impossibilidade de atividades presenciais, o 

compromisso com a formação dos estudantes do CED Osório Bacchin permanece na 

modalidade de ensino remoto mediado por tecnologias em atividades pedagógicas não 

presencias, devidamente regulamentas pela SEEDF nos documentos que norteiam esse 

processo educacional enquanto dura a pandemia e o retorno presencial de forma gradual. 
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6.2 Objetivos Específicos 
 

- Valorizar a identidade camponesa da escola e da comunidade, realizando 

atividades que melhor se relacionam com a realidade local; por meio de vídeos elaborados 

com a participação dos estudantes e disponibilizados nos grupos de whatsapp, e no 

instagram, e ainda levantamentos de dados por meio de formulário google forms; 

- Reconhecer sua identidade enquanto morador do campo e valorizar a 

cultura do lugar; a fim de levar a autoestima do aluno valorizando escola, família e 

comunidade baseada no respeito mútuo e na dignidade; 

- Ampliar a participação dos pais por segmento ofertados nas atividades de 

aprendizagem,  acompanhamento pedagógico e tomada de decisões da escola, 

conscientizando-os quanto às responsabilidades para o sucesso escolar de seus filhos; ainda 

que de maneira remota por meio dos encontros virtuais via Meet realizados pela unidade 

escolar, nos atendimentos as famílias nos grupos de whatapp, e no Youtube quando 

organizados pela SEEDF. 

- Potencializar o espaço de planejamento e avaliação reflexiva, e, de modo 

participativo, caminhos que desenvolvam as capacidades de aprendizagens e criatividade 

dos estudantes; por meio das interações socias possíveis no Meet e no Instragram. 

-  Desenvolver o aperfeiçoamento da organização do trabalho pedagógico 

dentro dos segmentos de atendimento escolar, mediante os documentos norteadores dos 

Ciclos para as Aprendizagens e Ensino Médio na Semestralidade; via meet para as 

formações continuadas ofertadas na Unidade Escolar , de maneira remota pela EAPE e 

demais orgãos de formação dentro da SEEDF; 

- Fortalecer o fazer pedagógico desenvolvido pelos docentes, por meio do 

diálogo participativo, do acolhimento de metodologias inovadoras ou sistematizada; nas 

coordenações coletivas remotas por Meet, ou chamadas coletivas por WhatsApp; 

- Incentivar e ofertar a oportunidade de formação continuada dentro e fora da 

UE, inclusive as oferecidas pela SEEDF, divulgadas nos grupos de WhatsApp das 

modalidade ofertadas na escola e no grupo de Teletrabalho; 

- Apoiar a elaboração e efetivar os projetos e ações sugeridos e direcionados 

pelos docentes em parceria com a Equipe Gestora, Supervisão Pedagógica, Coordenação 

Pedagógica e demais serviços de apoio que o CED Osório possui, com a reformulação 

virtual do PPP/2021, nas discussões pedagógicas no espaço de coordenação coletiva, nos 

vídeos e pôsteres elaborados pelos professores e/ou estudantes da UE e divulgados nos 

grupos de Whatsapp, e pesquisa em formulário Google Forms; 
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- Buscar estratégias para revitalizar espaços da escola que necessitam ser 

construídos, reestruturados e até revitalizados, para que se tornam efetivos espaços de 

aprendizagem, norteados pelo diagnóstico da realidade 2020/2021; 

- Fomentar parcerias com entidades para auxiliar nos problemas estruturantes 

de espaço físico escolar, e, ainda na aquisição de instrumentos pedagógicos administrativos 

para a promoção das aprendizagens e qualidade no trabalho; com uso das ferramentas 

tecnológicas disponíveis a unidade escolar; 

- Integrar toda a comunidade escolar, numa ação planejada, organizada e 

reflexiva em busca de solucionar os problemas e os desafios educacionais, sociais, políticos 

e administrativos  em favor do bem comum; de forma remota durante o contexto de 

atividades pedagógicas não presenciais; 

- Promover e participar de atividades que levem ao desenvolvimento artístico, 

cultural e intelectual do educando; na plataforma Escola em Casa - DF, nos grupos de 

WhatsApp, no Instagram da escola; 

- Desenvolver competências e habilidades por meio de projetos que 

desenvolva o protagonismo do estudante; de forma remota durante o contexto de atividades 

pedagógicas não presenciais; 

- Preparar para o mercado de trabalho incentivando aos estágios ofertados 

para os alunos do Ensino Médio; de forma remota durante o contexto de atividades 

pedagógicas não presenciais; 

- Mitigar ações para entrada, permanência e continuidade na vida acadêmica 

no Ensino Superior; de forma remota durante o contexto de atividades pedagógicas não 

presenciais; 

- Incentivar os estudantes do Ensino Médio a participarem dos processos do 

PAS, ENEM  das Universidades; de forma remota durante o contexto de atividades 

pedagógicas não presenciais por meio dos grupos de whastapp, no Instragram CED Osório. 

- Estimular os estudantes a darem continuidade a sua formação, podendo os 

mesmos aplicar no campo ou em qualquer outro setor os conhecimentos adquiridos, 

visando a promoção do desenvolvimento regional e local, em todo o processo educativo 

ofertado no momento de maneira remota. 

- Avaliar de forma participativa o ambiente educativo, a prática pedagógica, a 

Gestão Escolar Democrática, a Coordenação Pedagógica e os demais serviços do CED 

Osório, por meio das contribuiões reflexivas advindas dos espaços virtuias utilizados na 

escola nesse contexto de atividades pedagógicas não presenciais enquanto durar a 
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pandemia do novo coronavírus. 

 
7- FUNDAMENTAMENTOS TÉORICOS METODOLÓGICOS  

 

7.1 Currículo 

 

A proposta curricular do CED Osório Bacchin 2021 está sendo reconstruída 

baseada nos pressupostos do Currículo em Movimento e no direcionamento da Circular nº 

246/20210 - SEE/SUBEB que apresenta o Replanejamento Curricular para o Ciclo Letivo 

2020-2021, uma vez  

os objetivos de aprendizagem e conteúdos que devem ser retomados, reforçados e 

reavaliados no ano letivo de 2021 em decorrência do ensino remoto como minimizador dos 

impactos educacionais advindos da pandemia mundial. 

 

Em relação aos objetivos de aprendizagem ou conteúdos do Replanejamento 

Curricular, orienta-se a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao ano 

letivo vigente considerados fundamentais para a consolidação das aprendizagens 

do estudante no ano em curso, porém declara-se que a dinâmica de trabalho 

desses objetivos ficarão sob responsabilidade da UE, que possui autonomia para 

buscar estratégias que alinhem os resultados apresentados no diagnóstico inicial 

e sua realidade escolar, adequando intervenções que melhor se ajustem à 

progressão das aprendizagens.(SEEDF, Replanejamento Curricular, 2021,pg.6) 

 

Esse contexto pandêmico (2020/2021) nos fortalece na aplicação das perspectivas 

da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico   Cultural dentro do CED-Osório 

Baacchin , pois é a opção teórico-metodológica que considera no Currículo escolar no 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes. 

Essas por sua vez estão inseridas nos direcionamentos da interdisciplinaridade, 

temas transversais: Educação básica do Campo, Educação para a Diversidade, Cidadania, 

Educação para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade e Diretrizes 

Pedagógicas específicas para o Ensino Médio na Semestralidade e o Ciclos para 

aprendizagens. 

 

As peculiaridades da Educação Especial, das Escolas do Campo, Escolas de 

Natureza Especial, Educação em Tempo Integral e atendimentos específicos 

como escolarização da população indígena, da população em situação de rua, 

estudantes em acolhimento institucional, estrangeiros (imigrantes e refugiados), 

prisional e da socioeducação que será apresentado plano pedagógico específico 

contemplando este público-alvo. (SEEDF, p.14 (grifo da UE, CED Osório,2020). 

 

Cabe ressalvar, que faz necessário o aprofundamento do conhecimento sobre a 

BNCC- Base Nacional Curricular Comum, por meio de formação continuada, pois esse 
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documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. E, importante ressalvar ainda, que os docentes estão 

ajustando esse conhecimento segundo o Ciclo letivo 2020/2021 a partir do Replanejamento 

Curricular de Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

7.2 Aprendizagem 
 

 

Em relação às aprendizagens, a equipe pedagógica juntamente com seus docentes 

entende que a aquisição do saber perpassa a concepção do desenvolvimento humano, e a 

ressignificação evolutiva desse ser humano. Assim, o estudante é um potencial por trazer 

consigo informações do saber, que resulta em possibilidades para a ampliação significativa 

de novos conhecimentos estruturados. 

Entre os documentos norteadores que recorremos para a compreensão das 

aprendizagens são os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, das Diretrizes Pedagógicas para o 3º Ciclo das Aprendizagens e as Diretrizes da 

Semestralidade do Ensino Médio. 

A Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade. Nesse estudo, 

repensamos as metodologias e organização do espaço escolar, bem como, a participação da 

comunidade escolar na construção de parcerias para a efetivação das aprendizagens, e 

recorrendo-se aos projetos que serão desenvolvidos no ano letivo de 2020, os quais devem 

na síntese de seus objetivos potencializarem as aprendizagens dos estudantes. 

Assim, projetos propostos nessa PPP abrangem a Teoria Crítica, uma vez que, 

deverão criar momentos para ação- reflexão, discussões e análises [...] dos processos pelos 

quais as diferenças são produzidas através das relações de assimetria e desigualdade [...] 

(Currículo em Movimento da Educação Básica/SEEDF apud Silva 2003, p. 89). 

As equipes pedagógicas e demais docentes buscam construir um processo educativo 

onde o aluno compreenda a necessidade da sustentabilidade ambiental, ações e estratégias 

de desenvolvimento social- econômico e a preservação dos ecossistemas. 

Nesse pensamento de processo educativo, os estudantes serão sensibilizados por 

meio dos projetos propostos na PPP para melhor desenvolverem suas potencialidades nos 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

Para esse contexto remoto 2020/2021 O CED-Osório tem fundamentado suas ações 

voltadas para as aprendizagens centradas no estudante a partir de seus conhecimentos 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade/
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prévios, em acordo com o exposto abaixo. 

 
O ensino mediado por tecnologias, que sejam impressas, quer sejam por meio 

eletrônico, devem ser centradas nos estudantes, promovendo sua autonomia e 

criticidade e possibilitando a aprendizagem mesmo fora do ambiente 

escolar.(SEEDF,GESTÃO ESTRATÉGICA PARA REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS, p. 09,2020). 

 

8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

8.1  Organização do Trabalho Pedagógico da Escola em Âmbito Geral 

 

O CED Osório Bacchin organiza seu trabalho pedagógico segundo os elementos 

constitutivos da SEEDF: a Gestão Democrática; a Formação Continuada; a Coordenação 

Pedagógica e, a Avaliação Formativa e o Inventário Histórico, Social, Cultural e Ambiental  

das Escolas do Campo, cujos resultados representam as bases sobre as quais são erguidos 

os pilares que sustentam essa proposta político pedagógica da unidade escolar. 

A portaria n°12 de 29 de janeiro de 2014 garante a Coordenação Pedagógica e tem  

como objetivo: articular, planejar, orientar e acompanhar as atividades didático- 

pedagógicas, a fim de dar suporte a Proposta Pedagógica e as ações previstas para que se 

atinja o currículo e a transversalidade. Para garantir estes espaços de construção de ideias a 

gestão prevê: Reuniões pedagógicas com todos os professores, coordenação, supervisão, 

professores da sala de recursos, Pedagoga SEAA, orientação educacional e funcionários 

para organizar e debater decisões/ações semanalmente no coletivo. 

Em relação ao Ensino Médio, com a Semestralidade a reorganização dos 

componentes curriculares, em blocos e as mudanças nas práxis pedagógicas. A 

coordenação e a gestão realizam reuniões com os estudantes para debater as mudanças e 

entender como fica o processo do ENEM e o PAS/UnB, hoje a preocupação dos alunos é 

levantar perspectivas para preparação profissional e acadêmica. 

O CED Osório Bacchin propõe com a PPP/2021 a discussão e elaboração de   

projetos específicos que atendam tanto o Ciclos como a Semestralidade. Apesar das 

limitações em relação a estrutura física da escola, principalmente a ausência de 

laboratórios para o incentivo ao ensino e a pesquisa. 

Os estudantes na modalidade presencial se deslocam por meio do transporte 

escolar com itinerários que muitas vezes, em alguns casos, os alunos andam uns 4 

quilômetros para chegar ao ponto de ônibus, o que necessita das intervençoes de apoio da 

CRE para manter o contrato de locação do transporte e avançar nas politicas educacionais 

que permitam aos estudantes e seus familiares usaremo transporte quando propormos açoes 
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pedagógicas com a particpação da comunidade. 

No setor administrativo a composição se faz com o Diretor, a Vice-Diretora e a 

Supervisora Pedagógica com funções específicas para direcionar tanto o pedagógico  

quanto o administrativo, e apenas uma coordenadora pedagógica para atender as duas 

modalidades (Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio), que articulam e 

direcionam os projetos pedagógicos peculiares. 

Na secretaria a escola conta com uma secretária e uma auxiliar para atender toda a 

comunidade, estudantes e professores, visto que são responsáveis pela documentação dos 

alunos, encaminhamentos e acompanhamento dos diários eletrônicos e dos lançamentos de 

notas. 

A partir de 2020 como descritos do Hístorico o CED Osório Bacchim passou a ter 

uma rede de apoio composta pelo SOE (Serviço de Orientação Educacional) com uma 

Orientadora Educacional, o SEAA (Serviço Especializada de apoio à aprendizagem) com 

uma pedagoga, e o AEE (Atendimento Educacional Especializado) – Sala de Recursos 

Generalista. 

A Sala de recursos generalista, é composta por dois professores, um professor de 

exatas e uma  professora de humanas, os quais articulam ações entre os professores, 

coordenação, supervisão e os estudantes ANEE, apoiando e construindo em conjunto a 

adequação curricular, adaptações de avaliações e apoio pedagógico. 

A escola atua na perspectiva inclusiva, buscando o entendimento de todos os 

alunos e demais profissionais de que a inclusão é o respeito às diferenças. Atuamos no 

regime de classe comum inclusiva e adequações curriculares tendo alunos com os 

respectivos diagnósticos: Transtorno de Espectro Autista /TEA, deficiência Intelectual/ DI, 

Transtorno Opositor Desafiador TOD/DI, Distúrbio de Conduta, Epilepsia, Deficiente 

Físico, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH, Compulsão Alimentar, 

Hidrocefalia, Distúrbio de Processamento Auditivo – DPAC e Baixa Visão. A escola 

apresenta uma dificuldade para atender a Portaria que rege que o AEE deve acontecer no 

turno contrário e os alunos não tem acesso ao transporte escolar tendo a família que 

assumir o cumprimento deste atendimento. 

No contexto remoto os Serviços da rede apoio (AEE, SEAA e SOE) estão ativos 

na unidade escolar recebem as demandas de encaminhamentos para os atendimentos a 

partir das observações dos professores, contato das famílias, equipe diretiva e outros Os 

estudantes também podem procurar os serviços pelo Whatsapp ou encaminhar seu pedido 

de apoio pela plataforma acessando a sala virtual dessas equipes. 
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Outro momento de identificação de demandas de encaminhamentos dos 

estudantes pode ocorrer nas coordenações coletivas e no conselho de classe, pois é um 

espaço de constante avaliação do fazer pedagógico dessa unidade escolar, sensível as 

necessidades dos estudantes em especial o foco nas aprendizagens. Neste período do ciclo 

letivo 2020/2021  houveram encaminhamentos de estudantes a outros serviços da rede de 

apoio: Conselho Tutelar, CRAS, CREAS , SUS e outros. 

Este profissional tem colaborado nos grupos de whastapp dentro de suas 

dimensões de atuação, com contribuições significativas no ambito do assessoramento e 

acompanhamento pedagógico, e inclusive apoiam  a direção nos casos de busca ativa. 

Especificamente dentro das dimensões de atuação da rede de apoio houveram 

casos encaminhados para o conselho tutelar, para serviços de Apoio à Saúde com foco a 

atendimentos de amparo psicológicos, Serviços de assistência social acompanhamentos 

pedagógicos dos alunos com dificuldade de aprendizagem, transtornos e necessidades 

educacionais especiais. 

Considera-se importante reforçar a ideia de que a organização do trabalho 

pedagógico no CED Osório Bacchin busca atender os anseios da comunidade escolar 

com foco nas Diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

revisando periodicamente a Proposta Pedagógica da Escola, a fim direcionar as 

aprendizagens e seus resultados. 

Neste sentido, os docentes do CED Osório Bacchin, recorrem as diversas 

sugestões norteadoras da Organização do Trabalho Pedagógico dos Ciclos quanto do 

Ensino Médio na Semestralidade, que são utilizadas no cotidiano de suas ações 

pedagógicas e/ou no trabalho interventivos, os quais remete a bons resultados no processo 

de ensino aprendizagem. 

Dentre as sugestões norteadoras da Organização do Trabalho Pedagógico 

podemos citar: Atividades diversificadas, Projetos Interventivos, Reorganização dos 

tempos e dos espaços escolares por meio de Reagrupamento ou multiníveis, Estudo 

Dirigido, Repensar o fazer pedagógico, Reagrupamento intraclasse monitorado – com 

diferentes ambientes e tutores/as (os/as alunos/as que já aprenderam determinado conteúdo 

serão os/as monitores/as dos/das demais alunos/as dentro de sala), Reagrupamento 

interclasse (entre as turmas) – mistura de alguns alunos/as de salas diferentes, Oficinas, 

Auto avaliação, Avaliação em pares, Seminários, Estudo de caso, Júri Simulado, 

Tempestade Cerebral (Brainstorming - dinâmica de grupo com tempestade de ideias), 

Método de Discussão Phillips 6/6 (um grupo grande subdivide-se em grupos menores para 
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realizar discussões a respeito de determinada temática), Grupo de verbalização e de 

observação (GV e GO), Planejamento integradas das áreas Sequências Didáticas, entre 

outros. 

A organização dos tempos, dos espaços e dos recursos didáticos, busca seguir o 

calendário da SEEDF, a partir da orientação de distribuição de quatro (4) bimestres 

(cumprindo-se a exigência legal de 100 dias letivos semestrais), totalizando duzentos 

(200) dias letivos, com atividades diárias, durante cinco dias na semana, em 5horas de 

aula. Houve expecional para o ano letivo de 2020 ajustes pelo contexto pandêmico 

devidamente regulamentado pela SEEDF, com inclusão de sabados letivos no ciclo letivo 

2020/2021.  

A quantidade de aulas é estabelecida pelas matrizes curriculares, priorizando nos 

horários as aulas duplas (geminadas) e o equilíbrio do número de aulas diárias por 

disciplina, de forma a favorecer um trabalho pedagógico mais produtivo. 

Também muito importante na Organização do Trabalho Pedagógico da escola são 

as reuniões de Pais, Mães e/ou Responsáveis, que acontecem no início do ano letivo com 

toda a comunidade escolar, bimestralmente para o acompanhamento do desempenho do 

estudante, e se houver necessidade convocações extraordinárias com outras periodicidades 

diferenciadas em regime presencial. 

Dentro da organização do trabalho pedagógico do CED Osório Bacchin, está a 

parceria com o(a) professor(a) conselheiro(a) da turma e dos alunos representantes de 

turma. Nesse aspecto, no início do ano letivo, a equipe pedagógica juntamente com a 

Orientadora Educacional repassa aos alunos noções relativas aos direitos humanos, deveres 

e direitos dos alunos, normas e regras estabelecidas pelo Regimento Escolar e orientações 

do que significa ser representante de turma e a parceria do trabalho com os demais 

professores, inclusive o conselheiro da turma. 

Após esse trabalho, no turno vespertino é realizada, de forma democrática, a 

escolha de representantes de turma (alunos/as representantes e professores/as 

conselheiros/as), já no turno matutino prevalece a ordem decrescente das séries, em função 

da 3ª série está no último ano na U.E. Os/as alunos/as representantes podem ser 

substituídos/as ou alternados/as quando necessário. 

Outro fator determinante na Organização Pedagógica é a operacionalização do 

Conselho de Classe podendo o mesmo, ser participativo/representativo, com a presença   

de alunos/as e membros de diversos segmentos da Comunidade Escolar, e deve servir 

como base para reflexão a respeito da prática pedagógica desenvolvida na escola entre 
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todos/as os/as participantes, principalmente professores/as e Equipe Pedagógica. 

Assim, durante o conselho busca-se realizar o prognóstico de cada turma e busca 

alternativas coletivas para ações identificadas a nível coletivo e/ou individual, que 

evidencie dificuldades no processo de ensino aprendizagem, comportamentos de aluno(s), 

rendimentos escolares na perspectiva do refazer pedagógico, distribuindo 

responsabilidades com servidores da escola dentro do âmbito de suas competências e 

atribuições. 

Busca-se o aperfeiçoamento do Conselho de Classe cada bimestre com 

formulação de registros pedagógicos para compreender o processo de ensino 

aprendizagem, o qual se divide nas seguintes etapas: 

 Pré-conselho: envolve o professor conselheiro, orientadora 

educacional, os representantes e vice-representante das turmas, em discussão aberta e 

avaliativa dos facilitadores e dificultadores do processo de ensino aprendizagem; 

 Conselho de classe: envolvendo corpo docente, direção, apoio 

pedagógico e dentro do possível e se necessário representante de pais e alunos; 

 Pós- conselho: envolve o professor conselheiro, a direção, e a 

turma para repassar as decisões tomadas e as ações adotadas especificamente para a turma, 

e se necessários integrar ações junto ao SOE e o SEAA, que envolvam a didática voltada 

para a conscientização do aluno a refletir sobre a função da escola e a postura do estudante, 

e ainda o feedback para análise das aprendizagens junto aos educadores, para análise de 

auto avaliação e possíveis sugestões de melhorias ou capacitações no trabalho pedagógico 

na perspectiva da avaliação formativa. E caso necessário promover Projeto Interventivo 

de aprendizagens direcionado às dificuldades e deficiências específicas de cada turma, 

dentro de cada modalidade, envolvendo nesses procedimentos diferentes agentes, bem 

como, metodologias e estratégias de ensino diversificadas.  

