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2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
Em 2020 o mundo inteiro foi surpreendido por uma pandemia provocada pelo Covid-19, 

o coronavírus. Passamos por mudanças de proporções inimagináveis em vários setores da 

sociedade. Na educação tivemos que passar por muitos desafios. A seguir a Fundamentação 

Legal: 

 

DECRETO nº 40.520, de 14 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus, e dá outras providências. 

 

DECRETO nº 40.817, de 22 de maio d 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de sáude pública de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus e dá outras providências, e mantém, segundo Art.º 2º a suspensão das 

atividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, das 

redes de ensino públicas e privadas , no âmbito do Distrito Federal. 

 

PORTARIA n º 129, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF EXTRA nº 87, de 1º 

de junho de 2020, que institui o Programa Escola em Casa.  

 

PORTARIA nº 133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios para atuação 

dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, nas unidades educacionais de forma não presencial, no período de pandemia pelo 

coronavírus. 

 

PORTARIA nº 132, de 03 de junho de 2020, DODF nº 108, de 09/06/2020, pág. 02, com 

fundamento no Parecer nº 47/2020 -CEDF, homologado em 003/06/2020, DODF nº 107, de 

108, de 08/06/2020, que valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da 
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Secretaria de Estado de Educação do DF e dá outras providências. 

 

Em 2021 iniciamos o ano letivo com as Atividades Pedagógicas ainda de forma 

remota/não presencial. De acordo com o Calendário Escolar do DF de 2021, o período de 

08/05 a 22/12/2021 compreende o ano letivo. Detalharemos ao longo desse Projeto Político 

Pedagógico as mudanças e adaptações realizadas (iniciada no ano de 2020) e projetadas para 

esse ano.  

 

Podemos afirmar que a escola é uma instituição que cabe garantir o desenvolvimento 

de diversas habilidades necessárias à formação de competências capazes de inserir as 

pessoas das novas gerações na vida em sociedade, com valores que sejam importantes e 

necessários para o exercício da cidadania, para seu desenvolvimento pessoal, profissional e 

outros. Especificamente em 2021 garantir também o acolhimento, orientação quanto ao uso 

dos recursos e meios tecnológicos para a promoção das aprendizagens, através das aulas on-

line e materiais postados na Plataforma Google Sala de Aula, nas salas de aula virtuais. Ainda 

oferta de materiais  impressos e acompanhemento por ligação telefônica, pelo whatsapp 

conforme as possibilidades (são as formas de atendimento ofertadas para aqueles que não 

tem acesso a internet).  

Para atingirmos o desenvolvimento das habilidades citadas acima a Escola Classe 01 

do Guará, com participação efetiva do Conselho Escolar, nosso Projeto Político Pedagógico 

está totalmente voltada para o estudante como centro do processo ensino-aprendizagem, 

dentro das expectativas dos princípios políticos e do Plano de Governo do Distrito 

Federal/SEE-DF, considerando as necessidades de preparar a comunidade escolar para a 

prática da ética, cidadania, solidariedade.  

A ação pedagógica, a fim de atingir seus objetivos aos quais a escola se propõe, deverá 

colocar em prática um novo jeito de ensinar para que os estudantes tenham uma participação 

ativa na sociedade em que vivem, tornando-os competentes para solucionar com pertinência 

as mais diversas situações, devendo, para tanto, observar, descrever, explicar e representar 

a realidade através de múltiplas linguagens.  Especialmente no contexto de pandemia, onde 

temos que manter o distânciamento, bem como o isolamento social, as famílias, mais do que 
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em qualquer momento da história, são as grandes parceiras da escola nesse momento. Os 

estudantes de Educação Infantil e Anos Iniciais ainda necessitam dos pais para terem acesso 

aos recursos, para manterem a disciplina e rotina da realização das atividades pedagógicas 

escolares. 

O Projeto Político Pedagógico é parte essencial da organização das atividades da 

Instituição Educacional, da qual tem como principal objetivo instrumentalizar a nossa 

comunidade escolar (gestores, professores, pais, estudantes, Conselho Escolar e auxiliares 

de  educação), em atendimento a um planejamento participativo previsto na gestão 

compartilhada, vale destacar que os pais ou responsáveis tiveram participação pouco efetiva 

na construção dessa proposta, a fim de reavaliar de forma reflexiva e coletiva. Pode-se afirmar 

que sem os pais e responsáveis a oferta do ensino de forma remota não seria possível ser 

concretizada, assim a participação das famílias é efetiva e imprecindível no dia a dia. No 

entanto tivemos poucas oportunidades para a realização de reuniões pedagógicas, onde toda 

a comunidade tivesse a oportunidade de opinar e contribuir para a construir essa proposta. O 

contexto é de de indisponibilidade de tempo e recursos apontados pelas famílias: muitas tem 

mais de um (a) filho(a) com rotinas escolares, uso da plataforma Google Sala de Aula para a 

realização das atividades, aulas on-line pelo Meet e outras atividades (produção de vídeos, 

fotos das atividades para envio, assistir a vídeos). Muitas famílias relatam que dispõem de 

apenas um aparelho celular para todas as demandas e por essa e outras razões os encontros 

mesmo que virtuais foram inviabilizados para muitos dos nossos estudantes. 