Na organização do trabalho pedagógico dentro das modalidades ofertadas no CED 

Osório Bacchin, a aplicação de provas (avaliação formal escrita) não é um instrumento 

proibido, porém, cabe ao professor observar a função da mesma, verificando a 

intencionalidade do instrumento usado. 

No CED Osório Bacchin, para a Organização dos Trabalhos Pedagógicos busca-se 

uma estruturação na aplicação dos instrumentos avaliativos, não sendo o professor limitado 

dentro do processo, que é, contínuo e flexível. Cabe ressaltar, que é de responsabilidades 

dos docentes elaborar e enviar para a coordenação nos prazos acordados, os materiais a 

serem reproduzidos e aplicados em sala de aula. 
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Dentro da Organização dos Trabalhos Pedagógicos fica estabelecida a necessidade 

de esclarecer aos estudantes e responsáveis sobre os procedimentos avaliativos a serem 

aplicados. Os professores do Osório Bacchin são esclarecidos sobre as opções e critérios de 

avaliação segundo as Diretrizes de Avaliação do Distrito Federal, procurando distribuir a 

avaliação bimestral do aluno, assegurando a divisão das avaliações da seguinte maneira: no 

máximo 50% da nota advinda da avaliação informativa, e os outros 50% da nota advindo 

dos demais registros ou atividades estabelecidas pelo professor, prevista no seu plano de 

ensino e informadas aos pais e alunos em momentos oportunizados para isso, construindo 

um diálogo de transparência e efetiva aprendizagem. 

O professor deverá lançar o rendimento do/da aluno/a no diário (ou diário 

eletrônico ou diário comum, conforme sua escolha registrada na Secretaria Escolar). Ao 

final do bimestre, em Conselho de Classe, é verificado se o/a aluno/a conseguiu atingir os 

objetivos propostos, e verificados os lançamentos da recuperação contínua durante o 

processo de ensino aprendizagem e resultado final de acordo com as possibilidades de 

progressão já descrita no campo da avaliação das aprendizagens. 

Buscamos ainda, programar um banco de atividades/questões por componentes 

curriculares ou interdisciplinares para serem aplicadas em situações de falta de docentes 

(devido a Atestados Médicos, Abonos etc.). 

Cabe ressaltar, que é atribuição dos/das professores/as regentes a elaboração de 

tais atividades (conforme prazos e periodicidade a serem estabelecidos pela Gestão da 

escola). Esses bancos de atividades/questões serão aplicados aos/às alunos/as por 

coordenadores/as pedagógicos/as ou membros da Gestão. Tal situação está de acordo 

com as determinações do Regimento Interno, da Portaria de Distribuição de Carga. 

Outro avanço na Gestão democrática e participativa no CED Osório Bacchin, 

que se soma a Organização Pedagógica e a atuação do Grêmio Estudantil, como 

interlocutor dos anseios dos estudantes junto à comunidade escolar e vice-versa. O Grêmio, 

neste processo, tem que ser o conscientizador dos estudantes, promover palestras, debates, 

participar das reuniões de avaliação de ensino e aprendizagem e das reuniões de pais. 

Existe ainda, dentro da Organização do Trabalho Pedagógico a participação em 

eventos, concursos, avaliações externas, promovidos pela SEEDF, CRE de Planaltina, da 

própria unidade de ensino entre outros, detalhadas nas ações a serem realizadas pelos 

projetos, ou segundo adesão dos alunos da escola, e ainda diretrizes de participação. 

Vale ressaltar, que dentre os Projetos e ações realizadas pela U.E. e previstas 

anualmente para o CED Osório Bacchin considerados de extrema importância a inserção 
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das temáticas voltadas ao Campo, assim tais projetos fortalecem a identidade de nossa 

Comunidade Escolar, bem como da própria U.E., as quais devido a medidas de isolamento 

e distanciamento social estão suspensa em nosso planejamento do ano letivo 2020/2021, 

destacando-se as  ações: Passeio Ciclístico, Caminhada Ecológica e a Cavalgada, que 

ocorrem desde o ano de 2017, sendo importante lembrar que , essas ações fazem parte do 

Plano de Ação da atual Gestão, que já está no seu segundo mandato, com a participação de 

toda equipe junto aos estudantes, perfazendo um caminho, que leva à Cachoeira do 

Morumbi, na oportunidade prestigia-se a natureza, e realiza-se reflexões acerca das ações 

do homem, da importância da água, e realiza-se ainda, coleta de lixo, como ações de 

preservação. Também se destaca ações como: Feira Campesina onde mães da comunidade, 

em parceria com a Associação dos moradores do Morumbi e a U.E. Organiza-se na escola, 

a feira com Exposição Artesanal, queremos desejamos incluir os produtores de Hortifruti, 

entre outros, com intuito de fortalecer a cultura e fomenta a economia local, bem como 

fortalecer e estreitar os laços entre família e escola. A U.E. Promove-se ainda visitas como 

o Campus da UNB para conhecer Programas de Educação do Campo e pretende estender 

visitas a outras instituições logo seja possível a retomada das ações presenciais. 

O CED Osório Bacchin entende que a organização do trabalho pedagógico com 

respeito a práxis pedagógica reflexiva se constrói /reconstrói e se amplia no conhecimento 

de contestação e aceitação dos saberes, de possibilidades e limitações, de encantos e 

desencantos, de interação e mediação. Enfim, trata-se de uma dinâmica que não se esgota, 

ao contrário, se desdobra, se modifica, se multiplica, revela conflitos e se amplia. 

(BOLZAN, 2002, p. 27). 

Ademais, a organização curricular e o trabalho pedagógico do CED Osório 

Bacchin considera na Educação do Campo  o disposto na Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 

de julho de 2010, Seção IV Educação Básica do Campo, do Governo Federal, a qual 

estabelece, in verbis:  

Art. 35. Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação para a 

população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da 

vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para três aspectos 

essenciais à organização da ação pedagógica: 

 I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos estudantes da zona rural; 

 II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.  

Art. 36. A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as 

questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam 

sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, culturais, políticos, 

econômicos, de gênero, geração e etnia. 
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Esses principios foram essencias na compreensão e prática do trabalho pedagógico 

em tempos de pandemia dentro da realidade de nossa unidade escolar. 

 

8.2- Organização do Trabalho Pedagógico no contexto de atividades escolares não 

presenciais 

 

O perfil de organização do nosso trabalho pedagógico dentro da realidade de 

Escola do Campo, no CED-Osório seguiu o dados do Mapeamento Institucional integrado 

da Rede de apoio (SEAA/SOE/Supervisão e Coordenação Pedagógica realizado 

2020/2021) como um instrumento de direcionamentos. 

A partir dele, percebemos que o melhor meio de comunicação junto aos 

estudantes e famílias no acompanhamento das atividaes não presenciais foi o aplicativo de 

Whatsapp, uma vez que até a rede de telefonia tem oscilação de pontos para sinal, e esse 

aplicativo atende de forma assíncrona. 

Assim, criamos grupos de whatsapp por turma, no qual são inseridos todos os 

professores e os estudantes/Pais, direção, a fim de promover a interação no processo 

educativo do CED Osório Baccin. 

Para os professores a unidade já utilizava grupos de whatsapp para comunicações 

comos professores e demais profissionais da unidade escolar de amplo acesso e outros 

dentro de suas modalidades de ensino e do teletrabalho (documentos oficiais). 

Quanto ao registro do trabalho remoto a SEEDF regulamenta o Plano de Gestão  

de Pessoas as orientações para os profissionais da educação em exercício nas unidades 

públicas da Rede de Ensino do Distrito Federal(2020) atuarem de forma remota, e outras 

documentações pertinentes às orientações para oTeletrabalho, inclusive o uso de relatórios 

inicialmente (2020) semanais, agora mensais, com a descrição das atividades executadas 

por cada servidor ,  encaminhados a gestão do CED Osório Bacchin. 

Em relação aos registros de escrituração escolar em tempos de Pandemia, os 

professores do CED Osório seguem as Orientaçoes à Rede Pública de Ensino para os 

Registros das Atividades Pedagógicas não Presenciais (2020), com as especificações 

relacionadas ao ambiente virtual, às atividades pedagógicas na plataforma e dos materiais 

impressos, registros de frequências, avaliações, projetos, informações complementares e 

outras pertinentes. 

A busca ativa também regulamenta pelo referido documento acima, traz como 

responsabilidade de todos os envolvidos no processo educativo nesse momento de 

pandemia, contudo, havendo recorrências de faltas não justificadas, evasão/abandono 
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escolares o Serviço de Orientação Educacional tomará as medidas cabíveis, previstas no 

Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 

8.2.1  Coordenação Pedagógica Coletiva-Remota 

 

Para o ano letivo de 2021 foi possibilitado com maior eficiência pela 

SEEDF/CRE-Planaltina o atendimento do suprimento das carências de professores dentro 

da unidade escolar, e a inserção desses profissionais logo no início do ano letivo/2021, e 

possibilitando aos professores de contrato participar do período de planejamento e 

organização dos trabalhos pedagógicas da Unidade Escolar CED-Osório Bacchin. 

A proposta do encontro pedagógico entre os dias 03/03/2021 a 05/03/2021 seguiu 

as orientações da SEEDF dentro das modalidades ofertadas na Escola, que contempla o 

Ensino Fundamental Séries Finais, e o Ensino Médio e ainda as especificidades da Escola 

do Campo, enriquecido com as experiências do ensino remoto de 2020. 

Dessa forma, o referido encontro e as demais coordenações coletivas na unidade 

escolar são realizados via Meet, regularmente às quartas-feiras, alternado dentro das 

possibilidades o turno do encontro, ou eventuais que podem alterar essa logística, e a 

participação de todo o colegiado. 

A organização das coordenações coletivas segue uma pauta de trabalho a fim de 

oportunizar sempre uma escuta dos professores, uma acolhida pela rede de apoio e as 

demandas pedagógicas a serem desenvolvidas, seja de âmbito local ou formações 

continuadas. 

 

Esse momento é fundamental para buscarmos coletivamente, estratégias e 

metodologias aplicáveis à nossa realidade de Escola do Campo que apresenta inúmeros 

desafios e necessidade de amplitudes pedagógicas, socioemocionais e econômicas-

financeiras da comunidade escolar. 

 

“A escola é, entre os espaços educativos e por sua própria natureza, um lugar 

privilegiado de promoção de propostas educacionais que sejam capazes de 

enfrentar as exigências, a seletividade e a imprevisibilidade do mundo 

contemporâneo, e é com esse entendimento e com a certeza de que podemos 

vencer os desafios a nós impostos...” (Silva, 2021, SEEDF)  

 

Percebe-se a cada coordenação coletiva o compromisso dos profissionais da 

educação do CED-Osório Bacchin estão abertos ao diálogo nas discussões para 

contribuição do ensino na nossa realidade, na disposição de se reinventar, inovação, 
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compartilhar experiências e superação nessa modalidade de ensino mediado por 

tecnologias em atividades pedagógicas não presenciais contexto agravado pela pandemia 

mundial do novo coronavírus. 

Nossa gratidão a tanto empenho e dedicação desses professores que mantêm o 

compromisso de ofertarmos um ensino público de qualidade, a manutenção do vínculo com 

os estudantes, a fim de que nenhum deles fique de fora do processo educativo e alcancemos 

as aprendizagens significativas para o momento. 

As coordenações individuais também são de grande importância para que cada 

professor no âmbito de sua atuação curricular possa realizar o planejamento de suas 

atividades e estudos complementares de conhecimentos pedagógicos e para habilidades 

tecnológicas aplicadas no desenvolver de suas aulas virtuais, nos materiais pedagógicos 

impressos, para continuidade do processo educativo remoto, no ciclo letivo 2020/2021 a 

partir do replanejamento curricular. 

 

8.3- Metodologias de Ensino Adotadas 

 

8.3.1 Plataforma Escola em Casa-DF- Sala de Aula Virtual 

 

A implementação da Plataforma Escola em Casa- DF foi um processo de 

significativamente enganjamento de todos os profissionais da educação do CED- Osório 

Bacchin, no qual aconteceu a criação das salas de aulas virtuais, a inclusão dos estudantes 

sendo vinculados ao e-mail institucional. 

O trabalho pedagógico nesse momento teve o caráter sensibilização junto aos 

estudantes e familiares, pois existe a realidade das dificuldades de acesso a internet, mas 

também da ruptura dos processos educativos em modalidde diferenciada. 

O outro espaço de ajustes pedagógicos referiu-se a produção de materiais para 

alimentar a plataforma dentro da perspectiva de adaptações curriculares e a projeção de 

lançamentos diários nesse ambiente virtual de aprendizagem e ainda articular o material 

impresso como recurso aos estudantes que não tem acesso a plataforma. 

Optamos por uma reorganização interna de postagens até para nortear os 

estudantes no que devem acessar e manter a rotina de estudos complementares como  

exercícios, instrução, revisões indicações de vídeos , dos outros componentes curriculares 

na plataforma que são acompanhados nesse ambiente, agregados aos estímulos inseridos no 

mural e também disponibilizados nos grupos de whatsapp nas turmas. 

Essa modelagem da organização do trabalho pedagógico centrado no estudante e 
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possibilita o acesso ao processo educativo segundo o seu ritmo e um caminho para a 

interação professor-aluno com um instrumento de suporte a tira-dúvidas, correções e 

reavaliações em prol das aprendizagens. 

Segue abaixo o diagrama da organização pedagógica semanal, na qual cada 

professor fica à disposição do estudante para realizar suas intervenções de ensino propondo 

atividades e esclarecendo dúvidas dentro no turno da regência. 

CRONOGRAMA DE POSTAGENS PARA ACESSO DOS ESTUDANTES 

 

Fonte: Dados elaborados pelo CED-Osório, 2020/2021. 

 

8.3.2 As atividades impressas 

 

As atividades impressas constituíram um grande desafio para Unidade Escolar 

porque a demanda de estudante sem acesso à internet e sem equipamentos tecnológicos é 

bem crescente durante o ano letivo. O sinal na área do campo não possibilidade uma 

inclusão adequada de acesso as tecnologias digitais. Assim atualmente atendemos 

aproximadamente 160 alunos nessa metodologia de ensino no CED Osório Bacchin, os 

quais mais de 100 são do Ensino Fundamental. 

As condições adversas da renda familiar contribuem para rotatividade de 

estudantes que migram da Plataforma Escola em Casa-DF para às atividades impressas. 

Acrescenta-se ainda a falta de planejamento e compromisso de estudantes/famílias em 

realizar as orientações da equipe pedagógica escolar quanto as rotinas de estudos para a 

realização das atividades, dos tira-dúvidas com o cumprimento dos prazos de buscarem e 

devolverem as atividades impressas na Unidade Escolar. 

Essa situação ocasiona uma sobrecarga de preocupações pedagógicas, porque 

buscamos estabelecer dentro da logística da programação das impressas, a definição de 

períodos para entregar e receber as atividades impressas, disponibilizando a equipe de 

apoio auxiliar nesse momento, o período de quarentena, de separação do material impresso, 

e do envio para os professores realizarem o acompanhamento junto aos estudantes nos 
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períodos bimestrais. No CED Osório Bacchin, cabe ressaltar a importância dos cuidados 

com a saúde e a preservação da vida evitando-se ao máximo a contaminação do vírus nas 

atividades impressas. 

O fluxograma para as atividades impressas que melhor ficou estabelecido para 

Unidade Escolar dentro das propostas pedagógicas de nossa realidade é modelagem de 

duas (02) remessas de atividades impressas por bimestre. 

Assim, existe um cronograma interno elaborado pela equipe pedagógica 

amplamente ajustado e divulgados para os professores da unidade, onde são estabelecidas 

mensalmente as datas para que as atividades impressas sejam encaminhadas ao drive da 

coordenação do CED Osório Bacchin, as quais seguem um padrão de identificação e 

formatação a fim de facilitar os processos de impressão. Cada professor tem cinco páginas 

frente e verso para propor suas ações pedagógicas direcionadas no impresso, o livro 

didático e demais recursos que ele considerar necessário e possível. 

Na organização da semana de impressões e organização desse material, 

realizamos a logística de identificado individualmente o material para cada estudante de 

atividades impressas, dentro de suas especificidades pedagógicas, propostas, entre elas: 

adequações curriculares, adequações metodológicas e estruturantes como aumento de fonte 

de impressão. 

Para a entrega das atividades impressas, buscamos estabelecer o mínimo de 

necessidade de ir à Unidade escolar, desta forma, a entrega e recebimento de atividades 

passa a ser simultânea a partir da segunda remessa do primeiro bimestre, pois seguimos as 

diretrizes de isolamento e distanciamento social. 

Os estudantes e famílias são comunicadas do calendário de entregas das atividades 

impressas na escola, reforçadas no panfleto de orientações entregue junto com as 

atividades impressas. E, ainda divulgados nos grupos de whastapp e instagram da escola 

para garantir que as informações cheguem aos estudantes e suas famílias. 

Os materiais poderão ser retirados pelos próprios alunos ou responsáveis. A escola 

organiza uma listagem mensal de alunos por ano e respectivas turmas, para fins de controle 

da retirada dos materiais e as devolutivas das remessas impressas, acompanhamento de 

atividades ainda não devolvidas, e outros casos. Essas informações são atualizadas e 

disponibilizadas aos professores no Drive da coordenação da escola. 

Por meio do aplicativo de whatsapp, os professores ficam disponíveis para atender os  

estudantes no horário de regência, respondendo eventuais dúvidas ou esclarecimentos de 

forma assíncrona. 
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São postadas nos grupos de whatsapp das turmas diariamente pelos professores as 

orientações de estudos para o dia, e o acompanhamento das aprendizagens dos demais 

professores junto aos estudantes, que também realizam dentro das necessidades, 

atendimentos individuais, lista de transmissão e contato telefônico.  

A equipe gestora tem garantido a sua presença e da equipe de apoio na escola, no 

período de agendamento de recebimento e entrega das atividades impressas, de 8 às 12h, de 

segunda a sexta-feira, e alguma situação diferenciada a família ou estudante deverá entrar 

em contato por telefone ou Whatsapp para resolver a situação. 

 

8.4 - Espaços Biblioteca Virtual 

 

O Centro Educacional Osório Bacchin conta com espaço físico destinado a 

Biblioteca (sala de leitura) que é parceira dos professores nos desenvolvimentos das 

atividades que visam melhorar e estimular os alunos a lerem, a escreverem e a desenvolver 

habilidades artísticas.  

Com  a pandemia o meio de chegar à Biblioteca escolar  também mudou,  e veio  o 

trabalho remoto , sendo criada a Biblioteca Virtual por meio de uma sala de aula no google 

classe,  no objetivo desse espaço  auxiliar os alunos e professores em suas atividades e 

disponibilizar material de apoio aos mesmos, foi convidado alunos, professores equipe 

pedagógica e equipe diretiva, para fazerem parte ativamente desse espaço escolar.Na 

unidde Escolar a Professora Zizileia fica responsável por geri esses espacos. 

As Bibliotecas Escolares e Escolares Comunitárias receberam um Guia de 

Orientações para os Profissionais atuantes em Bibliotecas Escolares e Escolares-

Comunitárias em contexto de Atividades Escolares durante a pandemia de COVID-10 

(42297381). 

 O Guia tem o objetivo de subsidiar os profissionais que atuam em bibliotecas por 

meio de atividades pedagógicas mediadas por tecnologias digitais, bem como orientar sobre 

medidas de segurança que possibilitem a proteção de toda a comunidade escolar no retorno 

às atividades presenciais, quando autorizadas, esse Guia veio com sugestões de atividades, 

materiais e programas que auxiliem o aluno e o professor a facilitar e a enriquecer seu 

trabalho virtual. 

Nesse espaço virtual da Biblioteca escolar, há disponibilidade de livros com 

domínio público, vídeos aula, jogos, museus, trabalhos com projetos, materiais de apoio 

para o  PAS e o Encceja entre outros materiais que auxiliem o trabalho pedagógico.  

O trabalho da Biblioteca também visa emprestar, recolher, fazer controle, 
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disponibilizar informações, mediar escolhas de livros literários e didáticos, esse trabalho é 

feito virtual e presencial quando inevitável, o profissional da Biblioteca também auxilia em 

atividades impressas. 

No campo do anexo são apresentadas  algumas atividades desenvolvidas do ciclo 

letivo 2020/2021 no espaço virtual da Biblioteca. 

 

8.5 - Participação comunitária 

 

Para estabelecer o diálogo com a comunidade escolar no ciclo letivo 2020/2021 

foram intesificados o acesso a cada profissional da Unidade Escolar :direção ,docentes, 

SOE,SEAA e AEE por meio dos grupos do WhatsApp, lista de transmissão, encontros 

virtuais pelo Meet, ainda que com menor acesso realizados pela unidade escolar; 

divulgação das ações pedagógicas com participação dos estudantes em videos produzidos 

junto aos professores os quais ficam responsáveis pela edição final nos grupos de whatsapp 

das turmas e no instagram do CED- Osório, formulários google forms,e, ainda as lives  

elaboradas pela SEEDF e disponíveis nas redes sociais entre elas YouTube. 

Ainda há a possibilidade de  atendimento presencial pela direção e  secretaria 

escolar na Unidade  CED Osório Bacchin, no turno matutino,  das 8 às 12h,  ou por 

agendamento em horário contrário à segundo necessidade e seguindo todas as medidas de 

segurança previstas no protocolo do combate covid-19. 

Dentre as ações de apoio à comunidade vinculadas a proposta do governo do 

Distrito Federal também  acontecem a entrega de cesta Verde em uma rotina aberta, pois a 

Secretaria de Educação faz o calendário de fornecimento e a escola fica com a 

responsabilidade de organizar e distribuir para a comunidade. Realiza-se a divulgação da 

entrega via os grupos de Whatsapp das turmas e na  maioria das vezes, todos as famílias 

que no período de entrega vão à escola são atendidos. 

O CED Osório Bacchin desenvolve ainda o Projeto o intitulado “Campanha 

Solidária” de aspecto social, mantido dentro das possibidades de arrecadações voluntárias 

de professores e demais servidores da unidade escolar, a fim de a cooperar com os desafios 

emergencias das famílias de nossos estudantes, nesse momento pandêmico temos focado 

em doações de cestas básicas emergenciais sem vínculo de continuidade às familias. 

Conforme a demanda ocorre, outros atendimentos, também em cárater emergencial, como: 

remédios, exames, óculos etc.  
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8.6 - Dia do Campo 

 

O CED Osório Bacchin tem como meta fortalecer a Educação do Campo a partir 

das Diretrizes da Rede SEEDF, onde as reflexões dos direitos de aprendizagem, objetivos 

e estratégias do processo educativo com a comunidade escolar colaboram para a 

compreensão da realidade de nossos estudantes, a fim de construirmos estratégias que 

segundo (FERNANDES; et al, 2004) valorizem o conhecimento na perspectiva do 

desenvolvimento educacional, social e econômico dessa comunidade. 

 

Diante da contingência da Pandemia da Covid-19, o Inventário pode ser uma 

ferramenta pedagógica utilizada para o levantamento de dados da realidade 

dos(as) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF 

Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB Diretoria de Educação do Campo, 

Direitos Humanos e Diversidade - DCDHD Gerência de Educação do Campo - 

GCAM 15 estudantes (família e comunidade), os quais podem subsidiar a 

organização do trabalho pedagógico e a própria análise acerca de eventual 

pertinência/necessidade de aplicação da alternância pedagógica, tendo os 

estudantes como protagonistas das ações de pesquisa e investigação, em tempos 

de estudo diferenciados, em que estes estão imersos na convivência familiar e 

comunitária.( SEEDF, Plano Pedagógico de Atividades Híbridas para o Retorno 

das Escolas do Campo,2020 

 

 

Nesse ano foram realizadas junto a comunidade ações integradas com participação 

da comunidade nos vídeos produzidos pelos estudantes e da aplicação do formulário 

Google Forms e impresso para levantamento da realidade familiar nesse contexto 

pandêmico, os quais agregaram ao Inventário Histórico,Social, Cultural e Ambiental do 

CED Osório Bacchin. 

 

 

8.7- Representantes de Turma/Grêmio 

 

Nesse contexto das atividades pedagógicas não presenciais no CED Osório 

Bacchin, percebeu-se a dificuldade de maior atuação dos Representantes de turma e do 

Grêmio Estudantil eleito pra um mandato (novembro 2019 a novembro 2021). Com relação 

ao Gremio estudantil a SEEDF está promovendo um curso junto a equipe diretiva e SOE 

para dirimir melhor o suporte a esse importante colegiado e que teria sua primeira 

participação na escola nesse ciclo letivo 2020/2021. 

Quanto ao colegiado de Representantes de turma o processo de escolha foi 

conduzido a partir dos esclarecimentos dos perfis/atribuições de competências dos 

estudantes representantes de turma, apoiados pela equipe pedagógica da escola e dirigida 

pelo professor Conselheiro em um período estabelecido pela Gestão, o qual foi 
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supervisionado pela orientação escolar com constantes sensibilização e mobilização e dos 

estudantes.  

No grupo de whatsapp de cada turma foi disponibilizado aos estudantes a 

manifestação de seu interesse em candidatar-se a representante de turma. O Professor 

Conselheiro relacionava os interessados e dentre o grupo abriu-se a votação com a turma, 

sendo que aquele mais votado assumiria como representante titular e o segundo como 

suplente. 

Esse grupo a priori tem sido acompanhado pela supervisão da escola, orientação 

escolar porém, aberto a outros membros da direção, docentes e rede de apoio segundo a 

necessidade de atuação junto a esses estudantes na  formação para competências 

pertinentes a esse colegiado bem como fortalecendo o protagonismo estudantil dentro de 

uma Escola do Campo. 

As principais açoes realizadas com as contribuições destes Colegiados no ciclo 

letivo de 2020/2021, e buscando inserir a comunidade escolar na sua maioria com 

produções de videos e participação no grupo de whatsapp de sua turma no apoio a busca 

ativa de colegas e outras. As ações podem ser assim sintetizadas: 

 

 acolhimento dos Estudantes vindos da transição do 5º ao 6º ano (2021) 

 homenagem aos professores (2020); 

 homenagem às famílias; (2021) 

 Sensibilização Comunitária “ Dia do Campo “ e Combate a Dengue (2021/ 

Google Forms) 

 Comunicados internos dentro dos grupos de whatsapp para localizar a pedido 

da equipe pedagógicas  

 

8.8 - Supervisão/Coordenador pedagógico 

 
A ação do Supervisor / Coordenador Pedagógico define-se em um trabalho onde a 

participação e integração entre aluno-professor-coordenador pedagógico – gestão e 

famílias, aliada a uma dinâmica ativa e coerente constitui-se num resultado que contribuirá 

para o desenvolvimento eficaz em todo fazer pedagógico na unidade de ensino. 

O processo do conhecimento que se ensina, aprende e (re) constrói na escola, 

solicita da Supervisão Pedagógica que incentive e promova o hábito de estudos, leituras e 

discussões coletivas de filmes, vídeos, textos, vivências e experiências, formação 

continuada, tanto os que trazem subsídios aos conteúdos específicos, quanto os que 
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ampliam e aprofundam bases, encaminhamentos e concepções de ensinar e aprender, 

visando o eficiente desempenho do trabalho didático pedagógico e, consequentemente, a 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Esse plano de ação tem a função de orientar e acompanhar as atividades do corpo 

docente, dinamizando, facilitando e esclarecendo a e especialmente dando suporte à 

atuação da coordenação pedagógica e professores. É flexível, e atua de acordo com as 

necessidades reais da escola e de toda a clientela nela atendida. 

E considera ainda a necessidade de se elevar os níveis de aprendizagem que se 

refletirão na proficiência dos alunos no resultado das avaliações externas e no desempenho 

das avaliações internas, faz-se necessário uma intervenção pedagógica eficaz que vise 

alcançar os resultados esperados através do cumprimento de metas propostas, observando 

também a necessidade de se fazer da escola um local onde o compromisso com a formação 

de valores e atitudes citadas impere, foi elaborado o presente Plano de Ação com o objetivo 

de desenvolver ações integradas entre supervisão, professores, alunos e pais, visando a 

consecução dos objetivos propostos. 

 

 

8.8.1 Abrangência da atuação  

 
Público alvo: 

MATUTINO: 02 Turmas do Ensino Fundamental Anos Finais: 9º ano A e 9º ano B  

04 Turmas de Ensino Médio: 1ª série A, 1ª série B, 

                                                                                                            2ª série A, 3ª série A 

VESPERTINO: 06 Turmas do Ensino Fundamental Anos Finais:   6º ano A e 6º ano B 

                                                                                                              7º ano A e 7º ano B 

                                                                                                                8º ano A e 8º ano B 

 

8.8.2 Prioridades 

 
 

- Aplicar avaliações diagnósticas em todas as turmas 

- Fazer a intervenção pedagógica com todos os alunos que não estão alfabetizados. 

- Melhorar a disciplina com ações mais eficazes com alunos indisciplinados 

- Favorecer a frequência dos alunos em todas as aulas 

- Incluir pais ou responsáveis em ações referentes aos alunos. 
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8.8.3 Planejamento 

 

 Objetivo Geral: 

- Promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem, através de uma ação 

supervisora comprometida e eficaz. 

 Objetivos Específicos: 

- Prestar atendimentos aos professores referentes ao conteúdo programático; 

- Planejar, orientar e acompanhar as atividades metodológicas a serem aplicadas para 

a implementação do Currículo da Educação Básica; 

- Colaborar com a gestão para o bom funcionamento do turno; 

- Elaborar os documentos necessários para o funcionamento da escola no ano em 

curso; 

- Cumprir todas as determinações legais; 

- Atender pais e alunos. 

 

 Ações 

- Coordenar a elaboração, execução e avaliação da Proposta Pedagógica. 

- Elaborar junto com a gestão e professores um plano de ação coerente e pautado 

na realidade da instituição escolar. 
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 8.8.4- DEMOSTRATIVO DAS AÇOES DA SUPERVISÃO/COORDENADOR 
DEMANDAS 

PEDAGÓGICAS 

OBETIVOS  

ESPECÍFICOS 

 AÇÕES/ 

 ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO 
CRONOGRAMA AVALIAÇÕES  

DAS 

AÇÕES 

Supervisão/ - Discutir o entendimento - Orientar as atividades em parcerias - Professores; Coordenação Durante o -Processual e 

Coordenador de teoria e de prática do Ciclos e com professores, alunos, gestão e -Coordenação conforme a ano contínua 

 da Semestralidade; família; Regional de Portaria 470, letivo. durante os 

 - Disponibilizar materiais que -Encaminhar os instrumentos de Ensino/UNIEB de 16 de  semestres 

 auxiliem na potencialização do avaliação após amplas discussões; Planaltina –DF; dezembro de  com debates e 

 trabalho pedagógico; -Levantar temas e soluções aos - EAPE; 2019.  dos trabalhos 

 - Coordenar e acompanhar os conflitos enfrentados; -Sala de   realizados; 

 projetos que constam na PPP; -Direcionamento a pesquisa de Recursos   -Apreciação 

 - Dialogar diariamente sobre o materiais de suporte; Generalista.;   das fichas e, 

 Ciclos; -Estudo sobre o Currículo da - SOE;   atas e 

 -Auxiliar conflitos, buscando Educação Básica, as Diretrizes e -Equipe de   memorial 

 soluções que vise o crescimento Orientações Pedagógicas da rede; apoio.   construídos 

 gradativo, individual e  coletivo -Desenvolver no espaço da    no decorrer 

 de professores, gestão, alunos e coordenação momento de formação    do semestre; 

 seus responsáveis; continuada para subsidiar a    -Preencher 

 -Dialogar diariamente sobre a organização do trabalho pedagógico    documentos 

 semestralidade; na semestralidade;    referentes as 
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DEMANDAS 

PEDAGÓGICAS 
OBETIVOS  

ESPECÍFICOS 

 AÇÕES/ 

 ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÕES  

DAS 

AÇÕES 

Supervisão/ 

Coordenador 

      

-Acompanhar avaliação na -Definição de instrumentos para o reunião 

o processo pedagógico; encaminhamento do grupo; coletiva que 

- Apropriar dos pressupostos -Elaboração de cronograma para os avalie e 

teóricos e metodológicos da Projetos e das atividades a serem direcione o 

organização da escola em realizadas. trabalho;  

semestre.  -Ficha de 

  avaliação 

  formativa

 no 
  pré conselho; 

  -Reunião com 

  a equipe 

  diretiva 

  semanal 

  mente. 
 

      

SUPERVISÃO  

Acompanha- 

mento Projetos 

Dar o suporte necessário para 

 elaboração, execução e avaliação dos 

projetos;  reagrapamentos. 

Orientar os reagrupamentos interclasse e 

intraclasse 

Desenvolver autonomia dos alunos; 

- Descentralizar as diversas áreas do conhecimento, 

buscando um trabalho interdisciplinar; 

- Ensino de qualidade com afetividade. 

Professores, 

coordenação, supervisão, 

SOE, Gestão e Equipe de 

apoio 

Estudantes, 
professores, 

coordenção,   

Estudantes 

Bimestral Debates;Discussões 
mensais nos 

reagrupamentos. 
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9- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

9.1- Diagnóstico da Aprendizagem, avaliação Formativa e somativa 
 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEEDF (2013), nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio na Semestralidade, a avaliação dentre outras funções será 

formativa, partindo de uma avaliação diagnóstica que garanta as aprendizagens por meio do 

acompanhamento das potencialidades e dificuldades dos estudantes ao longo de processo escolar. 

A avaliação formativa, também orientará docentes da flexibilização do currículo, dentro dos 

espaços e tempos da organização do trabalho pedagógico. 

No CED Osório Bacchin a avaliação é realizada com o cunho de instrumento de 

investigação diagnóstica, continuada e formativa para verificar se as aprendizagens estão sendo 

alcançadas conforme esperado, ou se necessita de ajustes. Para tanto, o professor deve observar o 

comportamento pedagógico dos estudantes  durante todo o processo de ensino aprendizagem. 

Deste modo, a avaliação é contínua e processual, podendo se dar a partir de observações, 

portfólio, seminários, registros, avaliação somativa, testes, exercícios, trabalhos, conversas, 

reflexões e outros. Faz parte desse processo de avaliação os processos subjetivos, como a auto 

avaliação, pois, deve-se considerar os diversos tipos de aprendizagem diante dos processos 

avaliativos, e nortear a prática pedagógica dos docentes para novas ações. 

Para os professores que atuam nas séries dos anos finais – 3° Ciclo, os registros de 

avaliações devem ser sistematizados no seu diário e preencherem durante o processo s Registros 

Formativos de Avaliação – RFA dos alunos em progressão parcial, os em progressão parcial em 

regime de dependência ou retidos para garantir o acompanhamento da vida escolar de cada 

estudante, de acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEDF. 

A progressão será continuada segundo o desenvolvimento global do estudante, dentro do 

bloco de aprendizagens do 3º Ciclo, e após a análise do seu desempenho no Conselho de Classe, 

que ocorre com a participação de todos os profissionais envolvidos. 

Cabe ressaltar, que nas Diretrizes Pedagógicas do Ciclo e do Ensino Médio na 

Semestralidade e nas Diretrizes de Avaliação da SEEDF, adotadas por essa Unidade de Ensino, a 

compreensão da recuperação contínua se constitui parte integrante do processo de ensino e de 

aprendizagem, e refere-se aos estudos avaliativos que identifica o baixo rendimento do estudante, 

tendo como princípio básico o respeito à diversidade de características, de necessidades e de 

ritmos de aprendizagens de cada estudante. 
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Além da recuperação contínua evidencia-se que, a recuperação final poderá ser 

oportunizada após o término de cada semestre e, obrigatoriamente no final do ano letivo segundo 

estabelecido na U.E. para estas modalidades de ensino, Ciclos para as aprendizagens e Ensino 

Médio na Semestralidade, ofertada aos estudantes que não obtiverem aproveitamento suficiente 

em até 3 (três) componentes curriculares, e tenham o mínimo de 75% de frequência. 

É importante ressaltar que o CED Osório Bacchin utiliza para a média bimestral, a                     escala 

de notas de zero (0) a dez (10), em conformidade com o Regimento Escolar; ou a média semestral 

para o Ensino Médio na Semestralidade. Nesse âmbito legal dos procedimentos avaliativos que 

estabelecem a estruturação do IEDUCAR, a avaliação somativa tem também seu significado de 

contribuição. 

A média final consistirá na média aritmética das notas dos 4 bimestres para o 3° Ciclos 

para as aprendizagens, ou da média aritmética das notas semestrais para o bloco da semestralidade 

no Ensino Médio. Ressalta-se ainda, que admiti- se o arredondamento, conforme os seguintes 

critérios estabelecidos no referido Regimento Escolar.  

No que se refere ao 3°Ciclo para as aprendizagens, o resultado de cada ano no bloco 

inserido, são avaliados como Progressão Continuada (PC), ou seja, no 6º ano (1º ano do 1º 

Bloco) e no 8º ano (1º ano do 2º Bloco), ainda que existam estudantes com limitações nas 

aprendizagens curriculares propostas, e para estes a sigla no diário e no Registro Formativo de 

Avaliação será a mesma, pois ao estudante assegura-se a Progressão Parcial de seus estudos 

dentro do bloco. 

Para os casos relatados acima, o CED Osório Bacchin com toda a equipe pedagógica e 

professores desta modalidade, optou-se em fazer o registro identificado do alcance das 

aprendizagens destes alunos em Progressão Continuada Parcial no conselho de classe final, 

registrando em campo específico, para uso da U.E., os estudantes que progrediram com 

dificuldades nas aprendizagens para que, o trabalho pedagógico do ano seguinte possa dar 

continuidade entre os blocos (1° ou 2°), assim, a gestão juntamente com a equipe pedagógica, 

docentes envolvidos na disciplina, estudantes e familiares, possam estabelecer as mediações e 

intervenções pedagógicas complementares a ser ajustada de acordo a necessidade que cada caso 

requer, possibilitando uma sequência na construção do conhecimento e do desenvolvimento 

das habilidades do educando. 

A partir do ano de 2019, de acordo com a orientação da SEDF, adotou-se o regime de 

dependência no 3° Ciclo de aprendizagem para as séries do 7º ano (2º ano do 1º Bloco) em até dois 

componentes curriculares, após, recuperação final, realizada para alunos que estiverem com 

desempenho insatisfatório em até 03 componentes curriculares, e destes, o estudante precisa 

recuperar pelo menos uma para se ter o direito a Progressão Parcial em Regime de Dependência, 
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que será cumprida no ano seguinte, nesta U.E. de ensino com atividades complementares 

orientadas pelos professores da disciplina, devidamente comunicada aos pais ou responsáveis e 

arquivadas no dossiê do aluno. 

Caso o estudante, após as oportunidades de recuperação contínua, asseguradas no 

processo de ensino e na recuperação final, ainda obtiver aproveitamento insuficiente em até 3 

(três) componentes curriculares, o mesmo ficará retido no final de cada bloco, refazendo o último 

ano daquele Bloco do 7º ano (2º ano do 1º Bloco), já no 9º ano (2º ano do 2º Bloco). 

Para o Ensino Médio na semestralidade, permite-se o regime de dependência em até 02 

componentes curriculares, após recuperação final, o que permite ao estudante progredir nos 

estudos do próximo ano letivo, em regime de dependência nos componentes curriculares da série 

anterior, que deverá será cumprida nesta unidade de ensino com atividades complementares 

orientadas pelos professores da disciplina, devidamente comunicada aos pais ou responsáveis e 

arquivadas no dossiê        do aluno. Na terceira série não há regime de dependência. 

 

9.2-Avaliação no contexto de pandemia  

 

Conforme estabelecido pela Rede da SEEDF (Orientaçoes para avaliação das 

aprendizagens e registros escolares durante o ensino Remoto e Hidrido, 2020), o CED Osório tem 

preconizado por avaliações formativas de caráter global e contínua, voltado para o 

acompanhamento do ensino e das aprendizagens.  

No CED Osório as avaliações são discutidas coletivamente em vários momentos tais como: 

coordenações coletivas, interações no grupo de whatsapp dos professores dentro das modalidades 

de ensino ofertadas na escola, em contribuições de levantamentos por Google forms e nos 

conselhos de classe. 

Nesse sentido, o fazer pedagógico visa a flexibilização de retomadas das aprendizagens em 

todo o processo educativo focado no estudante tem sido o objetivo de nossos professores. 

Alcançar cada estudante em suas particularidades dentro desse contexto educativo 

apresenta diversos desafios pelos quais estamos enfrentam de maneira colaborativa e sensível ao 

olhar pedagógico da prátix de cada docente e da singularidade do estudante.  

Nesse contexto, quanto nos processos de aprendizagem pelas atividades não presenciais 

seja plataforma seja atividade impressa.  

Após reflexões sobre as avaliações formativas para esse momento tem o apoio constante 

dos professores, que realizam as mediações possíveis para que não tenhamos nenhum estudante 

fora desse processo. A afetividade e o acolhimento são essenciais para a construção do 

conhecimento. 
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Os critérios de avaliação do CED Osório Bacchin reforça na educação remota as  

concepção teórica das Diretirzes de Avaliação  Educacional (SEEDF), 2014, no qual segue o 

princípio da avaliação formativa definidos dentro das individualidades e especificidades de cada 

estudante e ainda ao respeito as particulares dos profissionais no uso das diversas ferramentas de 

avaliação de componente curricular, para que a aprendizagem significativa seja uma realidade. 

Cabe ressaltar, que a implantação do trabalho remoto em julho (2020) e no atual ciclo 

letivo 2020/2021 foi um processso ainda em construção, por que o estudante também teve vários 

ajustes na vida cotidiana para participar das atividades pedagógicas não presenciais, com o 

compromisso escolar fora do ambiente CED Osório Bacchin. 

Avaliação da aprendizagem (acompanhamento e monitoramento contínuo das 

aprendizagens): inicia-se com a realização de avaliações diagnósticas, para as percepção das 

habilidades que os alunos têm e podem desenvolver durante o processo, ainda que com 

compensação e recuperação das aprendizagens. 

As devolutivas das aprendizagens ocorrem dentro do ambiente virtual da plataforma, no 

grupo de whastsapp da turma com comentários positivos, incentivadores ou perguntas para a 

interação e acolhimento aos estudantes. Também pode dentro das necessidades há também um 

atendimento individualizado para uma intervernção pontual. 

 

9.3 - Pontos de avaliação pela  equipe pedagógica em atividades não presenciais 

 

O (a) estudante participa das atividades não presenciais (na plataforma ou por meio do 

material impresso) sem apresentar dificuldades, realizando a maioria das devolutivas das 

atividades propostas em cada componente curricular? 

Houve contatos do estudante nos canais de acesso de comunicação com o professor para 

tira-dúvidas e demais questões relacionadas à aprendizagem ou comunicados necessários? 

Percebeu-se a busca do estudante por alguém que pudesse auxiliar na realização das 

atividades por alguém da equipe pedagócia ou rede de apoio? 

No caso dos estudantes que recebem o material impresso, foi observada a organização das 

atividades impressas entregues, as potencialidades e dificuldades encontradas? 

Houve relatos de estudantes que iniciaram as atividades na plataforma e como não 

disponha de equipamentos ou recursos tecnológicos migraram para as impressas? 

Percebeu-se o acompanhamento familiar junto a rotina do estudante?  

Diante dessas  questões de reflexões de avaliação sobre a dinâmica do ensino remoto na 

unidade escolar, verifica-se a particpação e acompanhamento dos estudantes seja plataforma ou 

impressa e favorece o direcionamento de possibilidades de aprendizagens e seus avanços. 
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Assim, a frequência do(a) estudante nas atividades não presenciais no CED Osório  tem 

apresentado uma boa participação no ciclo letivo 2020/202, pois a busca ativa por todos os 

segmentos pedagógicos da EU, atuante e presente, em conformidade com o preconizado nos 

diretrizes da Rede SEEDF “oportunizan resgate do estudante a qualquer tempo, com sua efetiva 

participação no cumprimento dos critérios estabelecidos para avaliações formativas”. 

Alguns estudantes foram encaminhados para a Equipe de Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e/ou para o Serviço de Orientação Educacional para melhor acompanhamento 

pedagógico e/ou devido à infrequências observadas nas atividades não presenciais. 

As famílias são regularmente orientadas sobre a importância dos estudantes realizarem as 

atividades com autonomia e independência, seguindo o plano de estudos e rotina escolar para 

maior alcance das aprendizagens propostas. E, dentro do possível a família deve acompanhar os 

estudante seja plataforma ou material impresso para a continuidade do processo de aprendizado e 

desenvolvimento do adolescente, principalmente nesse momento de atividades não presenciais. 