A dificuldade de realização de encontros se estendeu para outros segmentos da 

comunidade. As poucas possibilidades de reuniões (mediadas por tecnologias, pelo Meet), 

conversas por telefone e whatsapp, possibilitou importante momento de reflexão, pesquisa e 

estudos para embasar as práticas pedagógicas previstas para ano de 2021. Através desse 

diagnóstico e análise, foi possível estabelecer precisamente os objetivos comuns, 

sistematizando um trabalho participativo, coletivo e cooperativo que definiu todas as ações 

educativas. 

O Conselho Escolar tem participação efetiva e decisória (mesmo de forma remota 

2020/2021) e conta com um Regimento Interno criado dentro da Instituição para normatização 
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de suas ações e como suporte de trabalho, foi confeccionado um Manual do Conselheiro, a 

fim de auxiliá-los em seu campo de atuação dentro dos conselhos com esclarecimentos acerca 

de suas atribuições.  

A nossa Proposta tem a finalidade de contemplar uma proposta de trabalho coletiva 

visando atender as necessidades evidenciadas nas diversas áreas sociais, especialmente 

na área educacional, de forma que desenvolva o educando, preparando-o para o exercício 

consciente e pleno da cidadania, devendo refletir de maneira equacionada entre os recursos 

humanos e financeiros, técnicos, didáticos, físicos, a fim de garantir o desenvolvimento, o 

resultado satisfatório durante a execução, e que venha favorecer a aprendizagem, a inserção 

dos conhecimentos, promovendo mudanças e valores adquiridos na escola nos seus outros 

ambientes sociais. 

Buscamos aqui encarar uma proposta que enquadre nosso trabalho com a realidade 

dos estudantes e acontecimentos diários do mundo, envolvendo toda comunidade escolar 

numa educação contextualizada que permita a renovação das práticas pedagógicas 

norteando os avanços sociais e tecnológicos.  

A adequação dessa proposta realiza-se de acordo com toda a lesgislação apresentada 

pelo Governo do DF e Secretaria de Estado de Educação nos anos de 2020/2021 no contexto 

da crise sanitária devido ao coronavirus. Muitos projetos e práticas pedagógicas foram 

adaptadas para o atendimento remoto, outros só são possíveis de realizar de forma presencial 

ou híbrida. Apontaremos o modo de atendimento na descrição de cada projeto mais à frente. 

 
 

3. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 
Construída no ano de 1968, está localizada na QE 03 lote “A” Guará I – DF. Foi a 

primeira escola da rede pública de ensino no Guará e entregue à Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal em 3 de março de 1969. Iniciou suas atividades em 12 de agosto 

de 1969, sob a direção do professor Hildevando Souza. 

A fundação desta Instituição Educacional teve o objetivo de propiciar um ensino público 
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e gratuito, a fim de atender à demanda de matrícula dos estudantes da educação 

infantil e do ensino fundamental com uma concepção pedagógica que prestigiasse a educação 

de maneira integrada, aberta e construtiva. Uma consequência natural de construir uma 

escola de forma a torná-la eficiente, dinâmica e adequada que ora recebia estudantes 

remanejados da Escola Classe do SRIA – Mutirão, cujas atividades foram encerradas em 12 

de julho de 1969 e de uma comunidade que ora se formava nas quadras QI e QE 01, 03 e 05. 

Com a pluralidade de nossa comunidade, estudo histórico local e estudo do cotidiano, 

podemos dizer que é uma comunidade que apresenta características socioeconômicas de 

classe média e baixa (Vila Estrutural e Setor de Chácaras) e o nosso objetivo é levar o 

estudante a compreender-se como sujeito de sua própria história, reconhecendo suas 

diferenças e semelhanças nas relações escolares e com outros grupos sociais. 

Para tanto, promovemos atividades escolares que são socializadas, oportunizando a 

troca de experiências relativas a ações voltadas à potencialização de aprendizagem. 