Quanto a avaliação da dinâmica do processo educacional proposto no ensino educacional 

de forma remota, são realizadas reflexões e troca de experiências entre os professores da unidade, 

escuta ativa, atendimento de assessoramento pedagógico aqueles que solicitam ou percebe-se a 

necessidade, formações de âmbito sócio emocional e pedagógico, com o apoio do SEAA e SOE. 

Nossas ações pedagógicas foram limitadas ao uso das variadas  ferramentas complementares 

com uso das tecnologias para estímulo às aprendizagens, porque os estudantes não dispõe de 

equipamentos que suportam os aplicativos, além do acesso a internet.  

 

9.4 - Avaliação Institucional 
 

O ponto de partida para a avaliação institucional do CED Osório Bacchin é a proposta 

pedagógica da escola, a qual é reformulada anualmente e coletivamente para orientar o conjunto 

de ações a serem desenvolvidas e nortear todos os profissionais envolvidos no processo educativo 

da escola.  

A avaliação institucional também pode ser realizada em momentos oportunos, a saber nas 

reuniões de coletivas, no dia temático, conselho de classe, é um espaço de planejamento, avaliação 

da escola e reorganização do trabalho. 

A direção e demais servidores do Osório Bacchin entende que a contribuição de cada 

profissional é de suma importância no processo educativo, e que a visão da análise e discussão 

reflexiva promove o crescimento, desde do individual de cada um profissional envolvido, no que 

tange também suas limitações e necessidade de apoio a sugestões e adesões das estabelecidas pelo 

grupo de trabalho. 
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No ciclo letivo de 2020/2021, as avaliações institucionais internas têm seguido realizado 

de maneira remota, com uso das tecnologias digitais, por meio diagnósticos coletados nas 

coordenações coletivas via meet, na plataforma Educa em Casa-DF e nos grupos de whastapp das 

turmas, em formuláros google forms para a comunidade escolar, e ainda na edição de vídeos e 

pôsters dos materiais pedagógicos e projetos realizados e produzidos na unidade escolar,  

Outro aspecto ligado às avaliações de aspecto institucional são as avaliações externas para 

direcionamento das Políticas Públicas, refere-se aos exames de larga escala que são as avaliações 

da Rede: SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) promovido pelo MEC, e o 

SIPAEDF (Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal) pela SEEDF. 

A comunidade escolar do CED Osório busca oportunizar uma reflexão coletiva dentro 

das possibilidades pedagógicas sobre os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), como instrumento para o diagnóstico da realidade da escola e construção de 

caminhos pedagógicos que impactuam a prátix dos docentes e o enganjamento dos estudantes no 

processo educativo. 

Quanto as avaliações de larga escala, a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, 

escolhe o CED Osório Bacchin para participar de um projeto piloto de análise da avaliação do 

SAEB/2019, divulgado no final de 2020, o qual tem sido realizado pela Coordenação 

Intermediária com reflexões junto aos docentes sobre os indicadores de resultados, os processos 

envolvidos e formações continuada no contexto das avaliações diagnósticas, somativas e 

formativas segundo as Diretrizes avaliatias da Rede SEEDF para ressignificação das avaliações 

dentro de nossa Unidade Escolar, e grande relevância no contexto de atividades pedagógicas não 

presenciais. 

Cabe ressaltar ainda devido ao contexto pandêmico não ocorreu a avaliação do SIPAEDF 

no ciclo letivo 2020/2021,  

Será organizada na escola entre Junho/Julho 2021 uma Avaliação Institucional Interna 

direcionada pela SEEDF/SUPLAV/SUBEB sobre o processo pedagógico voltado para a 

obtenção de informações que possibilitem aos profissionais da educação, aos pais e estudantes, 

oportunidades para analisar o trabalho desenvolvido com vistas à promoção do 

autoconhecimento e da melhoria da qualidade social da educação. 

 

9.5 Concepções Práticas e Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino 

 

O Conselho de Classe funciona com o colegiado na estrutura da escola, pois articula 

ações burocráticas e participa das definições pedagógicas que envolvem o coletivo dos alunos, 

como no caso do calendário de reposição e investimento das verbas destinadas a escola. 



66 

 

 

O desenvolvimento das atividades programadas pela escola é acompanhado pela gestão, 

supervisão e coordenação como previsto no Plano de Ação. 

Os procedimentos de avaliação funcionam de acordo com a PPP num processo formativo 

e definidos nas reuniões pedagógicas: 

 Avaliação diagnóstica acontece no início do ano letivo, ou em qualquer outro 

momento que se faça necessário, para conhecer o perfil dos alunos e os conhecimentos 

acadêmicos em cada componente curricular. 

 Avaliação contínua e formativa conforme as metodologias (trabalhos em grupos, 

pesquisas, debates e discussões em sala de aula) para cada modalidade atendida na escola em 

consonância com a proposta do ciclo e da semestralidade: 

 Avaliação somativa que ocorre ao final de um ano ou semestre letivo, com a 

finalidade de verificar o que o aluno realmente aprendeu. 

 

9.6 - Conselho de Classe 

 

Para a realização do conselho de classe no primeiro bimestre do ano letivo de 2020, o 

desafio de se transpor uma realidade presencial para um remoto exigiu de nós readaptações e 

contribuição de cada professor. Houve uma contribuição especial de um professor da nossa UE 

que prontamente se dispôs a elaborar um sistema no EXCEL para o otimizarmos a visualização 

dos registro de notas a serem lançadas no IEDUCAR, para que pudéssemos realizar um conselho 

de classe remoto com uma maior agilidade para fazermos as análise reflexivas das aprendizagens 

de cada estudante sem  perdermos os objetivos do conselho de classe. 

Houve adesão de todos os professores do CED Osório Bacchin neste projeto que vem 

sendo utilizado no ciclo letivo 2020/2021 e deverá permanecer como resultado de estratégias 

pedagógicas da escola para a evolução do ensino remoto mediadas por tecnologias. 

 
10- ORGANIZAÇAO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 

O Centro Educacional Osório Bacchin, visa uma educação que reflita a construção do 

indivíduo na sociedade, o respeito à Diversidade, o conhecimento sobre os Direitos Humanos e a 

valorização da Cidadania para implementar e executar novas maneiras de ensinar e selecionar os 

conteúdos propostos no Currículo, de modo a auxiliá-los a se adequarem as várias vivências a que 

são expostos em seu universo cultural, considerando as capacidades que já tem e as potencializa, 

preocupando-se com aqueles alunos que se encontram em dificuldade no desenvolvimento das 
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capacidades básicas, de modo a tornar e ficaz. 

Para tanto pretende: 

 Proporcionar situações problematizadoras que desafiem as capacidades do 

educando e revelem o que pensa e como compreender o mundo; 

 Proporcionar a interação dos estudantes, vivência grupal, onde participarão de 

diferentes grupos; 

 Utilizar situações de aprendizagem em que a construção do conhecimento envolva 

além dos fatores cognitivos, os afetivos e sociais; 

 Criar situações que permitam ao trabalhar temáticas que envolvam áreas do 

conhecimento no intuito de: 

 Desenvolver os processos fundamentais e estruturas que permitam uma 

compreensão crítica do mundo; 

 Considerar a cultura da comunidade e promover formas de vivências 

culturais; 

 Oportunizar aos alunos condições e possibilidades de conviver com a pluralidade, 

diversidade, considerando as diferenças entre as raças, classes e gênero, desenvolvendo atitudes de 

respeito e consideração mútua. 

 Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 

história brasileira, aludindo a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinente à História do Brasil. 

 Esta unidade escolar oferta a modalidade de educação inclusiva, para os alunos 

com diagnóstico, em classes comuns do ensino regular e conta com o serviço de apoio na sala de 

recursos, como complementação ou suplementação, por meio de recursos e estratégias 

pedagógicas diferenciadas inclusive com adaptação curricular, afim de que o aluno alcance o 

currículo da base nacional comum, respeitando evidentemente suas possibilidades. 

A organização curricular e respectivas matrizes são pautadas nas diretrizes pedagógicas 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
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MATEMÁTICA 120 

 

Demonstrativo da Grade Curricular do Ensino Fundamental 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 200 

MATEMÁTICA 200 

CIÊNCIAS NATURAIS 160 

HISTÓRIA 120 

GEOGRAFIA 120 

EDUCAÇÃO FÍSICA 120 

ARTE 80 

L.E.M. INGLÊS 80 

ENSINO RELIGIOSO 40 

PI I   40 

PI II 40 

Fonte: CED/Osório Bacchin 2021 

 

GRADE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 160 

EDUCAÇÃO FÍSICA 80 

HISTÓRIA 80 

GEOGRAFIA 80 

FILOSOFIA 80 

SOCIOLOGIA 80 

QUÍMICA 80 

FÍSICA 80 

BIOLOGIA 80 

ARTE 80 

L.E.M. INGLÊS 80 

L.E.M. ESPANHOL 40 

PI I 40 

PI II 40 

Fonte: CED/Osório Bacchin 2021 

A Semestralidade tais componentes curriculares são trabalhados em dois blocos 

diferenciados, sendo: 
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Distribuição de Blocos – Semestralidade  1º Semestre 

BLOCO 1 - 1ª A e 1ª B  BLOCO 2   - 2ª e 3ª série 

Língua Portuguesa 04  Língua Portuguesa 04 

Matemática 03  Matemática 03 

Educação Física 02  Educação física 02 

História 04  Geografia 04 

Filosofia 04  Sociologia 04 

Biologia 04  Física 04 

Química 04  Arte 04 

Inglês 04  Espanhol 02 

PD I 01  PD I 01 

   PD II 02 

Fonte: CED/Osório Bacchin 2021 

 
Distribuição de Blocos – Semestralidade   2º Semestre 

 

BLOCO 2   - 2ª e 3ª série  BLOCO 1 - 1ª A e 1ª B 

Língua Portuguesa 04  Língua Portuguesa 04 

Matemática 03  Matemática 03 

Educação Física 02  Educação física 02 

Geografia 04  História 04 

Sociologia 04  Filosofia 04 

Física 04  Biologia 04 

Arte 04  Química 04 

Espanhol 04  Inglês 02 

PD I 01  PD I 01 

PD II    02 

 

 

11- PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PPP 

 
 

Para efetivar a PPP 2021 o CED Osório Bacchin tem realizado durante o ciclo letivo 

2020/2021 avaliações com a comunidade escolar os aspectos que nortearam a construção deste 

pojeto  tendo em vista as modalidades ofertadas do 3º Ciclos para as Aprendizagens e o Ensino 
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Medio na Semestralidade e a Diretrizes da Escola do Campo nas suas especificidades 

metodológicas e avaliativas, conforme previsto nos documentos da SEEDF que regem tais 

propostas. 

Temos por objetivo construir um processo de avaliação constante das ações pedagógicas 

dentro da unidade escolar para melhorar os planejamentos e todos os  aspectos da organização 

pedagógica e a interação com os alunos e suas respectivas aprendizagens. Deste  modo a melhorar 

acreditamos que o envolvimento dos estudantes afetár o desempenho escolar, oportunizando um 

formação crítica reflexiva, implementada as metodologias dentro e fora da sala de aula. 

Precisamos pensar caminhos que possibilitem aos estudantes a  participação no Conselho 

de Classe neste modelo de atividades pedagógicas não presenciais que atendam as suas demandas 

e para contribuírem para o acompanhamento escolar dos alunos na perspectiva da avaliação 

formativa conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF. 

Bem como, dar voz aos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar, para 

juntos traçarmos os caminhos pedagógicos e construirmos a identidade da UE. 
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11.1 Demonstrativo do Plano de Ação para o Desenvolvimento do PPP/2021 
 

 

DIMENSÃO 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

Gestão 

Pedagógica 

- Estimular os 

mecanismos para 

os avanços na 

aprendizagem 

- Incentivar a 

entrada e 

permanência do 

aluno; 

- Mitigar ações 

para valorização 

do profissional de 

educação; 

- Estimular o 

protagonismo 

juvenil e 

oportunizar aos 

alunos atividades 

- Promover   a 

participar na 

elaboração da PPP; 

- Propor ações para 

redução em 80% da 

reprovação; 

-Aumentar 

significativamente 

a participação dos 

responsáveis, 

integrando a 

família na escola; 

- Criar um 

calendário cultural; 

- Mitigar ações 

contra a evasão 

escolar; 

- Criação da Comissão 

para registro da PPP e 

elaboração coletiva; 

- Implantar projetos 

interventivos para 

acompanhar as 

necessidades dos alunos; 

- Convocar a família para 

participar nos momentos 

na escola quer sejam 

debates, reuniões, 

conselhos ou culturais; 

-Acompanhamento 

pedagógico junto a equipe 

de Coordenação da escola; 

- Realizar reuniões por 

segmentos na escola e 

- Assegurar o 

cumprimento da 

PPP 

Equipe gestora, 

coordenação e 

supervisão 

pedagógica. 

No decorrer do ano 

letivo. 
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 que desenvolvam 

suas opiniões; 

- Fornecer suporte 

aos diferentes 

segmentos na 

escola para 

melhor 

desempenho  de 

suas funções. 

-Acompanhar e 

orientar o grêmio 

estudantil; 

- Proporcionar aos 

estudantes 

condições para 

participarem do 

PAS/UNB, ENEM, 

concursos e 

vestibulares; 

-Aplicar os 

recursos  em 

concordância com 

a legislação 

vigente. 

depois coletivas para 

tomada de decisões. 

   



73 

 

 

 

Gestão 

Participativa 

 
Conselho 

Escolar: 

 

 

 

 
- Visa de maneira 

consultiva, 

fiscalizar, 

mobilizar, 

deliberar e 

representar a 

comunidade 

escolar 

regulamentado 

pela SEDF. 

 

 

 

 
-Observar   os 

princípios e   as 

disposições 

constitucionais, os 

pareceres e   as 

resoluções  dos 

órgãos normativos 

federal e distrital e 

a legislação  do 

Sistema de Ensino 

do Distrito Federal. 

 

 

 

 
- Colaborar com a 

reelaboração do regimento 

interno; 

-Analisar, modificar, 

sugerir e aprovar o Plano 

anual elaborado pela 

direção; 

- Conferir a aplicação de 

recursos necessários a 

manutenção e a 

conservação da escola; 

-Divulgar informações 

frente a comunidade 

escolar; 

-Debater os indicadores 

escolares de rendimento, 

evasão e repetência; 

- Propor estratégias para 

 

 

 

 
- Avaliar as ações 

e os projetos 

elaborados ou em 

execução        por 

quaisquer dos 

segmentos que 

compõem a 

comunidades 

escolar. 

 

 

 

 
Membros eleitos do 

Conselho escolar 

 

 

 

 
Reúnem-se de 

acordo com a 

demanda da escola 

e do Conselho 

escolar. 

- Reunião mensal. 
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   melhoria da 

aprendizagem. 

   

Gestão de 

Pessoas 

Pais/ 

responsáveis 

 
-Melhorar e 

fortalecer    o 

relacionamento da 

escola com  a 

comunidade 

buscando    a 

participação 

efetiva de todos 

os membros do 

Conselho Escolar, 

fazendo valer os 

princípios  da 

gestão  escolar 

participativa. 

 

 

 

 
-Integração da 

família a escola e 

suas relações 

mútuas. 

 

 

 

 
- Eventos culturais; 

- Projetos e reuniões; 

-Conselho de Classe 

participativo. 

 

 

 

 
- No decorrer de 

suas realizações 

 

 

 

 
-Gestão, 

Supervisão, 

Coordenação e 

professores 

 

 

 

 
-De acordo com o 

planejamento da 

escola. 
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 Secretaria 

-Manter 

atualizada a 

escrituração da 

secretaria, de 

modo a atender 

bem a 

comunidade 

escolar com 

presteza e 

cordialidade. 

 

 

 

 
-Auxiliar  a 

direção na parte 

administrativa 

diante da 

demanda. 

 
- Cumprir com os 

prazos do sistema; 

-Otimizar o tempo 

para cumprimento 

das tarefas; 

-Orientar os 

professores quanto 

à escrituração no 

diário de classe. 

 

 

 

 

 

Apoio da 

secretaria 

 
- Atendimento ao público, 

- Alimentação do Sistema 

EDUCAR; 

-Efetivação da escrituração 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Contribuir na parte 

administrativa da escola 

 
- Mensalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Gestão da escola 

 
-Florzina 

Rodrigues da 

Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Francisca de 

Sousa Carvalho 

 
- De acordo com a 

demanda de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Cotidianamente. 
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 Carreira 

Assistência 

 
- Atender toda a 

comunidade 

escolar com 

educação. 

 

 

Portaria 

- Assegurar o bom 

andamento e a 

segurança no 

ambiente escolar. 

 

 

 

 
- Acolher e atender os 

alunos, pais e servidores 

na chegada da escola; 

-Auxiliar nos intervalos de 

acordo com as 

necessidades; 

-Receber toda comunidade 

direcionando-os para a 

direção da escola; 

- Trabalhar sempre com 

toda presteza na rotina 

diária. 

 

 

 

 
- Gestão Escolar. 

 

 

 

 
- Reis 

- Luís 

- Elton 

- Cleusa 

 

 

 

 
-Cotidianamente. 
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Agente de Copa 

e Cozinha 

 
- Atender bem ao 

aluno e preparar a 

merenda escolar 

conforme os 

padrões exigidos. 

 

 

 

 

 

-Zelar pela 

qualidade da 

alimentação 

escolar. 

- Participar dos 

projetos da escola, 

desde que a ação 

seja voltada ao 

aluno. 

 

 

 

 

 

- Ser pontual; 

-Desenvolver projetos para 

melhor aceitação da 

merenda escolar. 

 

 

 

 

 

- Gestão da escola 

 

 

 

 

 

-Lindomar, 

Luciana e Regino. 

 

 

 

 

 

-Cotidianamente. 
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 Serviços Gerais 

Terceirizados 

 
-Atender  a 

comunidade 

escolar e manter a 

limpeza do 

ambiente escolar. 

 

 

 

 
- Higienização da 

escola e 

conservação da 

área externa. 

 

 

 

 
-Limpar e cuidar dos 

materiais de limpeza em 

local seguro. 

 

 

 

 
- Empresa 

-Por meio de 

pesquisa aplicada 

aos estudantes. 

 

 

 

 
- João 

- Maria 

- Leonice 

- Maximiana 

- Raimunda 

. 

 

 

 

 
-Cotidianamente. 
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 Educador Social 

Voluntário 

- Inserir os alunos 

com necessidades 

especiais na sala 

de aula. 

- Ajudar os alunos 

em suas 

locomoções de 

acordo com a 

necessidade de 

cada aluno. 

-Mostrar a eles as 

oportunidades de 

profissionalização 

que podem seguir. 

 

 

-Mostrar aos alunos 

seus pontos fortes; 

-Promover o 

aumento da auto- 

estima; 

-Melhorar o 

rendimento em sala 

de aula. 

-Incentivar        um 

caminho de 

profissionalização 

 

 

- Identificar de acordo com 

a observação prévia, quais 

são suas habilidades, 

potencialidades; 

-Buscar com os 

professores e gestão, 

oficinas, exposições, 

trabalhos para trabalhar 

neles cada item observado; 

- Avaliar neles o impacto 

que as atividades causaram 

no desempenho em sala de 

aula. 

 

 

-Observar a 

evolução do 

desempenho dos 

alunos em classe. 

 

 

- Dois Educadores 

Sociais 

Voluntários. 

 

 

-Cotidianamente. 
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DIMENSÃO 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

Gestão 

Financeira 

 
-Promover  a 

gestão financeira 

da escola de 

acordo com os 

princípios de 

autonomia, 

transparência  e 

ética do 

administrador 

público; 

-Otimizar a 

utilização dos 

recursos 

financeiros com a 

participação  da 

comunidade 

escolar; 

- Buscar parcerias 

 
-Utilizar a 

totalidade dos 

recursos recebidos 

de acordo com as 

necessidades 

pedagógicas  e 

administrativas 

obedecendo  a 

legislação vigente; 

-Renovar e adquirir 

novos 

equipamentos para 

conservação e 

limpeza do 

ambiente escolar; 

- Continuar sempre 

melhorando a 

estrutura existente. 

 
-Convocar a participação 

do Conselho Escolar na 

tomada de decisões; 

-Elencar com a 

comunidade as 

necessidades e prioridades; 

-Realizar reformas no 

prédio escolar 

frequentemente; 

-Promover reparos aos 

equipamentos. 

 
-Nas reuniões e 

debates 

cotidianos. 

 
- Equipe gestora 

 
-Vigência do 

mandato 
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 para solução de 

problemas de 

estrutura física 

     

Gestão 

Adminis- 

trativa 

 

 

-Garantir o 

atendimento 

adequado e 

satisfatório aos 

funcionários da 

unidade escolar 

para o bom 

desempenho de 

suas funções; 

-Reorganizar o 

ambiente escolar 

de forma a torna- 

lo mais agradável; 

-Suprir a carência 

de cada segmento 

 

 

Atender a todos os 

servidores em suas 

necessidades e 

observar critérios 

ligais pertinentes a 

cada segmento; 

-Buscar recursos e 

meios para criar 

um Pergolado para 

que os alunos 

possam se reunir 

enquanto aguardam 

o início das aulas; 

-Utilizar a 

ferramenta      PDE 

 

 

-Orientar os funcionários 

sobre os afastamentos 

legais e direitos; 

-Mantendo atualizados os 

cadastros; 

-Buscar parcerias com 

entidades civis; 

-Buscar suporte junto a 

Coordenação regional de 

Ensino; 

- Criar GT para realizar as 

etapas de diagnóstico e 

ações para resolução de 

problemas da comunidade 

escolar; 

 

 

-Quando 

necessário haver 

ajustes. 

 

 

-Equipe gestora 

 

 

-Vigência do 

mandato 
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 da escola. interativo         para 

detectar os 

problemas na 

escola e estabelecer 

critérios  e 

prioridades para 

solucioná-las; 

-Utilizar a 

ferramenta 

SIGEPWEB  para 

organizar e fazer 

lançamentos 

administrativos dos 

funcionários. 