 
 
 

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
Retratamos a realidade do corpo docente e discente no contexto o qual estão inseridos, 

a partir de pesquisas realizadas através de questionários, reflexões e reuniões com a 

comunidade escolar. Detectamos a preocupação com a melhoria na qualidade de ensino que 

servirá de subsídio para atingirmos os objetivos propostos, centralizados na figura do 

estudante como mola propulsora para o docente refletir e agir quanto às mudanças e 

inovações de suas práticas pedagógicas no cotidiano escolar, buscando o maior envolvimento 

do próprio estudante no processo de ensino-aprendizagem e as inter-relações com a realidade 

da sociedade local, bem como, o envolvimento e participação efetiva de todos os segmentos 

da comunidade escolar que fazem parte dessa Instituição Educacional. A participação da 

comunidade na construção do Projeto Político Pedagógico desta Instituição Educacional 

possibilitou momentos importantes na obtenção de dados: 
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RENDA FAMILIAR 
não 

respondeu NENHUMA 
Benefício Social 

 
mais de 8 salários 

mínimos 

de 3 a 5 salários 
mínimos 

até 3 
salários 
mínimos 

NÍV
N
E

ã
L
o  

DE ESCOLARIDADE 

Superior 
Completo 

alfabetiza 
dos 

Fund. 
Completo Fund. 

Incomple to 

Superio 
Incomple to 

Médio 
Completo 

Médio 
Incomple to 

BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS 
Não 

responderam 

Sim 

 
 
 

Não 
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Numa perspectiva histórica a taxa de aprovação em 2020 foi de 95,25%, a taxa de 

reprovação foi de 4,75% e abandono 0%. O número da matrícula final foi de 253 estudantes. 

 
 

IDEB NACIONAL 

 
 

IDEB do DF 

 
 

IDEB da EC 01 do Guará 
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Resultados da CRE GUARÁ 

De acordo com os resultados do SAEB 2019, 
88,89% das escolas públicas da CRE Guará tem 

resultados divulgados para os Anos Iniciais/EF. O 

Sistema de Avaliação da Educação Básica Saeb 
divulgou o  

resultado de 2019 do sistema de ensino do DF. 

Nesta edição, na rede pública, participaram de forma censitária os 5º e o 9ºanos do Ensino Fundamental (EF) e a 3ªsérie 
do Ensino Médio (EM), seguindo critérios descritos na Portaria n°366, de 29 de abril de 2019. Esse relatório traz destaques 

aos resultados da unidade escolar para auxiliar no planejamento do projeto político pedagógico junto ao corpo docente e 

comunidade escolar para melhoria da qualidade na educação. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 Para contextualizar o momento e apresentar um diagnóstico da realidade, mostramos a 

“Mensagem do Secretário de Educação Leandro Cruz”. Ressaltamos que, quando foi escrita, bem no 

início do ano letivo o Governo do Distrito Federal tinha anunciado uma campanha de vacinação para 

todos os trabalhadores em educação para a volta das aulas presenciais, mas posteriormente se 

estendeu para um prazo maior do que previsto inicialmente. Por isso iniciamos as aulas de forma 

remota dando continuidade ao trabalho de 2020. A referida mensagem foi publicada nas “Orientações 

à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presencias” (p.06, 

2021 SEEDF). A seguir: 
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                                                                  Mensagem do Secretário de Educação, Leandro Cruz, para 2021 

 

Vamos iniciar o ano letivo de 2021 com todo o aprendizado que a gente traz do 

ano de 2020. Não foi um ano fácil. Foi um ano de muito profissionalismo, de muita 

dedicação e de muita superação da nossa Rede. As nossas escolas nunca 

fecharam. Os nossos estudantes nunca estiveram desassistidos. Os nossos 

profissionais de educação, os nossos professores e as nossas professoras se 

redobraram, se reinventaram, para garantir a nossa aula mediada por tecnologia. 

Iniciamos, agora, o ano de 2021 com todo o aprendizado que tivemos no ano 

passado e vamos em frente, para garantir que nenhum estudante fique para trás. 

Debateremos com os nossos estudantes em sala de aula a necessidade do 

isolamento social, a necessidade da utilização de máscara, de álcool em gel, da 

higiene das suas mãos como único instrumento capaz, neste momento, de 

enfrentar a pandemia. Esperamos a vacina com muita ansiedade e com muito 

desejo, para podermos recomeçar o ano letivo de forma presencial em 2021, com 

a segurança necessária que os nossos profissionais e os nossos estudantes 

precisam e merecem. Vamos todos juntos construir um grande ano letivo em 

2021. Um ano letivo para virar o jogo na educação, para nos superarmos ainda 

mais e garantirmos: "nenhum estudante fica para trás!". 