- Acessar o Sistema para 

lançamento da vida 

funcional dos profissionais 

diariamente. 
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  12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP  
 

  AÇÃO AVALIAÇÃO COLETIVA  PERIDIOCIDADE  PROCEDIMENTOS E REGISTRO 

 

ACOMPANHAMENTO  

E AVALIAÇÃO  DA 

PPP 

 

O Projeto Político Pedagógico será avaliada 

ao longo do ano letivo, nos dias letivos 

temáticos, nos momentos de conselho de 

classe e reuniões institucionais de coletivas, 

envolvendo todos os segmentos da escola: 

professores, funcionários, gestores, EEAA, 

SOE, AEE, pais e/ou responsáveis pelos 

alunos, estudantes, e, representantes de 

turma, Grêmio e demais estudantes). 

Refletimos e avaliamos os projetos à medida 

que são desenvolvidos, pois oportunizam a 

análise das práticas, podendo o PPP ser 

alterada e/ou adaptada, todas as vezes que se 

fizer necessário, de acordo com a realidade 

da escola. 

 
 

Nos dias letivos 

temáticos, nas reuniões 

bimestrais para 

realização do conselho 

de classe, reuniões 

institucionais semestrais 

e sempre que necessário. 

 

 

 

 
 Reunião para realizar Avaliação 

Institucional, segundo os 

direcionamentos da SEEDF. 

Registros em atas, fotos, vídeos, 

formulários, questionários, entrevistas. 

. 

 

 

 

 



 

 

13- PROJETOS ESPECIFICOS 

 

13.1- Projetos individuais, em grupos e/ou interdisciplinares desenvolvidos na escola 

 

Os projetos são metodologias e ferramentas utilizadas para promover uma educação 

significativa, que respeita e abrange todos os estudantes e esteja vinculada a realidade da educação 

no campo a partir de questões temáticas conhecidas da realidade escolar do CED osório Bacchin 

ou proposta pela Rede SEEDF. 

 

As temáticas atuais que não estejam contempladas nos objetivos de aprendizagem podem 

e devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, por meio de projetos, sequências 

didáticas dentre outras metodologias, levando-se em consideração o contexto do ensino 

(presencial, presencial alternado ou ensino remoto), pois em seus pressupostos teóricos, 

os Eixos Transversais do Currículo tem a finalidade de concretizar o movimento que o 

mesmo propõe, em sua constância de ser permanentemente avaliado e significado a partir 

de concepções e práticas empreendidas por cada um e cada uma no contexto concreto das 

escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino. (DISTRITO FEDERAL, 2014). 

 

No inicio do ano de 2020 reformulamos  a Proposta Pedagógica (atual PPP), com as 

reediçoes de projetos que unidade estão delineadas como identidade da escola, porém o ensino 

remoto não foram possíveis de realizar todos, e tivemos que nos reinventar para adequar os 

projetos que pudessem alcançar a comunidade escolar. 

Nesse contexto remoto fizemos a releitura dos projetos para continuidade no ciclo letivo 

2020/2021, priorizando os que agregam uma Identidade ao CED Osório Bacchin, por entender que 

os projetos oportunizam tantos desdobramentos pedagógicos, conseguem envolver os estudantes e 

demais comunidade escolar com maiores mobilizações e participação social, as quais 

consequentemente impactam os resultados e aprendizagens significativas. Assim o grupo vem 

desenvolvendo o entendimento de que os projetos podem ser ressignificados a cada ano, em novas 

edições.  

Os Projetos propostos no CED Osório Bacchin  buscam a re-significação do espaço 

escolar, transformando-o num espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas 

dimensões, trazendo uma nova perspectiva para o processo de ensino e aprendizagem, tanto nos 

Ciclos  como na Semestralidade. Alguns estão fazendo parte da Identidade Cultural da Escola , 

ocorrendo ajustes de edições anuais: Entre eles: 

 

As temáticas atuais que não estejam contempladas nos objetivos de aprendizagem podem 

e devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, por meio de projetos, sequências 

didáticas dentre outras metodologias, levando-se em consideração o contexto do ensino 

(presencial, presencial alternado ou ensino remoto), pois em seus pressupostos teóricos, 



 

 

os Eixos Transversais do Currículo tem a finalidade de concretizar o movimento que o 

mesmo propõe, em sua constância de ser permanentemente avaliado e significado a partir 

de concepções e práticas empreendidas por cada um e cada uma no contexto concreto das 

escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino. (DISTRITO FEDERAL, 2014). 

 

Contudo, a situação desfavorável dos estudantes e suas famílias ao acesso da internet e ao 

uso das ferramentas tecnologias pela precariedade dos equipamentos de celulares ofertarmos em 

menor quantidade projetos integrados a realidade da Educação do Campo que contribuem para o 

desenvolvimento educacional e socioemocional de nossos estudantes. 

Dentro desse processo desafiador de ensino-aprendizagem remoto, vislumbramos 

superações entre o grupo de professores e toda a equipe pedagógica e rede apoio. 

 Projeto de Leitura, orientação da Sala de leitura virtual; 

 Projeto Interdisciplinar de Produção de Texto; Orientação da Professora Kelly e 

Professora Irene de PD1; 

 Um grito pela Vida, orientação da equipe da rede de apoio; 

 Projeto Consciência Negra, nas aulas de História; 

 A vida em Foco, direcionado aos estudantes da 3a Série do Ensino Médio. 

Houve com um olhar específico dos docentes nos seus componentes curriculares  temos 

para o ano letivo de 2021: 

 “Na Escola Pod, Professora Irene Amado (Português e PDI). 

 “Miragens Flutuantes”, Júlio César (Filosofia e Sociologia) 

 Ler/Interpretar/Aprender: eis a questão.” Lecilda Martins (Matemática) 

 “Eu, narrador da História” Gizelle (História e PD1) 

 “Criando Um Célula” Raquel (Ciências e Biologia) 

Infelizmente diante do cenário alguns Projetos da Escola não foram viabilizados no ciclo 

letivo 2020/2021, a saber: 

*Projeto Meio Ambiente 

* Projeto Rádio: Voz Ativa 

* Projeto Monitoria 

*Projeto Teatro. 

* Projeto Hollow Muertos 

*Projeto Sexualidade. 

Em um momento pós pandemia a UE fará as reflexões e ajustes necessários aos projetos 

que não foram executados no ciclo letivo 2020/2021 devido o ensino por atividades pedagógicas 

não presenciais.  



 

 

13.2 - Projetos Especiais SEEDF 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/ SEEDF oferta projetos 

coletivos para toda a rede e o Centro Educacional Osório Bacchin divulga e incentiva os alunos a 

participarem dos seguintes projetos: 

- OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática com o objetivo de    estimular e 

promover o estudo da Matemática entre alunos de escola pública e contribuir para a qualidade 

da educação básica. 

- Concurso para seleções relacionadas à produção fílmica para o III FESTIVAL DE 

FILMES E CURTA-METRAGEM DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE PLANALTINA-DF. 

FINALIDADE 

- Revelar, reconhecer e afirmar a produção artística e criativa dos (as) estudantes por 

meio da linguagem audiovisual, além de promover o intercâmbio do cinema. Poderão participar 

deste Festival os estudantes regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino de Planaltina 

em todas as modalidades de ensino. 

OBJETIVOS 

- Dar visibilidade à produção audiovisual dos (as) ESTUDANTES DA Rede Pública de 

Ensino de Planaltina; 

- Promover a formação e o intercâmbio dos (as) professores (as) e mediadores 

(as); 

- Contribuir com a formação do público em relação à linguagem audiovisual e 

servir de fomento e preparo para o Festival de Filmes e Curta-Metragem das Escolas Públicas 

de Brasília. 

Entretanto, considerando os desafios de acesso as tecnologias e disponibilidade de acesso 

a internet dos estudantes da Unidade Escolar,  optamos coletivamente por não particpar dessas 

ações durante o novo contexto pandemico.  

A seguir estão os Projetos para o ano letivo de 2021 na modalidade de atividades 

pedagógicas não presenciais. 
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 13.3- Demostrativo dos Projetos Individuais, em Grupos e/ou Interdisciplinares Planejamento 
 

 
 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

“Na Escola 

Pod” 

Utilizar o 

podcasting 

como 

ferramenta 

pedagógica 

por meio de 

uma 

metodologia 

interdisciplina

r de forma que 

promova 

situações de 

aprendizagem 

para os 

educandos. 
 

 

MATUTINO 

 
 

9º anos (E.F) e 

Ensino Médio. 

- Usar o podcast no processo de ensino-

aprendizagem. 

- Aliar informações, entretenimento, 

dinamismo, rapidez, interação, cooperação e 

colaboração, potencializando a aprendizagem 

no processo de ensino em ambientes 

pedagógicos informatizados, presencial e não 

presencial 

- Investigar a mídia digital podcasting e analisar 

seu potencial pedagógico, para poder utilizar com 

os educandos. 

- capacitar os alunos no uso da interface de 

gravação e edição Audacity, na roteirização de 

programas de áudio e no uso e administração da 

comunidade virtual. 

- Professora Irene 

Amado (Português 

e PDI). 

Observar: 

 

- Participação oral 

 

- Respeito à 

opinião do colega 

 

-  Se seguiu as 

recomendações 

sugeridas, 

compreendendo, 

assim, a 

importância da 

clareza na 

comunicação e na 

argumentação. 

 

- Competência 

com respeito ao 

tratamento das 

informações. 

 

- Se respeita as 

relações 

interpessoais. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

“Miragens 

Flutuantes” 

 

MATUTINO 

 

Ensino Médio. 

- Sensibilizar e conscientizar os estudantes 

junto com a comunidade sobre a importância de 

Águas Emendadas com gestão dos Recursos 

Hídricos; 

- Trazer para a realidade de modo eficaz a 

preservação do meio ambiente e à conservação 

da flora e fauna do Bioma Cerrado e de toda 

sua sociobiodiversidade. 

 

- Como a UE fica na Zona de Amortecimento da 

Estação Ecológica de Águas Emendadas e entre 

Planaltina DF/GO, será interessante abordar esse 

tema por meio da obra “Miragens Flutuantes”.Os 

estudantes realizarão uma leitura do livro 

“Miragens Flutuantes”. Os estudantes farão uma 

análise crítica do texto, produção de narrativas 

próprias a respeito do meio ambiente de Águas 

Emendadas.  E interpretar de que maneira os 

jovens e crianças de Planaltina desenham Águas 

Emendadas e como isso pode impactar na 

consciência ambiental das próximas gerações. 

Júlio César 

(Filosofia e 

Sociologia) 

Os estudantes 

serão avaliados 

por meio de uma 

observação 

direta 

através da 

plataforma e 

WhatsApp no 

ensino remoto 

ou com o 

retorno das 

aulas presenciais 

experimentar 

alguma 

realidade. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

Projeto 

Consciência 

Negra 

 

 

MATUTINO 

 
 

EF09 - Séries 

Finais - 9º anos 

e Ensino Médio 

- Oferecer à comunidade escolar momentos de 

reflexão acerca da diversidade étnica e racial 

do nosso país, da construção da identidade 

cultural brasileira e da rica contribuição dos 

afrodescendentes para tal processo de 

construção; 

- Propiciar o crescimento do estudante como 

ser crítico; 

- Desenvolver o respeito aos direitos humanos; 

- Oferecer aos estudantes possibilidades de 

elaborar estratégias e ferramentas de combate 

ao racismo; 

- Trabalhar a autoestima dos estudantes 

afrodescendentes da nossa unidade escolar; 

- Trazer à tona discussões instigantes por meio 

de rodas de conversa, debates, palestras e 

oficinas acerca dos temas abarcados pelo 

projeto. 

- As estratégias serão desenvolvidas interdisciplinar 

com todas as disciplinas visando promover o 

conhecimento acerca dos temas: Negritude, África 

Racismo, Diáspora e Pan-africanismo através de: 

- Debates; 

- Oficinas; 

- Pesquisas; 

- Músicas; 

- Relatórios. 

Professores 

(História). 

- A avaliação 

será realizada de 

forma 

processual e 

contínua, e 

observando  a 

participação dos 

alunos nas 

atividades 

propostas. 

Em novembro 

terá  uma 

Culminância 

para 

apresentação  e 

exposição dos 

trabalhos 

realizados 

durante o ano. 



90 
90 

 

 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

“Ler/Interpretar/

Aprender: eis a 

questão.” 

 

VESPERTINO 

 

6º A, 7º e 8º anos 

- Estimular e desenvolver as habilidades de 

leitura e interpretação de texto; 

- Desenvolver o raciocínio; 

 

- Melhorar a habilidade escrita; 

 

- Utilizar as novas tecnologias multimídias 

na elaboração de trabalhos escolares; 

 

- Desenvolver o hábito da leitura; 

 

- Ampliar o Léxico dos alunos;  

 

- Promover avaliações não convencionais e 

que explorem outras habilidades. 

  

 

 

Os alunos deverão escolher um livro por semestre 

entre os títulos a seguir: “Alice no país dos 

números”; “A vizinha antipática que sabia 

Matemática”; “O homem que calculava”; “Os 

números governam o mundo”; “Salvo pela 

Matemática”; “Matemática e Mistério em Baker 

Street”. Depois de lerem os livros, os alunos 

deverão gravar um vídeo, entre 2 e 5 minutos, 

sobre o livro ou a parte que mais os interessou. O 

gênero do vídeo ficará a critério do aluno (teatro, 

poesia, música ou animação...). Os alunos 

deverão, por meio do seu vídeo, descrever de 

forma criativa, clara e coerente o livro ou a parte 

escolhida.  

-  

Lecilda Martins 

(Matemática) 

Os alunos 

serão 

avaliados em 

relação aos 

vídeos 

apresentados. 

A pontuação 

será de 1,0 

ponto extra a 

cada semestre 

na disciplina 

de 

matemática, 

considerando

-se:  

Criatividade, 

fidelidade ao 

conteúdo do 

livro e prazo. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

Projeto: 

Literatura 

 
“Quem não lê 

não vê.” 

 
MATUTINO 

VESPERTINO 

- Transformar nosso espaço em um ambiente 

agradável com recursos para o atendimento 

aos nossos educandos com atividades 

culturais; 

- Incentivar a leitura a todos; 

- Desenvolver o gosto pela leitura, bem como, 

o hábito de ler; 

- Organizar o espaço literário; 

- Entrelaçar com a arte do teatro a proposta a 

fim desenvolver outras formas de linguagem 

como: e expressão corporal, mímica e a 

releitura de obras; 

- Incentivar o hábito da leitura as atividades 

lúdicas. 

- Empréstimos de livros literários mensalmente; 

- Atender na sala de leitura, alunos com objetivos 

de estudo ou pesquisa sob orientação do professor; 

- Professores do ensino médio de história e 

educação física, realizarão junto aos seus alunos, 

um estudo livre (biografia), de personagens negros; 

- Professora de artes do ensino médio orientará 

seus alunos em uma produção de curta metragem 

de um documentário; 

- Professora de espanhol trabalhará com seus 

alunos leitura e produção de contos; 

- Professoras de geografia (matutino e vespertino) 

farão estudo sobre questões ambientais discutidas 

atualmente; 

- Professora de português do ensino médio fará 

estudo de diversos textos e orientará apresentações 

variadas; 

- Professor de matemática do ensino médio, fará 

trabalho de interpretação de problemas 

matemáticos; 

-Professora Ziziléia   -Avaliação 

processual e 

contínua; 

- Através de 

relatórios. 
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  - Professora do ensino médio e anos finais de 

ciências, química e biologia orientará seus alunos a 

realizar pesquisas na área, de temas de relevância 

para a comunidade; 

- Professoras, dos anos finais, de matemática e 

português irão trabalhar a leitura de livros literários 

e utilizarão como meio de interação entre os alunos 

café literário; 

- Professora de artes dos anos finais fará trabalhos 

de autorretrato; 

- Professora de história dos anos finais fará estudo 

com seus alunos sobre situações envolvendo a 

mulher negra; 

- Professor de ciências fará com seus alunos, o 

estudo da importância da escrita na ciência; 

- O professor de educação física dos anos finais 

estudará dança com seus alunos; 

- Professora de inglês da escola incentivará o 

estudo da língua e sua importância para a formação 

dos alunos. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

“Eu, narrador 

da História” 

 

 

VESPERTINO 

- Proporcionar ao estudante uma 

demonstração do processo de “construção” 

histórica. 

 

- Demonstrar que a História não se constrói 

apenas com grandes personalidades e/ou 

acontecimentos. 

 

- Perceber com a História não possui apenas 

uma versão. 

 

- Escolher um tema e/ou notícia da atualidade e 

escrever sobre ela. Coletando o maior número de 

informações possíveis e utilizando uma variedade 

de “opiniões” sobre ele. 

 

- Redigir um texto sobre as informações 

coletadas, relatando sua relevância dentro do 

cenário atual. 

-  

Gizelle (História e 

PD1)  

- 

Observação 

sobre os 

seguintes 

aspectos 

(pesquisa e 

relatos sobre 

os diferentes 

relatos sobre 

o tema. 

 

- Elaboração 

de texto com 

as 

conclusões. 
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PROJETO 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

PROJETO: 

‘’HALLOMUERTOS’’ 

 
 

MATUTINO 

- Incentivar a disseminação de novos 

conhecimentos sobre as diferenças 

culturais; 

- Difundir, fortalecer e promover 

aprendizado sobre as tradicionais festas de 

‘’Halloween’’ e ‘’ Día de los muertos’’, 

suas tradições e seus 

costumes. 

- Envolver os estudantes no projeto para que 

todos contribuam para o sucesso do mesmo; 

- Possibilitar o acesso dos diversos tipos de 

leitura, imagens, músicas e vídeos relacionados 

à temática em questão; 

- Conhecer ritos, símbolos e costumes da 

celebração ‘’Día de los muertos’’; 

- Estimular a análise de filmes e desenvolver 

conexões com a realidade cultural mexicana; 

- Desenvolver senso crítico e a capacidade de 

interpretação; 

- Estimular a criatividade; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Oferecer novas óticas para interpretar a 

realidade; 

- Trabalhar a linguagem oral e escrita; 

- Valorizar manifestações culturais; 

- Ampliar os conhecimentos histórico-culturais 

sobre os países que falam oficialmente o 

Inglês; 

-Professoras: 

Huânia (Inglês) 

Kelly (Espanhol) 

A avaliação será 

realizada por 

meio da 

observação da 

produção dos 

alunos de forma 

individual  e 

coletiva. 

A avaliação  se 

dará pela 

observação e 

participação  e 

execução das 

atividades 

propostas no 

projeto. 
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  - Vivenciar e conhecer através de atividades 

lúdicas e pesquisas a origem desta festa tão 

tradicional nos Estados Unidos e que 

atualmente vem sendo inserida na cultura 

brasileira; 

- Desenvolver através do “listening” a 

habilidade de entender a língua inglesa; 

- Conhecer os símbolos do Halloween; 

- Integrar as turmas utilizando o trabalho em 

equipe. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

“Projeto A Vida em 

Foco – 2ªEdição 2021” 

 

 

MATUTINO E 

VESPERTINO 

Capacitar e promover o educando, 

oferecendo condições para que ele possa 

desenvolver um 

projeto de vida individual e comunitário 

através do autoconhecimento e 

valorização pessoal e continuar seus 

ideais acadêmicos /profissionais. 

* Pesquisa de interesse dos estudantes na 

participação e sensibilização; 

* Planejamento junto a Rede de Apoio da UE 

e equipe pedagógica para articulação das 

temáticas e 

definições de datas do 2o semestre do ano 

letivo. 

* Participação de profissionais convidados 

para agregar experiencias e orientações aos 

temas a serem 

abordados no projeto. 

Sônia Martins de 

Oliveira Péres 

(Pedagoga/EEAA). 

Pesquisa de 

interesse dos 

estudantes; 

Participação 

dos 

estudantes da 

3a Série nas 

ações 

propostas; 

Interação nos 

estudantes 

nos 

encontros; 

Registro de 

fotos pelo 

Meet. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

“ Um Grito Pela 

Vida” 

2ªEdição 

 
MATUTINO 

VESPERTINO 

- Oportunizar momentos e atividades de 

reflexão e elaboração de conceitos e 

opiniões sobre a valorização da vida, os 

direitos humanos, a participação de cada 

um de nós na construção de um mundo 

mais digno e harmonioso, com justiça, 

solidariedade, liberdade e prosperidade; 

- Conceituar vida; 

- Elencar as diferentes teorias sobre o 

surgimento da vida; 

- Compreender que a vida é uma teia, onde 

todos os seres vivos estão interligados e 

dependem do meio ambiente, assim se 

algum fator for alterado prejudicara os 

demais; 

- Respeitar a vida e a dignidade de cada 

pessoa, sem discriminar nem prejudicar; 

- Defender a liberdade de expressão e a 

diversidade cultural; 

- Realizar palestras com profissionais das 

devidas áreas, sobre a importância do 

autoconhecimento, à valorização da vida, 

saúde emocional e relacionamentos 

humanos e convívio social; 

- Oportunizar rodas de conversas onde o 

estudante possa expor sentimentos, opiniões 

e trocas de experiências; 

-Tratar de temas como: suicídio, 

automutilação, depressão e desequilíbrio 

emocional, de forma participativa e lúdica; 

- Contatar grupos de artes visuais, musicais, 

poéticas e de dança, que abordem a 

valorização da vida; 

- Desenvolver parcerias com o posto de 

saúde local oportunizando atendimentos e 

encaminhamentos nos casos identificados na 

UE. 

-Michele 

(Supervisora 

Pedagógica), 

-Cíntia 

(Orientadora 

Educacional), 

-Sala de Recursos 

(Lúcia e Jonalson) 

- A avaliação será 

durante a 

realização do 

projeto. 
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- Promover um consumo responsável e um 

modelo de desenvolvimento que tenha em 

conta a importância de todas as formas de 

vida e equilíbrio de recursos naturais do 

planeta; 

 

- Discutir a importância dos avanços 

tecnológicos em prol do desenvolvimento 

humano; 

 

- Elaborar opiniões sobre utilização de 

células tronco embrionárias, clonagem 

terapêutica, eutanásia, abordo, gravidez na 

adolescência, drogadição, violência no 

trânsito e outros temas ligados à vida. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

“Criando Um Célula” 

 

1ª SÉRIE DO ENSINO 

MÉDIO 

- Diferenciar os tipos de célula; 

 

- Conhecer e fixar a anatomia celular, 

identificando os diferentes 

componentes da célula e suas funções; 

 

- Fomentar a criatividade; 

- Desenvolver o aprendizado de forma 

dinâmica. 