 A Educação em defesa da vida, em primeiro lugar. 

 É tempo de ação. 

 

Na Escola Classe 01 a realidade não foi diferente do que descrito acima pelo do Secretário 

Leandro Cruz. Estamos vivenciando tempos bem difíceis, mas o trabalho nessa instituição nunca 

parou.    Muitos professores compraram equipamentos, contrataram serviços de internet para melhor 

atender aos estudantes e famílias; fizeram cursos, aprenderam uns com os outros . Se adaptaram e 

procuram fazer o melhor dentro das possibilidades  que eles tem.  A parceria com as famílias  tornou 

o ensino remoto possível. As famílias também fizeram o possível para ofertar aos seus filhos e filhas 

condições para que a aprendizagem acontecesse nesse modelo de ensino. Para os estudantes dos 

Anos Iniciais a participação das famílias é imprescindível da Educação Infantil ao 5º ano. 

 

Hoje  atendemos 350 estudantes (aproximadamente) e de acordo com o diagnóstico realizado 

no 1º bimestre, depois de realização da busca ativa podemos garantir que todos foram contatados e 

encontrados. A escola procurou de cada família e estudante para  devido encaminhamento às 

atividades e/ou aulas não presenciais, 22 recebem atividades impressas ( e para complementar, 
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alguns recebem instruções por whatsapp), 5 estudantes tem o atendimento por whatsapp, 10 famílias 

(aprox.) apresentam resistência ou muitos desafios e os  313 alunos estão acompanhando, realizando 

as atividades pela plataforma Google Classroom/ Sala de Aula em Casa DF e podemos afirmar que 

por volta de 40% dos estudantes participam das aulas síncronas rotineiramente.  A busca ativa foi 

realizada inicialmente pelos professores , ressalta-se o papel imprescindível  dos funcionários da 

secretaria da EC 01 com o trabalho de resete de senhas, orientação às famílias e professores sobre 

o uso do e-mail (estudante e professor) e plataforma .  O Serviço de Orientação Educacional  

participou ativamente da busca  ativa. A coordenação e gestão  também realizaram esse trabalho. A 

escola é um espaço de movimento, portanto os dados apresentados acima  podem sofrer alterações, 

devido a transferências e as ocorrências  de  mudanças devido a crise  atual (estudantes mudando, 

perdendo familiares por covid-19, acontece separações  conjugais, mudando totalmente a rotina dos 

educandos e outros acontecimentos).     

 

 

 

5. FUNÇÃO SOCIAL 

 
A missão da Escola Classe 01 é atuar de forma eficiente e eficaz, oferecendo educação 

de qualidade a toda nossa comunidade, articulando ações que se consubstanciam a formação 

de um cidadão ético, crítico, com valores humanísticos e na construção de conhecimento 

técnico-científico, ecológico, cultural e artístico. 

O estudante deve ser acolhido na escola para que nesse espaço, mesmo que no 

atendimento no ensino remoto e aulas mediadas por tecnologias,  ele possa ter o 

desenvolvimento das suas potencialidades físicas, cognitivas e emocionais trabalhado 

tornando-o um cidadão proativo na sociedade em que vive. A escola tem como função de 

oportunizar aos alunos o pleno desenvolvimento dos objetivos de aprendizagens que os 

coloque em posição de privilégio quanto ao domínio da leitura e da escrita, das ciências, das 

artes, da sua historicidade e assim exercer seus direitos como cidadão. Essa proposta em 

construção contínua que exige reflexões e reformulações constantes tem como objetivo ser 

fruto de um trabalho coletivo, com a participação garantida de toda a comunidade escolar para 

traçar metas, objetivos, ações que o tornem um instrumento de transformação desta escola 

onde o fracasso escolar não exista, onde haja aprovação com sucesso, onde o domínio das 
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habilidades e competência necessárias a cada etapa/série sejam garantidas.  

 

 

 

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Objetivando elevar a qualidade de ensino de nossa clientela escolar, elaboramos esse 

Projeto Político Pedagógico que conduzirá todas as ações/estratégias dos projetos desta 

Instituição para o ano letivo de 2021. Ressalta-se que essa proposta é revisitada a cada ano 

para atualização.  

Na concepção da gestão democrático-participativa, a construção e efetivação exigem 

uma participação coletiva e um grande envolvimento dos segmentos da comunidade escolar, 

a fim de nortear, juntamente com o Regimento Escolar em vigor, todas as ações da escola, 

explicitando os fundamentos teórico-metodológicos e a construção dos objetivos, estratégias 

e avaliação, considerando-se igualmente relevantes suas próprias características, as quais 

foram elaboradas pensando, também, na inclusão dos estudantes de todas as camadas 

sociais, assim como, os estudantes matriculados nesta Instituição Educacional com 

necessidades educacionais especiais. 

Almejamos uma escola com identidade, com conhecimento, estabelecimento e 

cumprimento de regras que visem o bem comum, respeito ao Regimento da Escola, com 

autonomia pedagógica do corpo docente, trabalho coletivo, participação plena da comunidade, 

definição do papel da escola e da família e o gosto do educando por estar neste espaço, já 

que o objetivo é promover atividades lúdicas e prazerosas e criar um ambiente harmônico e 

feliz. Ao se planejar as atividades a serem ministradas devemos considerar que é um objetivo 

importante, o professor deverá conhecer as condições de seus estudantes e como eles 

devem ser preparados para as atividades, pois para que tenham sucesso precisa-se 

considerar que surgirá a necessidade de se tomar providências com antecedência. Para dar 

suporte a esse trabalho podemos contar com com muito documentos, são, Manuais, 

Orientações, Guias, Diretrizes, Portarias, Cadernos e o Currículo. Essa instituição é pautada 

pelos princípios apresentados numa perspectiva de currículo integrado. São eles: 
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Da unicidade entre teoria e prática – uma relação indissociável, onde untas 
promovem uma pedagogia criadora, critica e reflexiva. Ações que levam 
os estudantes a autonomia e independência, Buscando o conhecimento 
integrado a práxis deve ser uma constância em todo trabalho pedagógico 
da escola. Há que ter uma “clareza no Para que ensinar? O que ensinar? 
Como ensinar o que e como avaliar?” (SEEDF-2018.p.67). 
Interdisciplinaridade e da contextualização – itens fundamentais para o 
currículo integrado a abordagem do mesmo tema agregado a 
contextualização que dá sentido social e político aos conceitos aplicados. 
A integração e contextualização oportuniza o desenvolvimento de 
habilidades. A proximidade desses dois princípios favorece as 
aprendizagens dos estudantes 
Flexibilização – a realidade de cada escola irá flexibilizar o currículo dando 
abertura uma contextualização e diversificação da práxis. O conhecimento 
prévio dos estudantes oportuniza novos saberes quanto ao conhecimento 
científico. O partilhar de experiências, saberes entre estudantes e 
professores devem ser práticas de sala de aula. (Currículo em Movimento da 
Secretaria de Estado de Educação, 2018, p. 66). 

Essa instituição é pautada, também, pelos princípios apresentados numa perspectiva 

de Educação Integral. São eles: 

Integralidade: deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 
adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as 
dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 
psicomotores e sociais.  
Intersetorialização: deve ocorrer no âmbito do Governo entre as políticas 
públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, 
culturais e esportivos sejam articulados. 
Transversalidade: pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, 
considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da 
escola. 
Diálogo Escola e Comunidade: se faz necessária a transformação da 
escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários 
somo sendo do mundo e da vida. 
Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a 
cidade como um rico laboratório de aprendizagem.  
Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 
experiências e informações, com o objetivo de riar oportunidades de 
aprendizagem para todas as crinças, adolescentes e jovens. (Currículo em 
Movimento da Secretaria de Estado de Educação, 2018, p. 28 e 29). 

 

Para o sucesso do Projeto Político Pedagógico contamos com responsabilidade e 

compromisso de todos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, tais como: Direção, 

Conselho Escolar, coordenadores, professores regentes e readaptados, auxiliares da carreira 

de assistência, o professor da sala de recursos, assim como pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes. 
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 Diversidade, Cidadania, Direitos Humanos, Sustentabilidade e Meio Ambiente são 

temas da atualidade incorporados a este PPP através da Educação para Diversidade que 

estimula mudanças comportamentais em relação ao futuro da sociedade humana e sua 

relação com a natureza. Mostram-se instrumentos úteis e objetivos para a geração de 

sentimentos de empatia e cuidados com todos os seres vivos, apreciação da diversidade e 

tolerância das diferenças, pensamento crítico e autoestima dos estudantes.  

 A Educação para a Diversidade e Direitos Humanos pode ser definida como a 

educação que incentiva o respeito e a ética para com todos os seres. Ela não visa apenas à 

transmissão do conhecimento contido no conteúdo programático, mas também o 

desenvolvimento de atitudes positivas em relação às pessoas, aos demais animais e ao meio 

ambiente. Há uma ligação direta entre o respeito aos seres humanos, aos demais animais e 

ao meio ambiente. 