- Construir modelos de células 

(procariontes, eucariontes vegetal e animal) 

em forma de desenhos ou maquetes, através 

de fotos enquanto durar o período mediado 

por tecnologia. 

Raquel (Ciências 

e Biologia) 

- Capricho e 

dedicação na 

construção do 

modelo; 

- Identificação 

correta dos 

componentes 

celulares; 

- Esforço e 

comprometimento

; 
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13.4- Plano de Ação da Sala de Recursos –AEE 2021 
 

 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA DF 

UNIDADE ESCOLAR: CED OSÓRIO BACCHIN 

PROFESSORES: Lúcia Caitano Ribeiro 

 Jonalson Aparecido de Oliveira 

e-mails: jjjaparecido1970@gmail.com 

 luciacaitano@uol.com.br 

TURNO (S) DE ATENDIMENTO: matutino e vespertino 

 

13.4.1  Público Alvo 

Alunos com deficiência intelectual/ mental, física, deficiência múltiplas, transtornos 

globais do desenvolvimento (transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância e transtorno Global do desenvolvimento sem outra 

especificação regularmente matriculados na referida instituição escolar do ensino médio. 

 
13.4.2  Justificativa 

O plano de ação foi elaborado dentro dos princípios da educação inclusiva da 

Secretaria de Educação do Ensino Especial do Distrito Federal: “aceitação das diferenças; 

valorização do indivíduo; conviver com a diversidade, e aprender através da cooperação 

os quais requerem que as unidades escolares possibilitem a efetivação das práticas 

inclusivas oportunizando as adequações necessárias ao pleno desenvolvimento dos 

estudantes público da Educação Especial”. 

 
Tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não 

sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela, sem 

ter caráter de reforço escolar. 

O trabalho realizado pelos professores da Sala de Recursos será de sistematizar, 

orientar e acompanhar ações pedagógicas relacionadas aos ANEE’s, com o objetivo de 

mailto:jjjaparecido1970@gmail.com
mailto:luciacaitano@uol.com.br
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promover o sucesso do aluno em seu percurso educacional e um atendimento individual de 

acordo com a necessidade e características peculiares de cada aluno, visto que o professor 

generalista dispõe de recursos que por vezes não é possível de serem utilizados pelo 

professor regente, devido a várias questões como: quantidade de alunos em sala, espaço 

físico, tempo etc. 

A importância desse trabalho caracteriza-se pela ação no sentido de acolher a 

diversidade e oferecer o suporte e metodologias que atendam às necessidades dos 

estudantes, propiciando uma real inclusão em todos os aspectos: cognitivo, social, afetivo e 

do ambiente escolar. 

 
13.4.3   Objetivos Gerais 

 Trabalhar os temas voltados para inclusão coma comunidade escolar. 

 Trabalhar projetos temáticos enfatizando o raciocínio lógico, interpretação e 

interação social do aluno, estabelecendo parceria entre professores que atuam na Sala de 

Recursos, alunos atendidos e professores regentes. 

 Desenvolver atividades para apoiar os alunos na superação de suas limitações 

cognitivas e comportamentais, atuando nas seguintes dimensões: habilidades intelectuais, 

comportamento adaptativo (habilidades conceituais, sociais e práticas de vida diária), 

participação, funções executivas, interação e papéis sociais, saúde (física e mental) e 

contextos (ambiente e cultura), respeitando a capacidade e ritmo de cada aluno. 

 Viabilizar o trabalho em grupo e cooperativo, buscando uma melhor integração 

dos estudantes com necessidades especiais na escola, para que a proposta metodológica 

atenda ao aluno e contribua para sua qualidade de vida, auxiliando no seu desenvolvimento 

educacional e social, valorizando e respeitando as diferenças de cada um. 

 Proporcionar o desenvolvimento integral das potencialidades específicas do 

estudante com necessidades especiais com auxílio de recursos, equipamentos e 

materiais pedagógicos, em um ambiente estimulador buscando a inclusão escolar e 

social. 

 Ofertar suporte para o aluno acompanhar melhor os conteúdos desenvolvidos em 

sala de aula. 

 
13.4.4  Objetivos Específicos 

 Planejar, desenvolver e executar o Projeto “Um grito pela vida” em parceria com 
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a gestão escolar por meio de palestras, vídeos, seminários, apresentações, com foco no 

tema da inclusão. 

 Desenvolver o projeto com tema específico abrangendo todas as áreas do 

conhecimento com atividades práticas, lúdicas e pedagógicas. 

 Intervenções que possam ajudar os alunos a desenvolver a capacidade mental, 

incluindo raciocínio, pensamento abstrato, compreensão das experiências vividas e ideias 

complexas para o aluno em questão, capacidade de planejar e solucionar problemas. 

 Orientar e esclarecer os demais docentes sobre os alunos com necessidades 

específicas e o atendimento na sala de recursos, sensibilizando-os sobre a importância da 

inclusão através das ações pedagógicas e adequações. 

 Informar e esclarecer as famílias dos alunos com necessidades especiais, sobre 

as funções do AEE, ser o elo entre professores, direção e família. 

 Promover o desenvolvimento de habilidades que contribuam para aumentar a 

autoestima do aluno, evitar processos de vitimização e observância das regras. 

 Orientar e acompanhar o processo metodológico de adequação, realizado pelo 

professor regente. 

 Atender os alunos com necessidades especiais no contraturno, individualmente 

ou em grupo, dando complemento às ações pedagógicas. 

 Criar na sala de recursos um ambiente motivador e favorável ao 

desenvolvimento do estudante. 

 Adequar e produzir recursos didáticos e pedagógicos, visando às necessidades 

específicas de cada aluno. 

 Assegurar que o aluno participe integralmente de todas as atividades promovidas 

na comunidade escolar.  

 

13.4.5  Metodologias / Ações: 

 Após leitura de diagnósticos, as informações serão repassadas aos demais 

docentes em reunião coletiva durante as coordenações pedagógicas, onde serão orientados 

e auxiliados sobre as adequações curriculares e metodológicas que favoreçam 

aprendizagens significativas e contribuam no desenvolvimento de habilidades adaptativas 

pessoais, sociais e cognitivas. 

 Será realizado diagnóstico inicial do aluno atendido na sala de recursos, usando 

questões básicas nas áreas de estudo para identificar as suas dificuldades, habilidades e 

potencialidades. 
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 Realizar intervenções metodológicas, considerando o perfil de necessidade do 

aluno, estas ações deverão variar de acordo com a especificidade de cada um tais como: 

o Elaborar se necessário e aplicar situações problemas envolvendo conceitos 

relacionados a dinheiro para alunos que apresentarem dificuldades, ajudando no 

desenvolvimento de sua autonomia. 

o Propor e adequar textos diversos, leitura, interpretação e escrita (relacionados ou 

não aos conteúdos propostos em sala de aula) para o desenvolvimento da linguagem 

receptiva e expressiva, observando as características peculiares do aluno. 

o Realizar atividades com jogos que estimulem o desenvolvimento dos processos 

mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, 

dentre outros. 

o Elaborar atividades diversas para o desenvolvimento da coordenação motora 

fina, trabalhar a inteligência espacial e senso de direção. 

o Realizar um trabalho (com texto ou vídeo ou palestra) para sensibilização com 

os alunos da turma no sentido de orientá-los e leva-los à reflexão sobre a importância da 

inclusão e o respeito às diferenças. 

 

13.4.6  Referências Bibliográficas 

 Orientação Pedagógica. Educação Especial, SEEDF, Brasília, 2010. 

 Brasil, Ministério da Educação, Secretária de Educação Especial, Manual de 

Orientações: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais, 2010. 

Disponível em:  www.mec.gov.br 

 

 

 

 
Professores da Sala de Recursos Responsável(is): 

 

 
SALA DE 

RECURSOS 

GENERALISTA 

Lúcia Caitano Ribeiro 

Jonalson Aparecido de Oliveira 

Mat. nº: 300512/7 

Mat. nº: 205782/4 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mec.gov.br/


104 

 

1 

Equipe Gestora da Unidade Escolar: Responsável (is): 
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Plano 

de Ação 

Sala de 

Recursos 

Generalista 

OBETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO- 

GRAMA 

AVALIA- 

ÇÕES DAS 

AÇÕES 

- Criar condições favoráveis para - AEE individual e coletivo, - Coordenação -Alunos -Cada - Observação 

que aconteça a valorização das oferecendo atividades diferenciadas: Regional de com aluno terá nas mudanças 

potencialidades dos alunos com jogos, materiais concretos, pesquisas ensino de diagnóstico até quatro de 

 deficiência e TEA. e atividades pedagógicas Planaltina DF; de algum atendimen comportamento 

 - Proporcionar o complementares às ações -Equipe de tipo de tos, de 50 dos alunos, 

 desenvolvimento das desenvolvidas em classe comum; Apoio; Deficiência minutos, progressos 

 potencialidades específicas do - Oferecer atividades que promovam - Família/ e por relacionados à 

 estudante, respeitando suas o desenvolvimento da Responsáveis; Transtorno semana; aquisição das 

 fragilidades e limitações, psicomotricidade, noção de  espaço- -Professores do Espectro -Aulas aprendizagens, 

 utilizando equipamentos e tempo, raciocínio lógico matemático, regentes; Autista; colaborati autonomia e 

 materiais pedagógicos, em um autoestima, autonomia, aplicação de -Equipe Gestora -Professores vas com independência; 

 ambiente estimulador buscando conceitos trabalhados em sala de aula e demais de classe os - Análise do 

 a inclusão escolar e social. na vida prática  do aluno, interação segmentos da comum; professore desempenho dos 

 - Possibilitar que a comunidade social, linguagem oral e escrita; escola; -Diferentes s regentes alunos durante o 

 escolar tenha acesso às - Atuar de forma colaborativa com os -Coordenação segmentos de acordo atendimento; 

 informações sobre educação professores regentes para definição pedagógica. da com a - Ao longo do 

 especial. de estratégias pedagógicas que  comunidade demanda. bimestre 

 -Auxiliar os professores de possibilitem o acesso ao currículo do  escolar; Atendime verificar se os 
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 classe comum a fazerem as estudante com deficiência e TEA, e  -Pais / Res- ntos aos objetivos do 

adaptações necessárias para que as sua interação com os diferentes ponsáveis. professore plano AEE 

os alunos   tenham   acesso   ao segmentos da escola;  s regentes foram 

currículo e às atividades e - Acompanhar estudos de caso;  e aos alcançados; 

projetos desenvolvidos na - Orientar às famílias sobre a  pais/Respo - Discussões 

escola, valorizando e respeitando importância do seu envolvimento e  nsáveis com o grupo de 

as diferenças de cada um. participação no processo educativo;  periodica professores e a 

Desenvolver projetos com temas -Confeccionar material didático-  mente, equipe gestora 

geradores trabalhando as pedagógico específico para que os  conforme durante as 

diversas áreas do conhecimento estudantes com necessidades  a coordenações 

em parceria com os professores especiais tenham acesso aos  necessida- pedagógicas e 

regentes. conteúdos desenvolvidos em classe  de de cada Conselho de 

 comum;  segmento. Classe; 

 -Elaborar o   PPPI   e   preencher   os   -Revisar 

 formulários da SEDF;   constantemente 

 -Realizar intervenções   e reavaliar o 

 metodológicas, considerando a   PPPI. 

 necessidade do aluno que estimulem    

 o desenvolvimento   dos   processos    

 mentais.    
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● Promoção da identidade da Orientação Educacional 

● Organização dos instrumentos de registro 

● Ações educativas no coletivo para estimular a cultura de paz dentro e fora da escola 

● Integrar a família e a escola na busca de uma ambiente aconchegante para o estudante 

● Mobilizar a rede interna para a criação de um ambiente educativo 

● Construir uma rede de colaboração em torno da aprendizagem. 

METAS: 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 

 
 

13.5 PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2021 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Cíntia Guimarães de Paiva Matrícula:239829X Turno: Diurno 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 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 à Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao 

desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de 

exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 
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● Promoção da identidade da Orientação Educacional 

● Organização dos instrumentos de registro 

● Ações educativas no coletivo para estimular a cultura de paz dentro e fora da escola 

● Integrar a família e a escola na busca de uma ambiente aconchegante para o estudante 

● Mobilizar a rede interna para a criação de um ambiente educativo 

● Construir uma rede de colaboração em torno da aprendizagem. 

14- METAS: 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 

 
 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Cíntia Guimarães de Paiva Matrícula:239829X Turno: Diurno 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 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 à Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao 

desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de 

exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

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

 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 
 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 
EIXO DE AÇÃO 

 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 Educação 

em 

Cidadania 

DH 

 

Educação em 

Diversidade 

 

Educação em 

Sustentabilidad 

  

ENSINO/ 

APRENDIZAGEM 

 

X 

  ● Transição Escolar das Unidades Escolares. 
● Apresentação da Orientação Educacional e da EAA 

Reflexão sobre a importância da confiança com a 

OE e EAA, para a escuta ativa, orientações e 

encaminhamentos. 

Implantação da Orientação 
Educacional 

Anual 

 ● Traçar combinados e regras no ambiente escolar 
para melhor convivência. 

● Acompanhamento de frequência. 

Ações junto a família Bimestral 

 ● Acompanhamento de devolutivas de atividades. 
● Viabilizar aos professores materiais como: textos, 

artigos, filmes, músicas entre outros que possam ser 

trabalhados nas suas disciplinas, tendo em vista a 

humanização do currículo e o desenvolvimento 

integral do educando. 

● Viabilizar as devolutivas dos atendimentos 

encaminhados para o grupo do whatsapp das 

demandas do SOE, dos estudantes e turnos dos 

professores. 

● Participar do planejamento da execução e da 

avaliação das atividades pedagógicas coletivas. 

● Orientar os professores quanto a participação dos 

mesmos na identificação e no encaminhamento dos 

alunos que apresentam dificuldades diversas, 

cognitivas, emocionais,sociais, pessoais e 

biológicas. 

● Participação nos estudos de caso. 

Ações junto ao professor Bimestral 
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 ● Acompanhamento da evolução do estudante dentro 

das suas capacidades escolares. 

● Projetos 

● Encaminhamentos junto a rede de apoio. 

● Escuta Ativa 

● Informativos e encaminhamentos de ações junto aos 

estudantes da SEDF. ENEM, 

PAS,VESTIBULARES, CURSOS,CIL, ENCEJA 

ESTÁGIOS e etc. 

● Orientação Vocacional e Profissional. 

Ações juntos aos estudantes Bimestral 

     ● Lives e palestras via meet e youtube sobre temas 
relevantes, constantes no calendário da SEDF 

Ações junto a família 
Ações juntos aos estudantes 

Anual 

 

 
 

CIDADANIA 

X    Ações junto a rede  

 ● Participação de forma efetiva no processo de 
elaboração do PP da unidade de ensino, primando 

sempre pela humanização do currículo pleno da 

● escola. 

● Criação e postagem de pequenos vídeos 

informativos para plataformas e redes sociais e aulas 
. 

Ações junto a família 
Ações juntos aos estudantes 

Ação junto aos professores 

Semestral 

    

    

 CULTURA DE 
PAZ 

 

X 

  ● Participar das reflexões e discussões referente a 
aplicação de normas disciplinares. 

● Lives com palestras em colaboração com a rede de 

apoio. 

Ações junto a família 
Ações juntos aos estudantes 

Ações junto a rede 
Ação junto aos professores 

Semestral 

 ● Oferta de cards informativos,   

 ● Criação e postagem de pequenos vídeos 

informativos para plataformas e redes sociais. 

● Rodas de Conversas com os representantes de 

turmas e formações feitas pela Escola de Felicidade 

de Brasília, sobre escuta ativa para jovens. 

Ações junto a família 
Ações juntos aos estudantes 

Ação junto aos professores 

 

    

     

X 
   

Anual/Bimestral 
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DESENVOLVIMENTO 

DE COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS 

 ● Acolher os novos estudantes na Unidade Escolar. 

● Realizar por telefone busca ativa com os alunos e 

responsáveis. 

● Promoção de palestras,vídeos e atividades sobre 

autoconhecimento e autocuidado. 

● Projeto: A Vida em Foco. 

● Projeto: Um Grito pela Vida 

● Alunos Destaques/Incentivo 

Ações junto a família 
Ações juntos aos estudantes 

Ações junto a rede 

Ação junto aos professores 

 

 INTEGRAÇÃO 
FAMÍLIA ESCOLA 

X   ● Lives e palestras com alunos e família para reforçar 
laços de pertença à comunidade e colaboração. 

● Entrega de Cestas Básicas e Cestas Verdes. 

● Entrega de Material Impresso para os estudantes. 

● Entrega de máscaras de tecido para os alunos e 

comunidade escolar. 
● Entrega de brindes e incentivos para os estudantes. 

Ações junto a família 
Ações juntos aos estudantes 

Anual 

      

● Orientar a comunidade escolar quanto às 

prioridades da Orientação Educacional;Regimento 

Interno Disciplinar. 

● Realizar rodas de conversa com escuta ativa. 

● Propiciar momentos de encontro para diálogo após 

conflitos. 

● Proporcionar palestras e lives como ponto de 

prevenção dos conflitos . 

Ações junto a família Anual 
  Ações juntos aos estudantes  

  Ações junto a rede  

  Ação junto aos professores  

MEDIAÇÃO DE X 
  

CONFLITOS    

     ● Abrir espaço para diálogo.    

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

● Roda de conversa com alunos e Escuta Ativa 

● Devolutivas de gestores e professores, 

● Observação em eventos e reuniões. 
● Palestras 
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15 - Plano de Ação do SEAA 

 

1-IDENTIFICAÇÃO 

UE: CENTRO EDUCACIONAL OSÓRIO BACHHIN                                                                       Telefone: xxx 

Diretor(a): Danilo Mendonça Soares                                Matrícula/SEEDF:02036932__ 

Vice-diretor(a): Alessandra Dias Oliveira Guimarães      Matrícula /SEEDF:00359106 

Supervisor (a): Michele Marques Franco Oliveira                  Matrícula/SEEDF: 0243.795-3 

Secretária Escolar: Florsina Rodrigues da Costa                       Matricula/SEEDF: 027.819-X 

Coordenador(a): Evelin Gonzalez Anhon                                 Matrícula/SEEDF: 0216.665-8 

Quantitativo de estudantes: 309 alunos                     Nº de turmas: 12          Turno(s) de atendimento: Diurno: (Matutino,Vespertino )                     

Etapas/modalidades: Educação Básica/ Escola do Campo/:   E.F. Anos Finais no 3º Ciclo para as Aprendizagens ( 6° ao 9° ano) 

                                                           Ensino Médio na Semestralidade.  

Serviços de Apoio: ( X) Sala de Recursos (X ) Orientação Educacional       ( ) Sala de Apoio à Aprendizagem (    ) Outro:  __________ 

SEAA: Pedagoga(o): Sônia Martins de Oliveira Péres       Matrícula /SEEDF :222739-8                   Psicóloga(o): Não tem 

Tel: (61) 981417689  ou 991486640(WhatsApp)                                                       email: sonia.peres1@edu.se.df.gov.br e masonip@gmail.com 

 

2-Eixos Norteadores: 

1. Coordenação Coletiva 

2. Observação do contexto escolar 

3. Observação em sala de aula (Em ações que permite atuar nesse 

eixo, e se houver convite especifico dos docentes, ou 

necessidade pedagógica de intervenção) - as informações são 

passadas oralmente em reuniões, individuais, etc. 

4. Ações voltadas à relação família-escola 

5. Formação continuadas de professores 

6. Reunião EEAA/SAA 

7. Planejamento EEAA 

8.  Eventos 

9. Reunião com a Gestão Escolar 

Data de Elaboração: 25/05/2021 

 

 

10. Estudos de caso 

11. Conselhos de Classe 

12. Projetos e ações institucionais 
  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                                                Eixos: 1-Coordenação Coletiva 

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                                                      2- Observação do contexto Escolar 

                                                                                                                                                                                                      3- Formação de Professores 

                                                                                                                                                                                                      9-Reunião com a Gestão Escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais Envolvidos Avaliação (meios de 

verificação) 

1- Coordenação Coletiva da 

UE remotamente  
 

 

 

 

*Participar e colaborar em 

conjunto com os demais 

profissionais da instituição 

educacional CED Osório 

Bacchin, na coordenação 

pedagógica coletiva. 

*Valorizar os saberes dos 

profissionais envolvidos e a 

partir deles;  

*Revitalizar as reflexões das 

concepções pedagógicas e 

operacionalização das ações 

planejadas. 

*Reunião SEMANAL COM A 

EQUIPE DIRETIVA E 

PEDAGOGICA para o 

planejamento das prévias das 

demandas e situação da UE e 

construção de pauta pra a 

coordenação coletiva com o 

Gestores/ e Equipe pedagógica 

(Coordenadora, SOE, Pedagoga 

EEAA), Meet, às 

segundas/Vesp; 

*Estudos regulares de 

documentos norteadores da 

SEEDF; 

* Levantamento das demandas 

da semana na realização do 

trabalho pedagógico e 

administrativo (se necessário); 

* Ações de planejamento 

administrativo na construção e 

edição da pauta, de poster, 

recadinhos e demais materiais 

de comunicação interna da UE. 

* Preparação de Material para 

apresentação/Formação de 

professores conforme a 

demanda. 

Regularmente 

às  

quartas feiras, 

ou quando 

convocado, 

nessa 

modalidade 

enquanto 

durante a 

pandemia, ou 

se fizer 

necessário. 

Equipe Diretiva: Diretor; 

Vice-diretora, 

Supervisora; 

Coordenadora; 

Pedagoga EEAA, 

Orientador Educacional; 

Prof s AEE, 

Profissionais de Apoio e 

Professores; 

Secretária Escolar 

(quando necessário). 

*Planejamento, construção 

e edição da pauta; 

* Registros da síntese das 

principais decisões tomadas 

na coordenação coletiva 

realizada;  

*Divulgação nos meios de 

comunicação da Escola 

para acesso dos 

educadores; 

*Gravação da Reunião, 

quando necessário/possível. 

 

*Avaliação: Durante todo 

o processo com uma 

análise semanal da 

aplicação das decisões e 

esclarecimentos, diretrizes 

dos posicionamentos da 

SEEDF; abertura de 

diálogo com os professores 

etc. 