 
 

7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

Através desse Projeto Político Pedagógico objetivamos subsidiar o planejamento das 

coordenações individuais e coletivas, por meio de encontros sistemáticos e de 

desenvolvimento de projetos pedagógicos, visando oferecer ao estudante uma melhor 

qualidade no processo ensino-aprendizagem, respondendo a um novo perfil de comunidade, 

sociedade e contexto social vivido desde 2020 e se prolongando até 2021 sem previsão de 

término, pelo menos a saída da situação de calamidade sanitária, que nos encontramos em 

nível nacional e mundial devido a pandemia por covd-19. Nessa forma de ensino remoto e/ou 

híbrido toda a comunidade aprendeu e se reinventou. Diante dos inúmeros desafios e de tantas 

mudanças a escola acredita estar contribuindo de forma a recuperar e construir a dimensão 

social e ética através do crescimento pessoal, assegurando-lhes a formação comum 

indispensável ao exercício da cidadania, formando cidadão autônomo, crítico e consciente da 

sua realidade, valorizando a qualidade do ensino público, respeitando as diferenças e 

valorizando a pluralidade. Objetivamos para a construção do processo ensino aprendizagem 

no contexto de aulas não presenciais e/ou híbridas: 
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 Fazer busca ativa por telefone, e-mail, por msg ou ligação usando o aplicativo de 

whatsapp, se for o caso ida até a residência para garantir que todos os educandos 

participem das aulas e permaneçam ativos durante todo o ano letivo; 

 Adotar uma linguagem clara nas instruções e comandos das atividades na 

Plataforma Google Classroom /Escola em Casa DF, pelo whatsapp e nas 

atividades impressas;  

 Estar atentos aos direitos autorais; 

 Atender aos estudantes e comunidade respeitando as condições sócio-

econômicas, de tempo (horários, entrega das atividades) e de vulnerabilidade 

social; 

 Produzir materiais para atender a todos os estudantes em suas especificidades, 

após realização de atividades diagnósticas e avaliativas; 

 Adaptar o atendimento, se possível de forma individualizada e coletiva para os 

estudantes com Necessidades Especiais;   

 Orientar, acompanhar a participação e realização das atividades de todos os 

estudantes; 

 Implementar o Currículo em Movimento da Educação Básica (Replanejamento 
Curricular 2020/2021); 

 

 Buscar maior integração entre os componentes curriculares; 
 

 Possibilitar ao estudante meios de despertar princípios estéticos da criatividade 

e da diversidade de manifestações artísticas e culturais; 

 Desenvolver o espírito crítico no estudante; 

 

 Despertar interesse pela leitura e desenvolvimento da escrita; 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 
ESCOLA CLASSE 01 DO GUARÁ 

19 

 

 

 

 Proporcionar meios para que os estudantes tenham hora de lazer; 

 

 Desenvolver no estudante a oralidade; 

 

 Possibilitar maior integração escola-comunidade; 

 

 Desenvolver no estudante o interesse pela informática, esclarecer sua 

importância no mundo globalizado; 

 Oferecer atividades diversificadas, desenvolvendo habilidades em diversas 

áreas de conhecimento; 

 Buscar criar sentimento nativista de amor à pátria; 

 

 Cultivar a socialização, amor e fraternidade, resgatando valores, atitudes e 

normas morais e éticos; 

 Buscar a valorização de recursos naturais preciosos e raros; 

 

 Criar hábitos de estudo; 

 

 Desenvolver os hábitos de higiene, alimentação e saúde; 

 

 Desenvolver a autoestima e responsabilidade; 

 

 Criar condições para intervenção dos estudantes com defasagem de 

aprendizagem no Projeto Político Pedagógico desta escola; 

 Oferecer momentos de avaliação contínua dos projetos desenvolvidos na 

escola; 

 Oferecer atividades físicas através da capoeira e da recreação; 

 

 Criar condições para oferecer aula extraclasse através de excursões marcadas 

previamente, de acordo com as estratégias dos projetos político-pedagógico da 
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escola; 

 Atender as Leis 3.940/2007 (institui o Estatuto do Portador de Necessidades 

Especiais) e 11.645/2008 (estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”); 

 Buscar atitude favorável para diversificar e flexibilizar o processo de ensino e de 

aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos estudantes 

identificando as necessidades educacionais especiais; 

 Proporcionar melhores níveis de comunicação e interação com as pessoas as 

quais convivem e reforçar aspectos cotidianos que precisam ser aprendidos 

como: cores, desenhos, traços etc. e torná-los mais acessíveis à compreensão; 

 Trabalhar ética e cidadania como questões na construção de valores; 

honestidade, respeito, liberdade, solidariedade, limpeza, responsabilidade, amor, 

tolerância/paciência, cooperação, paz, disciplina, amizade, união, justiça; 

 Estabelecer princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, solidariedade e 

do respeito ao bem comum; 

 Cultivar o cuidado e a atenção com questões problemáticas de vida a fim de 

concretizar o respeito mútuo, o diálogo, a justiça e a solidariedade; 

 Dentro de todos os valores, trabalhar a preservação do Meio Ambiente: 

economia e reciclagem, os recursos hídricos; 

 Abrir espaço para que os estudantes possam se expressar e se comunicar 

através da música, bem como promover experiências de apreciação e 

abordagem em seus vários contextos culturais e históricos. 

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 
ESCOLA CLASSE 01 DO GUARÁ 

21 

 

 

 
 
 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
Essa Proposta visa uma educação democrática com integração de padrões 

significativos de qualidade de ensino em nossas ações diárias. Importante ressaltar que 

precisou ser adaptada e atualizada para o contexto de aulas não presenciais, ensino mediado 

por tecnologias e material impresso, no entanto seus Fundamentos teóricos- metodológicos 

não mudaram.  

“O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-
Crítica e na Psicologia Histórico-Cultura, opção teórico—metodológica que 
se assenta em inúmeros fatores, realidade socioeconômica da população 
do Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo não pode 
desconsiderar o contexto social,econômico e cultural dos estudantes. A 
democratização do acesso à escola para as classes populares requer que 
esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e 
revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 
estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola 
pública do DF” (Pressupostos Teóricos, p. 30). 

 
 

Na pedagogia Histórico-Crítica os sujeitos fazem parte da construção da própria história 

e da sociedade. No trabalho educativo todas as ações devem ser intencionais e planejadas 

para que o processo de aprendizagem acorra da melhor forma. A seguir um mapa conceitual 

sobre a Pedagogia Histórico-Crítica (Pressupostos Teóricos, p. 34): 

  

   

 Segundo a Psicologia Histórico - Cultural a aprendizagem acontece com as interações 

entre os sujeitos, onde todos são, de certa maneira, protagonistas do seu próprio processo de 

ensino aprendizagem onde o professor é mediador do conhecimento. O educador realiza seu 

trabalho de mediação de forma intencional, planejada e organizada para a formação de um 
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sujeito histórico e social. Nesse contexto o estudante chega na escola com conhecimentos 

prévios, pois sua família e através das interações ele adquiriu muito conhecimento e práticas 

que a escola deve acolher, respeitar e adicionar aos outros conhecimentos apresentados e na 

medida dos anos de escolaridade possam ser aprofundados.  

 

A Psicologia Histórico – Cultural destaca o desenvolvimento do 
psiquismo e das capacidades humanas relacinadas ao processo de 
aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de 
experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A 
aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o otro, 
favoracendo a crinças, jovens e adutos a interação e a resolução de 
problemas, questões e situações na ona mais próxima do nível de seu 
desenvolvimento” (Pressupostos Teóricos, p. 33). 

 

 Demerval Saviani e Lev Vygotsk são os referenciais da Pedagogia Histórico-Critica e 

Psicologia Histórico – Cultural, respectivamente. O volume “Pressupostos Teóricos” do Currículo 

em Movimento da Secretaria de Estado de Educação traz considerações muito importantes das 

duas teorias e recomendamos para aprofudamento a leitura de obras desse dois autores.  

 

De acordo com a base teórico-metodológica apresentamos nesse Projeto Político 

Pedagógico o Projeto Norteador e os subprojetos, que serão executados durante o ano letivo 

de 2021, nas diversas áreas com as turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries 

Iniciais. No momento na atualização desse documento, acontece o Plano de Vacinação com 

previsão para uma possível voltas às aulas de forma presencial ou híbrida no corrente ano. 

Diante da indefinição decidimos de forma coletiva manter muitos projetos (que só poderia 

acontecer de forma presencial), mas deixamos a observação de que podem não ser 

realizados. 

De acordo com o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a 

Secretaria de Estado de Educação do DF atende aos estudantes da Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio), 

em diversas modalidades, “Ensino Especial” é a única que se aplica nessa unidade escolar. 

Especificamente,  a EC 01 atende estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental de 

9 anos - Anos Iniciais ( 1º ao 5º anos): 

✔ Educação Infantil – Primeiro Ciclo, esta instituição atende as crianças pequenas, 
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4 e 5 anos, em turmas de 1º período e 2º período. 