  



   

 

   

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 2- Observação do contexto Escolar  

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            4- Relação voltadas à família-escola 

                                                                                                                                                                             7-Planejamento EEAA 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimento  Cronograma Profissionais 

Envolvidos 

Avaliação 

1- Observação do Contexto escola 

espaços e profissionais 

envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

 

2 Acompanhamento dos 

professores dentro de suas 

necessidades expostas no 

ensino remoto. 
 

*Conhecer a dinâmica 

das aulas virtuais; 

*compreender as 

dificuldades de acesso 

ensino mediado pela 

tecnologia;  

*elaborar estratégias 

de assessoria aos 

professores. 

* Acolher os 

profissionais 

emocionalmente nas 

suas expectativas e 

demandas; 

*Escuta ativa dos   

professores frente 

as dificuldades no 

ensino remoto,  

*Suporte 

informativo ao 

uso das 

ferramentas 

tecnológicas no 

ensino remoto 

(Google form; 

entrevistas 

individuais com 

professores; 

Uso da 

Plataforma; 

grupos de 

whatsApp da 

turma. 

* engajamento 

dos estudantes. 
 

 

Será contínua 

processual 

observando-se 

mudança ao longo 

do ano escolar. 

Professores, 

Pedagoga EEAA, 

orientadora 

educacional, Equipe 

Gestora. 

*Suporte pedagógico no 

planejamento das ações dos 

professores, nas adequações 

curriculares na Plataforma e segundo 

as demais diretrizes da 

SEEDF/CRE/UNIEB. 

*Acesso dos alunos na Plataforma; 

*realização e entrega das atividades; 

*Tira dúvidas dos professores nos 

chats da Plataforma e grupos de 

WhatsApp das turmas; 

Construção de informes gerais, 

vídeos e demais orientações e 

suportes necessários. 
Avaliação: Engajamento dos 

professores e demais profissionais da 

educação; por fim, participação dos 

estudantes/familiar. 

  



   

 

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 2- Observação do contexto Escolar  

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            3- Observação da sala de aula 

                                                                                                                                                                             4- Relação voltadas à família-escola 

                                                                                                                                                                             7-Planejamento EEAA 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimento  Cronograma Profissionais 

Envolvidos 

Avaliação 

3- Acompanhamento das 

expectativas dos docentes quanto a 

inclusão educacional dos estudantes 

em situação vulnerabilidade social e 

pedagógica. 

 

Contribuir com os 

professores nas 

situações específicas do 

apoio a aprendizagem 

de alunos que no 

processo educacional 

estejam apresentando 

desmotivação, 

dificuldades de acesso, 

não realiza as 

atividades propostas. 

*Busca ativa dos 

estudantes e 

suporte 

pedagógico no 

sistema remoto, 

por meio dos 

levantamentos dos 

grupos de 

WhatsApp, 

Plataforma, 

demandas das 

famílias. 

* engajamento 

dos estudantes. 

Será contínua 

processual 

observando-se 

mudança ao longo 

processo 

educacional. 

*Pedagoga, 

Orientadora 

Educacional, 

Professores, Equipe 

Diretiva. 

*Relato da presença quinzenal dos 

estudantes via professores das 

disciplinas; ou a qualquer tempo; 

* Contato por telefone ou whatsApp 

da família/estudante em busca ativa; 

*Lançamento das estratégias 

construídas e encaminhadas no diário 

do professor; 

*Análise da evolução das sugestões 

pedagógicas e o alcance desses 

estudantes. 

*Participação familiar. 

Avaliação: Engajamento dos 

estudantes/familiar. 

4 -Participação na sala da 

coordenação remota e sala de leitura 

Auxiliar a UE com a 

organização dos 

documentos 

compartilhados no 

google sala de aula. 

Utilizar sempre 

que necessário os 

documentos e 

materiais do drive 

da coordenação 

Ced Osório 

Bacchin 

Será contínua 

processual 

observando-se 

mudança ao longo 

processo 

educacional. 

*Pedagoga, 

Orientadora 

Educacional, 

Professores, Equipe 

Diretiva. 

* Uso frequente, com todo a sintonia 

da equipe pedagógica. 

 

Avaliação: organização e acesso da 

sala coordenação e sala de leitura. 

5- Apoio a Gestão Escolar no suporte 

de impressão e entrega de atividades 

impressão aos estudantes sem acesso 

à internet 

Oportunizar o acesso as 

aprendizagens aos 

alunos que precisam de 

atividades impressas. 

    

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 4: Ações voltadas à relação família-escola 

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            2- Observação do contexto Escolar 

                                                                                                                                                                             3- Observação da sala de aula 

 

Ações/Projetos/ 

Demandas 

Objetivos Procedimentos Profssionais 

Envolvidos 

Cronograma Avaliação 

1) Atendimentos as 

famílias e estudantes 

de forma remota  

 

 

 

Acolher as famílias para 

auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem dos educandos, 

no contexto da participação 

efetiva no processo remoto. 

 

*Busca ativa para sensibilizar às 

famílias na participação no 

processo educacional dos filhos, 

por meio no ambiente virtual de 

aprendizagem, via ligações 

telefônicas, linhas de transmissão, 

WhatsApp pessoal e grupos de 

turma. 

Equipe diretiva 

pedagógica 

Pedagoga EEAA  

Orientadora SOE 

 

*Monitoramento diário no 

atendimento de 

Teletrabalho, enquanto 

durar a pandemia e   

grupos específicos de pais 

quando necessário, 

disponível em todo ano 

escolar. 

* Ligações Telefônicas, ; 

*Registro de conversas 

nos individuais ou nos 

grupos de turmas do 

WhatsApp. 

 

Avaliação: a situação da 

família 

esclarecida/encaminhada 

quando a demanda e 

soluções possíveis. 

 

Acompanhamento pedagógico 

dos estudantes (transtornos do 

neurodesenvolvimento 

(TDAH, Dislexia, Discalculia, 

Disortografia, Distúrbio do 

Processamento auditivo 

DPAC) 

*Atendimento virtual em grupos 

ou individual/familiar por 

whatsapp no suporte ao processo 

educacional não presencial; ou 

lista de transmissão. 

* Acompanhamento junto aos 

professores do desempenho dos 

estudantes. 

Pedagoga EEAA Quinzenalmente ou 

conforme a demanda da 

situação. 

Diminuir as dificuldades e 

queixas escolares do processo 

educacional dos estudantes 

que apresentem dificuldades 

no uso das tecnologias de 

ensino, ou acesso a elas: 

assegurando o processo do 

ensino aprendizagem, por 

alternativas possíveis para o 

desenvolvimento das 

habilidades e competências 

socioemocionais e curriculares 

desses sujeitos. 

Escuta e orientações às famílias e 

estudantes em necessidade de 

suporte ao uso da Plataforma 

Educa em casa, atividades 

impressas para o 

acompanhamento dos estudantes 

no retorno as aulas virtuais; 

Criação de vídeos e informes 

esclarecedores e de passo a passo 

para instrução das famílias. 

Pedagoga EEAA 

Orientadora SOE 

Equipe diretiva 

pedagógica; 

Professores. 

 

*Acompanhamento 

Individualmente da 

família, ou de grupo de 

famílias, quando 

necessário, disponível em 

todo ano escolar 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 4: Ações voltadas à relação família-escola 

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            2- Observação do contexto Escolar 

                                                                                                                                                      3-Observação em sala de aula 

Ações/Projetos/Demandas Objetivos Procedimentos Profissionais Envolvidos Cronograma Avaliação 

2) Canal de comunicação 

virtual com os alunos 

Plataforma ou whatsapp. 

 

 

 

Utilizar os canais de 

comunicação tecnológica 

para orientar/apoiar as 

famílias nas questões 

socioemocionais, rotinas de 

estudos, e aprendizagem dos 

educandos, no contexto 

remoto. 

 

*Sala virtual do 

SEAA/SOE; 

* WhatsApp; 

* Material vídeos, 

informativos no 

Instagram, quando 

necessário; 

* grupos específicos de 

pais, ou lista de 

transmissão quando 

necessário, se possível 

google-meet (limitação 

Escola do Campo). 

Pedagoga EEAA  

Orientadora SOE 

Equipe diretiva e 

pedagógica. 

*Publicações de materiais 

nos âmbitos abordados 

nos objetivos, segundo a 

frequência necessária, 

(Semanalmente ou outro 

momento que se fizer 

necessário no contexto 

escolar. 

*Acesso dos materiais 

disponibilizados a 

professores e estudantes 

nos meios tecnológicos; 

* Ligações Telefônicas; 

*Registro de conversas 

nos individuais ou nos 

grupos de turmas do 

WhatsApp. 

 

Avaliação: a situação da 

demanda estudante/ 

família/Professor 

esclarecida/encaminhad

a e soluções possíveis 

encontradas. 

Diminuir as ansiedades e 

queixas escolares do 

processo educacional dos 

estudantes que apresentem 

dificuldades no uso das 

tecnologias de ensino, ou 

acesso a elas: assegurando o 

processo do ensino 

aprendizagem, por 

alternativas possíveis para o 

desenvolvimento das 

habilidades e competências 

socioemocionais e 

curriculares desses sujeitos. 

 

Escuta e orientações às 

famílias e estudantes em 

necessidade de suporte ao 

uso da Plataforma Educa 

em casa, atividades 

impressas para o 

acompanhamento dos 

estudantes no retorno as 

aulas virtuais; 

Criação de vídeos e 

informes esclarecedores e 

de passo a passo para 

instrução das famílias. 

Pedagoga EEAA 

Orientadora SOE 

Equipe diretiva 

pedagógica; 

Professores. 

 

*Acompanhamento 

Individualmente da 

família, ou de grupo de 

famílias, quando 

necessário, disponível em 

todo ano escolar 

* Ligações Telefônicas, 

*Registro de conversas 

nos individuais ou nos 

grupos de turmas do 

WhatsApp. 

* Esclarecimentos na 

Plataforma Educa em 

Casa. 

Avaliação: a situação da 

demanda estudante/ 

família/Professor 

esclarecida/encaminhad

a e soluções possíveis 

encontradas. 

   



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 5-Formação continuadas de professores  

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            7-Planejamento EEAA                                                                                                                                                                              

Ações/Projetos/Demandas Objetivo  

 

Procedimentos Profissionais 

Envolvidos 

Cronograma Avaliação 

1-Formação continuada na 

escola com temas 

demandados pelas 

diretrizes da SEEDF/ CRE-

Planaltina/Unieb, pelas 

necessidades dos docentes, 

e análise da EEAA/SOE de 

maneira remota no CED 

Osório Bacchin. 

 

*Instrumentalizar a equipe 

escolar com estudo, 

planejamento, 

operacionalização e avaliação 

das ações de ensino 

intencionalmente planejadas, 

continuamente no 

conhecimento pedagógico e 

psicológico relacionado ao 

processo de ensino e 

aprendizagens; relações 

interpessoais no contexto 

escolar, 

 *motivar para o trabalho o 

docente, saúde mental e 

emocional em tempos de 

Pandemia; Teletrabalho e 

aulas não presenciais. 

*Seguir as orientações e 

sugestões da Cartilha de 

Acolhimento SEDF 

*Divulgação de aplicativos e 

vídeos de suporte as novas 

tecnologias; 

*Estudo e preparo pra a 

formação continuada de 

professores, sites da EAPE, 

Educacionais e etc. 

*Levantamento de demandas 

do interesse dos docentes via 

google Forms; 

* Momentos reflexivos nas 

coletivas de forma suscinta, 

porém sempre nos colocando 

nos espaços e disponíveis ao 

suporte necessário/possível. 

 

SEAA 

SOE 

*Na semana 

pedagógica/MAR E 

ABRIL 2021; 

* nas coordenações 

pedagógicas coletivas 

durante todo o ano 

escolar segundo a 

demanda. 

*Quando necessário em 

grupos de WhatsApp 

dos Professores ou 

individual. 

*Pesquisa/ Divulgação e 

Elaboração Materiais para a 

apresentação de formação 

remota;  

*Convite a profissionais da 

rede para uma abordagem 

temática de interesse do 

grupo; 

* Conversas de WhatsApp; 

*Reuniões via google meet 

Equipe de apoio (EEAA, 

SOE e AEE) suporte na 

ação; 

*Divulgação de Slides e 

materiais de Estímulos 

motivacionais, cuidados com 

a saúde mental e física 

*Avaliação: Suprir a 

demanda solicitada com os 

informes ou capacitação 

possível.  

Divulgar os cursos e lives de 

Formação continuada da 

EAPE, SEEDF, GSEAA e 

outros seguimentos 

educacionais ou da Rede de 

Proteção a Criança e 

Adolescentes. 

*Compartilhar e incentivar 

com os colegas docentes a 

informação de formações on-

line, gratuitas na formação 

profissional e 

EAPE 

SEEDF 

GSEAA 

SOE 

Conforme a 

disponibilidade doas 

instituições Parcerias 

em divulgar e realizar 

os cursos e lives de 

formação ao professor. 

*Divulgação dos links de 

acessos a cursos e lives; 

* Dentro do possível 

perceber a inclusão do 

professor nos processos de 

formação ofertado on line. 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                                                Eixos: 6-Reunião EEAA/SAA Intermediária ou GSEAA 

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                                                      7-Planejamento EEAA para UE atuação 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais Envolvidos Avaliação (meios de 

verificação) 

1- Encontro de Articulação 

Pedagógica Intermediária 

SEAA/SAA 

 

2-Reuniões de Coletivas 

setorizadas ou individuais 

quando necessário. 

 

Participar, fortalecer o 

aprendizado nas dimensões e 

eixos de de atuação do SEAA 

na unidade Osorio Bacchin, 

por meio da Coordenação 

Intermediária EEAA/SAA. 

* Participar da Reunião da 

coordenação Intermediária via 

google meet. 

*Estudos regulares de 

documentos norteadores da 

SEEDF/GSEAA e outros 

necessários; 

*Compartilhar de cada 

pedagogo sobre os assuntos 

abordados na coletiva incluindo 

a qualquer tempo o 

levantamento das demandas 

desafios enfrentados na escola 

para suporte de ações, etc. 

Troca de experiencias dos 

caminhos possíveis encontrados 

nas unidades escolares e de 

material produzidos, etc. 

 

Regularmente 

às  

sextas feiras, 

ou quando 

convocado, 

nessa 

modalidade 

enquanto 

durante a 

pandemia, ou 

se fizer 

necessário. 

Coordenação 

Intermediária do 

SEAA/SAA; 

GSEAA; 

Pedagogos e Psicólogos 

da Regional de 

Planaltina, e outros 

participantes convidados 

quando 

possível/necessário. 

Ou Instituições de 

Formação em cursos 

complementares ou de 

extensão que agregam o 

conhecimento e melhoria 

na prática pedagógica. 

* Pauta da coletiva 

* Orientações normativas e 

outros materiais no grupo 

do WhatsApp no SEAA;  

*Divulgação dos materiais 

produzidos pelas EEAA, 

durante o trabalho remoto    

(ideias, troca de 

conhecimentos, etc);  

*Gravação da Reunião, 

quando necessário/possível. 

*certificações quando 

houver, 

 

*Avaliação: Durante todo 

o processo do trabalho 

das EEAA nas unidades 

escolares/Coordenação 

Intermediária/GSEAA. 

Formação profissional em 

cursos e Live da EAPE, 

GSEAA, SEEDF, 

Coordenação Intermediária 

Planaltina e outros órgãos 

educativos ou da Rede de 

proteção à criança e 

adolescentes de maneira 

remota. 

Participar das formações e 

cursos disponibilizados dentro 

das possibilidades. 

* Revisitação dos documentos e 

materiais norteadores do SEAA, 

incluindo os planos, portarias 

da SEEDF para o trabalho 

escolar no contexto das 

atividades não presenciais; 

 

Durante todo 

o ano escolar, 

enquanto 

durar as 

demandas da 

pandemia de 

forma remota 

e presencial 

quando 

houver o 

retorno. 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos:  7-Planejamento EEAA 

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                             8- Reunião com EEAA/SAA (Intermediária e Gerencia) 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais 

Envolvidos 

Avaliação 

1- Reformular o de Plano de 

ação do SEAA no contexto 

das atividades Escolares não 

Presenciais -2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reformulação o documento 

norteador das ações na 

escola, as quais influenciam 

a rotina pedagógica da escola 

do serviço dentro das suas 

dimensões e eixos de 

atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Revisitação da Live de 

elaboração Plano de Ação -

Gerencia SEAA canal do 

Youtube; 

* Revisitação do Plano elaborado 

presencial para 2020 para analise 

e reelaboração do 2021; 

*Estudos de documentos 

norteadores da SEEDF; 

* Levantamento das demandas 

para realização do trabalho do 

SEAA no contexto das atividades 

pedagógicas e administrativo de 

forma remota; 

* Orientação da coordenação 

intermediária, sugestões e apoio; 

*Troca de experiencias com 

pedagogos do SEAA da CRE 

Planaltina. 

*Reformulação do Plano de ação 

da EEAA 2021; 

* Agenda semanal de atuação 

 De abril a junho 

Reformulação 

para apresentar a 

UE, e durante 

todo o ano letivo 

para reflexão e 

adequação se 

houver 

necessidade. 

*Pedagoga EEAA, 

*Coordenação 

Intermediária; 

Pedagogas de outras 

unidades escolares 

com a troca de 

experiências; 

*Suporte da 

Gerencia SEAA. 

*Apoio integrado da 

equipe especializada 

de apoio local da UE 

:AEE e SOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Planejamento semanal e 

reconstrução de ações conforme 

demanda; 

*Inserir o plano de ação na PP 

da EU/2021;  

* Registros das sínteses das 

principais orientações e 

documentos norteadores do 

SEAA e dos materiais do 

trabalho não presencial pela 

SEEDF; 

*Divulgação das ações junto a 

equipe diretiva, pedagógica e 

comunidade quando necessário; 

*Agenda das demandas; 

*Feeback das devolutivas; 

* Serviços administrativos 

Digitação e organização de 

material, documentos e 

ambiente virtual. 

Avaliação constante junto a 

equipe diretiva, a rede de 

apoio integrada da UE; 

Coordenação Intermediária 

nas capacitações 

direcionamentos as propostas 

inseridas nesse plano quanto a 

concretização e alcance dos 

objetivos e resultados para 

redefinição e ajustes. 

 2- Estruturar as ações do 

SEAA no contexto das 

atividades Escolares não 

Presenciais -2021. 

*Avaliar o andamento das 

ações propostas a UE e 

retomadas de reflexões e 

práticas a qualquer tempo. 

 

 

 

 

 

 

* 

*Planejamento 

semanal, e 

reconstrução das 

ações do SEAA, 

às segundas feiras 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos:  7-Planejamento EEAA 

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                             2-Observação do Contexto Escolar 

                                                                                                                                                        3-Observação em sala de aula 

                                                                                                                                                                              4-Ações Voltadas à relação família-escola 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais 

Envolvidos 

Avaliação 

2-Reorganização da Sala 

virtual integrada SEAA/SOE; 

devido as demandas no 

contexto das atividades 

Escolares não Presenciais-

2021. 

 

 

*Oportunizar canais de 

comunicação entre 

professores, estudantes, 

registro de ações do 

SEAA na UE. 

* Estruturar 

documentação de apoio 

ao suporte pedagógico. 

*Estudo de ferramentas tecnologias 

de acesso a sala virtual e demais 

canais quando possível e 

necessário; 

* Reorganização sala virtual na 

Plataforma Google; 

*Alimentar a Sala Virtual com 

materiais de suporte pedagógico 

e socioemocional; 

**Estudos e Reflexões sobre as 

concepções educacionais em 

movimento dentro desse contexto 

das atividades escolares não 

presenciais. 

 Durante todo 

o processo 

educacional 

não presencial 

com 

possibilidades 

de inovação 

permanente  

Pedagoga EEAA, 

Orientadora 

Educacional 

 

Coordenação 

Intermediária; 

Pedagogas de 

outras unidades 

escolares com a 

troca de 

experiências; 

Suporte da 

Gerencia 

*Planejamento, reconstrução e 

edição do documento; 

*Registros das sínteses das 

principais orientações e 

documentos norteadores do SEAA 

e dos materiais do trabalho não 

presencial. 

3-Reunião Integrada com os 

serviços especializados da UE-

Osório Bacchin de forma 

remota. 

Fortalecer os serviços e 

as ações integradas com 

contribuições desses 

profissionais dentro da 

UE. 

*Levantamento das demandas 

semanais de cada serviço; 

*Apresentação de propostas ou 

construção de caminhos 

pedagógicos; 

* Definições de contribuições nas 

ações elencadas para um trabalho 

colaborativo. 

*Troca de experiencias e 

aprendizagens dos serviços.  

Quinzenal; as 

terças-feiras  

(manhã), 

enquanto 

seguir as aulas 

não 

presenciais, ou 

quando 

necessário. 

Profissionais dos 

Serviços 

Especializados 

UE :AEE/SEAA 

e SOE. 

*Construção de pauta; 

*Partilhar de salas virtuais; 

* Conversas de direcionamentos no 

grupo pedagógico dos Serviços 

Local; 

*Engajamento dos Serviços nas 

ações integradas. 

 

Avaliação constante junto a 

equipe diretiva, a rede de apoio 

integrada da UE; nos 

direcionamentos as propostas 

inseridas e estratégias elaboradas 

e concretização com a verificação 

do alcance dos objetivos e 

resultados para redefinição e 

ajustes. 

      

  



   

 

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                                Eixo:  8- Eventos 

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                          Eixo: 2 -Observação do Contexto Escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais Envolvidos Avaliação 

1- Suporte na elaboração de 

documentos pertinentes a área 

pedagógica Unidade Escolar 

Osório Bacchin como foco nas 

para o desenvolvimento das 

atividades não presenciais.  

 

Contribuir com a reconstrução 

da Proposta Pedagógica (PP)  

da UE no âmbito estruturantes 

de ações que influenciam a 

rotina pedagógica da escola. 

 

Contribuir com as atuações da 

escola/comunidade dentro do 

Inventário de Campo  

 

*Reflexões junto aos 

profissionais da unidade escolar 

nos aspectos relevantes de 

convívio, condições de 

trabalho, demanda escolar; 

*Levantamento de propostas e 

projetos educacionais para a 

UE. 

* Organização de coleta de 

informações e materiais de 

atuação na UE como Escola do 

Campo; 

*Estudos de documentos 

norteadores da SEEDF; 

* Atendimento de outras 

demandas que possam surgir no 

campo de atuação da EEAA. 

 

Segundo a 

demanda da 

construção, 

entre os 

meses de 

maio/junho 

2021, sujeitos 

a alterações 

conforme a 

necessidade.  

Equipe Diretiva 

Pedagoga EEAA, 

Orientador Educacional; 

Equipe Diretiva, 

Coordenadora;  

 

*Planejamento, 

reconstrução da edição da 

PP UE Osório Bacchin; e 

do Inventário de Campo da 

referida unidade. 

 

*Divulgação nos meios de 

comunicação da Escola 

para acesso dos educadores 

e demais servidores. 

*Demanda Especifica da 

situação das atividades não 

presenciais e 

regulamentadoras. 

2-Participar com materiais 

socioemocionais, educacionais 

no canal do Instagram da 

Escola, nos grupos de 

professores e turmas de 

whatsApp, sala virtual 

SEAA/SOE. 

Contribuir com o processo 

educacional nas atividades não 

presenciais, oportunizando 

apoio, conhecimento e canal 

de acesso as demandas dos 

estudantes. 

 

*Estudo de ferramentas 

tecnologias para fazer slides, 

vídeos, podlet, podcast, e canais 

de rede sociais demais 

informações de uso de mídias 

sociais, quando possível e 

necessário; 

* alimentar a sala virtual na 

Plataforma Google, grupos de 

whatsApp de professores e das 

turmas de estudantes com 

materiais de suporte pedagógico 

e socioemocional. 

 Durante todo 

o processo 

educacional 

não 

presencial 

com 

possibilidades 

de inovação 

permanente  

Pedagoga EEAASEAA, 

Orientadora Educacional 

Equipe 

Diretiva/Pedagógica 

*Planejamento, 

reconstrução e edição do 

documento; 

* Registros das sínteses das 

principais orientações e 

documentos norteadores do 

SEAA e dos materiais do 

trabalho não presencial pela 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 9- Reunião com Gestão Escolar  

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            2- Observação do contexto Escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais 

Envolvidos 

Avaliação (meios de 

verificação) 

1- Participação de Reuniões 

regulares para discussões 

pedagógicas nas atividades 

não presenciais de forma  

Remota ou assuntos 

pertinentes que precisam da 

atuação da pedagoga. 

 

 

 

Colaborar em conjunto com os 

profissionais da instituição 

educacional CED Osório 

Bacchin nas discussões e 

construções norteadores das 

atividades pedagógicas não 

presenciais no contexto da 

referida unidade escolar. 

 

*Reunião com o Gestores Vice 

Diretora e Supervisora; 

(Coordenadora, SOE, Pedagoga 

EEAASEAA), Meet, Grupo de 

WhatsApp 

*Estudos de documentos 

norteadores da SEEDF; 

* Levantamento das demandas 

pedagógicas da escola; 

* Apoio no planejamento, 

construção de pautas para as 

coletivas, direcionamentos aos 

professores para sugestões e 

decisões democrática; 

levantamento de queixas e 

demandas; informativos 

criativos para os grupos de 

whatsApp de professores, e 

famílias/alunos (quando 

necessários)  

* Levantamento das demandas 

dos estudantes e família e 

encaminhamentos necessários. 

Diariamente no 

grupo 

Pedagógico da 

UE de 

WhatsApp, 

semanalmente 

anterior a 

Coordenação 

Coletiva 

Pedagógica 

coletiva, de 

forma remota 

em quanto 

durar a 

pandemia. 

Equipe Diretiva:  

Vice-diretora, 

Supervisora; 

Coordenadora; 

Pedagoga EEAASEAA, 

Orientador 

Educacional; 

Secretária Escolar. 

*Planejamento, construção 

e edição da pauta; 

* Registros da síntese das 

principais decisões tomadas 

na coletiva realizada; e 

*Divulgação nos meios de 

comunicação da Escola 

para acesso dos 

educadores; 

*Gravação da Reunião. 

* Preparação de 

documentos solicitados se 

for o caso, etc. 

 

Avaliação: Análise semanal 

da aplicação das decisões e 

esclarecimentos, diretrizes 

dos posicionamentos da EU 

conforme a SEEDF; 

abertura de diálogo com os 

professores etc. 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 10- Estudo de Caso na UE  

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            2- Observação do contexto Escolar 

                                                                                                                                                                             4-Ações voltadas à relação família-escola 

                                                                                                                                                                             7-Planejamento EEAA 

                                                                                                                                                                              9- Reunião com a Gestão Escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais 

Envolvidos 

Avaliação (meios de 

verificação) 

1*Participação nas discussões 

que envolvem casos 

específicos de estudantes 

dentro do processo de ensino 

remoto, dentro nas UE, apoio 

da Unieb Séries Finais. 

 

 

Colaborar em conjunto com os 

profissionais da instituição 

educacional CED Osório 

Bacchin nas discussões e 

estratégias e buscas ativas para 

a inclusão do estudante no 

processo de atividades 

escolares não presencial e o 

processo de aprendizagem dos 

alunos. 

 

Acompanhar o 

desenvolvimento de estudantes 

com queixas de dificuldades 

escolares e encaminhamentos 

quando necessários 

 

*Reunião com o Gestores e 

coordenação pedagógica, SOE, 

Pedagoga EEAASEAA; 

*Discussão nas coordenações 

coletivas no olhar dos 

professores: Meet, Grupo de 

WhatsApp, 

*Apoio no planejamento, 

construção de pautas para as 

coletivas, direcionamentos aos 

professores para sugestões e 

decisões democrática; 

levantamento de queixas e 

demandas; informativos 

criativos para os grupos de 

whatsApp de professores, e 

famílias/alunos (quando 

necessários)  

* Levantamento das demandas 

dos estudantes e família e 

encaminhamentos necessários. 

Conforme a 

demanda com 

atendimentos 

de forma 

remota em 

quanto durar a 

pandemia. 

 

Equipe Diretiva:  

Vice-diretora, 

Supervisora; 

Coordenadora; 

Pedagoga EEAA, 

Orientador 

Educacional; 

Secretária Escolar; 

Professores; 

Estudantes; 

Pais ou responsáveis 

quando necessário. 

*levantamento de 

informações a respeito da 

queixa escolar; 

*Registro do atendimento 

do estudante por meio de 

conversa whatsapp, meet; 

*Anaçlise documental na 

UE sobre o desempenho do 

estudante em anos 

regressos e atuais; 

*Orientações ao professor 

sobre metodologias 

pedagógicas pra alcance 

das dificuldades do 

estudante; 

* Solicitação de 

encaminhamentos se 

necessários; 

* Registro de atendimento 

com a família. 

 

Avaliação: Análise e 

proposições ao grupo 

docente sobre as 

necessidades do(s) 

estudantes e aplicação para 

evolução do aprendizado 

escolar do sujeito. 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 11- Conselho de Classe  

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            2- Observação do contexto Escolar 

                                                                                                                                                                             4-Ações voltadas à relação família-escola 

                                                                                                                                                                             7-Planejamento EEAA 

                                                                                                                                                                              9- Reunião com a Gestão Escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais 

Envolvidos 

Avaliação (meios de 

verificação) 

1*Participação nos Conselho 

de Classe; nas discussões e 

avaliações que envolvem o 

acompanhamento pedagógico 

dos estudantes dentro do 

processo de ensino remoto. 

 

 

Colaborar em conjunto com os 

profissionais da instituição 

educacional CED Osório 

Bacchin nas discussões e 

estratégias, buscas ativas para 

a inclusão do estudante no 

processo de atividades 

escolares não presencial e os 

possíveis desenvolvimentos 

dentro das aprendizagens 

significativas na finalização de 

cada bimestre.  

 

*Discussão nas coordenações 

coletivas no olhar dos 

professores: equipe dos serviços 

especializados da UE, Equipe 

Diretiva: Meet, Grupo de 

WhatsApp, de maneira continua 

e gradual. 

*Levantamento do mapeamento 

do acesso dos estudantes a 

Plataforma/ ou atividades 

impressas, devolutivas dos 

alunos. 

* Levantamento das demandas 

relacionados por meio das 

buscas ativas dos estudantes e 

famílias e encaminhamentos 

necessários. 

*Atendimento as famílias das 

dificuldades enfrentadas e 

soluções encontradas/possíveis. 

Ao final de cada 

bimestre de 

forma remota 

enquanto durar 

a pandemia. 

 

Equipe Diretiva:  

Coordenadora; 

Pedagoga EEAA, 

Orientador 

Educacional; 

Professores e Sala de 

Recursos; 

Secretária Escolar. 

Levantamento das 

demandas de atividades e 

retorno dos estudantes 

Plataforma/material 

impresso. 

*Registro nos diários 

escolares de cada 

componente curricular. 

 

Avaliação: Análise com 

olhar sensível diante dos 

desafios enfrentados. 

  



   

 

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/                                       Eixos: 12- Projetos e Ações Institucionais  

Acompanhamento do Processo do Processo Ensino Aprendizagem                                                            2- Observação do contexto Escolar 

                                                                                                                                                                             4-Ações voltadas à relação família-escola 

                                                                                                                                                                             7-Planejamento EEAA 

Ações/Projetos/

Demandas 

Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais Envolvidos Avaliação (meios de 

verificação) 

1- Projeto a 

Vida em 

Foco –  

3 ªSérie 

Capacitar e promover o educando, 

oferecendo condições para que ele 

possa desenvolver um projeto de 

vida individual e comunitário 

através do autoconhecimento e 

valorização pessoal e continuar seus 

ideais acadêmicos /profissionais 

* Planejamento junto a Rede de 

Apoio da UE e equipe 

pedagógica; 

* Participação de profissionais 

convidados para agregar 

experiencias e orientações aos 

temas a serem abordados no 

projeto. 

05 encontros semanais 

com previsão de 

intervalos de 21 em 

21 dias; no 2º 

Semestre., podendo 

ser alterado se 

necessário. 

Equipe Diretiva:  

Coordenadora; 

Pedagoga EEAA, 

Orientador Educacional; 

Secretária Escolar; Professores 

Participação das atividades 

propostas na google forms; 

 

2- Participação 

do Projeto Cestas 

Solidária 

 

 

 

Oportunizar uma acolhida as 

famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social para 

as famílias identificadas na UE, 

com apoio dos professores, e 

encaminhamentos a rede de 

proteção social. 

*De forma voluntária o grupo de 

professores e demais servidores 

participam com doações para 

composição de Cestas 

solidárias. 

Mensalmente e nesse 

período de pandemia 

mais vulnerável. 

Equipe Diretiva:  

Coordenadora; 

Pedagoga EEAA, 

Orientador Educacional; 

Secretária Escolar; Professores. 

Avaliação: Apoio às 

estudantes por meio do 

suporte solidário de cestas 

básicas as famílias de 

vulnerabilidade e risco social. 

2-Projeto de 

Interação Social: 

@Ced Osório 

Propiciar espaço de interação 

social, comunicados etc no 

Instagram.  

*Preparo de material junto com 

a Equipe Pedagógica para 

contribuir com materiais para 

agregar a essa mídia social 

Semanalmente ou 

dentro da demanda 

possível. 

Equipe Diretiva: Coordenadora; 

Pedagoga EEAA, Orientador 

Educacional; Secretária Escolar; 

Professores, Estudantes e 

demais profissionais da UE. 

Movimentação de acessos 

e divulgação do canal pelos 

estudantes. 

3-RESPONSÁVEIS PELA ELABORADO DO PLANO DE AÇÃO DO SEAA NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS/2021 
3.1: Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s): 

 
Sônia Martins de Oliveira Péres 

Pedagoga EEAAEEAA/Mat.222.739-8 

 

3.2 Equipe Gestora da Unidade Escolar: Responsável (is) e Matrícula (s): 

Danilo Mendonça / matrícula02036932                                                                         Alessandra Dias Oliveira Guimarães/ matrícula00359106 

Assinatura com carimbo                                                                                                                  Assinatura com carimbo 

  



   

 

4- REFERÊNCIAS 

Plano de Ação SEAA/CED Osório Bacchin- no Contexto Remoto - 2020 

Proposta Pedagógico do Centro Educacional Osório Bacchin, versão 2020  

SEEDF.Currículo em Movimento da Educação Básica . Pressupostos Teóricos Brasília-DF, 1ªed.,2014. 
_______Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais, 2ªed, 2018 
______Diretrizes de Avaliação Educacional 2014-2016.  

______ Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2019. 

______ Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino médio 

_______Gestãi Estratéguca oara a Realização das Atividades Pedaógicas não presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 2020. 
______. Orientações ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 2010 e Circular nº 172/2020 SEE/SUBEB, 2020. 

______Orientações a Rede Pública de Ensino para o Registro das atividades-2ª Edição atualizada/2021 

______ Plano de Ação e Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar ,Circular nº 141/2020 e Circular nº 16/2020 da SINOVA 
_______Plano de Gestão de Pessoas da SUGEP, Portaria nº133/2020, 2020.  

_______PORTARIA Nº 03, DE 06 DE JANEIRO DE 2020, atuação dos Servidores Integrantes da Carreira de Magistério  
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ORGANIZAÇÃO SEMANAL 

Turno Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

Letivos/ recomposição 
calendário escolar 

Matutino  Planejamento: 
Ações da semanal 

 

 Coordenação 
pedagógica interna 

 Acompanhamento/ 
Atendimento: famílias, 
estudantes e professores 
(TF- Transt. 
Neurodesenvolvimento) 

Quinzenal 

 

 Articulação pedagógica 
rede de apoio da CED 
Osório (SEAA, SOE e AEE) 
Quinzenal 

*Estudo de documentos 
norteadores da SEEDF; 

 
*Acompanhamento  
Dos estudantes no processo 
de ensino aprendizagem 
diversos  
 
*Apoio a Gestão Escolar 
atividades impressas (mensal) 

 Projetos em ação 
segundo a PP e de 
atuação do SEAA, 
segundo a 
demanda/Cronograma 

 Assessoramento 
pedagógico ao 
Professor segundo 
demanda; 

 Sala virtual do SEAA 

 EAP SEAA – CREP 

 Formação 
continuada junto a 
GSEAA  

 Atividades pedagógicas em 
articulação com a Equipe 
pedagógica, Sala de leitura 
e demais professores da 
Unidade, segundo o 
calendário escolar. 

Vespertino 
*Acompanhamento 
Estudantes TF e 
famílias; 

 Mapeamento 
Institucional e 
assessoramento 
pedagógico  

 *UE: Reunião 
(direção e equipe 
pedagógica). 

 

 *Estudo de documentos 
norteadores da SEEDF 

 Projetos em ação 
segundo a PP e de 
atuação do 
SEAA/Cronograma 

 Apoio a Gestão Escolar 
atividades impressas 
(mensal)Apoio a Gestão 
Escolar atividades 
impressas (mensal) 

 Coletiva Integrada com os 
profissionais dos dois turnos. 

 Apoio a Gestão Escolar 
atividades impressas (mensal) 

 Assessoramento 
pedagógico ao 
Professor segundo 
demanda; 

 Acompanhamento/ 
Atendimento: famílias, 
estudantes e 
professores 

 Sala virtual do SEAA 

 

*Acompanhamento 
Estudantes TF e 
famílias; 
 

*Coordenação 
pedagógica interna 

 Atividades pedagógicas em 
articulação com a Equipe 
pedagógica, Sala de leitura e 
demais professores da 
Unidade, segundo o 
calendário escolar. 



   

 

 

 16- VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS NOS PROJETOS REALIZADOS EM 2019  

O CED Osório Bacchin de acordo com cada ano letivo repensa a forma de desenvolver os projetos com objetivos de promover as aprendizagens, 

integração dos alunos, autonomia, pensamento crítico, e, proposta de soluções frente as demandas de problemas existentes no ambiente escolar, na 

vivência comunitária ou na amplitude do texto social brasileiro, percebemos um envolvimento da comunidade escolar, entretanto, a continuidade dos 

projetos e suas ações são limitadas as propostas do quadro docente que compõe a unidade escolar, devido a rotatividade de professores de contrato, 

sujeitos a ordem de classificação e escolha disponível pela ordem de demanda oferta na Coordenação da Regional de Ensino de Planaltina. Este aspecto se 

torna um dificultador na identidade da Unidade de Ensino. 

 

16.1 - PROJETOS EXECUTADOS SEGUNDO O PPP DE 2019  

Projeto Professores Responsáveis 

.Projeto Interdisciplinar de  produção de texto Professor Eduardo (Espanhol, PD 1). 

Projeto Cidadão Consciente, Cuida do Ambiente Professora de geografia Vera Lúcia, dos Santos. 

Projeto Consciência Negra “A      África em Nós” Professora Natália, de História. 

Projeto: “Para viver melhor” Professora Ziziléia e Professora Priscila. 

 

Projeto Ambiental. 
Professora Ziziléia, Professora Vera, Professora 

Bárbara, Professora Priscilla, Professora Bianca e 

Professora Ana Carla. 

Projeto Esporte, Jogos e     Brincadeiras. Professor Heber, Professor Sérgio e, Professora 

Bárbara. 
Projeto: Monitoria Professora Edinalva. 

 

Projeto: Leitura, Arte e Meio Ambiente “Quem não lê não vê.” 
Sala de Leitura - Professora Rozemir Fonseca, 

professora Ziziléia e professora Denilce. 

Projeto “Ponto Cruz”, Projeto “Dança, Projeto de Capoeira e Projeto 

Tocando em frente (violão), na Escola”. 

Professor Claudionor 

 

Projeto de Teatro CAMPART 

Professora Edinalva, Professora Maria Betânia, 

Professora Évelin; Professora Alessandra, Secretário 

Silvano e alunos selecionados. 
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16.2 - Projetos desenvolvidos durante o ano, mas que não constavam no ppp – 2019 

 

Projeto: HALLOWEEN Professor Felipe 

Projeto: UM GRITO PELA VIDA SOE, Sala de Recursos e EEAA 

Projeto de Sexualidade Professora Priscilla 

Projeto Interventivo – Nos 9º anos e nos 7º 

anos. 

Sala de Recursos, SOE, EEAA 

coordenação e professores docentes. 

 

 
16.3 - Ações Desenvolvidas em 2019 

 

- 1ª reunião de pais acolhimento aos pais da comunidade escolar 

-Passeio Ciclístico, caminhada e 

cavalgada; 

Calendário Cultural 

- Campeonato de Futsal; Participação no Campeonato de Futsal de 

Planaltina 

- Parceria do Posto de Saúde Palestras, atendimentos e orientações 

sobre saúde. 

- Festa Junina; Promoção de Festa Junina na U.E. com 

participação de toda comunidade escolar e 

resgate da cultura. 

-Visita ao Campus da UnB Apresentação do programa “Educação do 

Campo – FUP” para os alunos da 3ª série do 

Ensino Médio. 

- Comemoração dos aniversariantes de 

cada semestre (estudantes e servidores); 

Valorização dos indivíduos que compõe a 

comunidade escolar. 

-Ações Solidárias junto à comunidade Integrar a comunidade escolar à 
comunidade local por meio de ações 
solidárias 

- Planejamento Pedagógico com a 

Comunidade Escolar - Dia Letivo 

Temático :Grêmio Estudantil - 

Protagonismo 

Fomento ao Protagonismo Juvenil. 

- Premiação da aluna EMILLY Aluna vencedora do concurso de cartaz, com o 

tema, “Jornada da Paz”, promovido pelo “Lions 

Clube Internacional. 

- Formatura do Ensino Médio Solenidade com a participação da 

comunidade escolar. 

-Projetos Interventivos Metodologias e estratégias para sanar 

dificuldades no processo ensino 

aprendizagem. 
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16.4 - Ações desenvolvidas em 2020 
 

Semana Pedagógica Acolhimento dos servidores e início da 

organização para o trabalho Pedagógico 

do ano de 2020, através do estudo das 

Diretrizes da Rede Pública da DF, de 06 à 

10/02/2020 

Acolhimento aos alunos Semana de acolhimento aos estudantes 

pautada na reflexão sobre os valores: 

empatia, respeito, compromisso, gratidão 
e afeto. 

Acolhimento aos pais Acolhimento aos pais da comunidade 

escolar, apresentação da equipe da U.E., 

do Regimento Escolar e das Modalidades 
de Ensino. 

Formações Continuadas Propiciar momentos de formação 

continuada, na U.E., possibilitando o 

conhecimento da legislação, das diretrizes, 

de novos recursos pedagógicos, visando 

melhorar o fazer pedagógico no cotidiano 
escolar. 

Dia Internacional da Mulher Empoderamento feminino e reflexões 

acerca do Papel da mulher na sociedade. 
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ANEXOS (PPP/2021)   

CED OSÓRIO BACCHIN 

AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ANO LETIVO DE 2020 

 

ACOLHIMENTO DOS SERVIDORES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

 

 
 

 

 
 



 
INÍCIO DAS ATIVIDADES REMOTAS: ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÕES AOS ESTUDANTE 

ESCOLA EM CASA 

 

 
 

 
 

 

SEMANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 



 

 
PROJETO SETEMBRO AMARELO – UM GRITO PELA VIDA 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

PROJETO A VIDA EM FOCO  

 

 
 

 



DIA LETIVO TEMÁTICO E AÇÕES INTEGRADAS 

 

 
 

 
PROJETO LEITURA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

FORMATURA 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ANO LETIVO DE 2021 

 

ACOLHIMENTO DOS SERVIDORES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 

  
 

 



 
 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO PARA A VIDA E CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 



  
 

 

AÇÕES – SAÚDE EMOCIONAL 
 

 
 

 
 

AÇÕES DO DIA DO CAMPO 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

SÁBADO LETIVO TEMÁTICO – COMBATE À DENGUE 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

AÇÕES MAIO LARANJA 
 



 
 

 
 

 

ORIENTAÇÕES – COVID 19 
 

 

 

 
BIBLIOTECA VIRTUAL CICLO LETIVO 2020/2021 

 



 

 
Trabalho com auxílio de cartilha para prevenir incêndios.   Divulgação de disponibilidade de materiais do PAS   Vídeo divulgando o espaço da Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 
   Vídeos explicando o programa do PAS                                     Patrono da educação Paulo Freire.                     Divulgação de recolhimento e empréstimo  de livros  

 

 

 

 
      Divulgação de Projeto de Leitura                                               Projeto Consciência Negra.                                                 Entrega de livros literários  

 

 

 
DRIVE THRU JULINO 
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