✔ Ensino Fundamental – Segundo Ciclo, atende aos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), sendo 

que do 1º ao 3º ano, funciona como Bloco I, (BIA - Bloco Inicial de Alfabetização) e o 4º e 5º 

anos, como Bloco II. 

 

A SEEDF vem adotando medidas e elaborando projetos voltados para a melhoria da 

qualidade no ensino fundamental. São ações e propostas que estão sendo postas em prática 

de modo articulado e integrado, visando à promoção, a partir da realidade e das 

potencialidades das instituições educacionais e o desenvolvimento pleno dos estudantes da 

rede pública de ensino. 

Educação Infantil – adota como Eixos Integradores trabalhos de base educativa com 

as crianças para o Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Buscando a integração com os Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais - a organização curricular, nos Anos Iniciais do 

ensino fundamental, enfatiza a assimilação de conceitos, buscando desenvolver habilidades 

e competências que possibilitem aos estudantes prosseguirem os estudos (Regimento Escolar 

das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal). Face aos 

princípios de interdisciplinaridade e de contextualização que permeiam todo o Currículo em 

Movimento do DF, e da forma de habilitação dos professores para atuarem nos Anos Iniciais 

do ensino fundamental, o tratamento didático-pedagógico dos componentes 

 

curriculares será com atividades, não se justificando preestabelecer número de horas para 

cada um dos componentes curriculares. 

Bloco Inicial de Alfabetização - o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) tem a dimensão 

positiva de promover a progressão continuada do processo de aprendizagem, além de 

possibilitar a organização de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das 

competências que a criança precisa construir adotando medidas e estratégias que promovam 

o alcance dos objetivos propostos. 
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O objetivo geral do BIA é garantir à criança, a partir dos 6 anos de idade, a aquisição 

da alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global. 

Para alcançar os objetivos, essa Proposta baseia-se em princípios teórico- 

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

constituem em elementos imprescindíveis ao sucesso do Bloco e que deverão ser observados 

por todos os envolvidos nesse processo de construção como: formação continuada dos 

professores; trabalho coletivo com reagrupamento; trabalho com projeto interventivo; práticas 

de alfabetização e a avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem. 

Educação Inclusiva - a inclusão é outro ponto importante nesta Instituição. É o 

processo pelo qual se adapta e se transforma para poder inserir em classes de ensino regular 

crianças com necessidades educacionais especiais e com dificuldades de aprendizagem que 

estão em busca de seu desenvolvimento e exercício da cidadania. 

Esses estudantes com necessidades educacionais especiais são aqueles que 

apresentam, em comparação com os outros, significativas diferenças decorrentes de fatores 

inatos ou adquiridos, de caráter permanente e que dificultam a interação com o meio físico e 

social e que apresentam algum tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, múltipla, 

TGD/TEA ou altas habilidades, necessitando de recursos especializados para 

desenvolvimento de suas potencialidades e minimizar suas dificuldades. 

Esta Instituição de Ensino conta com a Sala de Recursos promovendo a melhoria de 

qualidade do ensino-aprendizagem dos estudantes com deficiência, TGD/TEA. A professora 

 

que atua na Sala de Recursos colabora para superação das dificuldades encontradas pelo 

estudante e apoia o corpo docente auxiliando a desenvolver estratégias educacionais que 

atendam as diferentes necessidades dos estudantes, tornando eficaz o processo de inclusão, 

além de orientar e auxiliar na adequação curricular. 

Como suporte ao estudante que apresenta necessidades especiais é disponibilizado, 

Monitores ou Educadores Sociais Voluntários (ESV), através da Coordenação Regional de 

Ensino (CRE) responsável pela seleção e encaminhamento desses profissionais às escolas. 

Nos anos de 2020/0/2021 não foi realizado nenhum processo de seleção para ESV devido ao 

contexto de pandemia pelo covid-19), aguardamos o retorno das aulas presenciais para a volta 
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desse tipo de atendimento. 

A Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem é um atendimento oferecido aos 

estudantes com necessidades especiais na rede pública do Distrito Federal, que atende a 

questões pedagógicas e atua como apoio a ações administrativas como: acompanhar a 

transferência de estudante e viabilizar junto à Coordenação Regional de Ensino - coordenação 

de planejamento e controle, instituição educacional onde os ANEE’s (Estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais) possam estudar. 

 
 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
Essa Instituição Educacional atende estudantes de faixa etária de 4 a 14 anos, 

conforme as diretrizes da Estratégia de Matrícula para as Escolas Públicas do Distrito Federal, 

compreendendo o atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais. Os 

três primeiros anos integram o Bloco Inicial de Alfabetização, de forma que correspondem, 

respectivamente, ao 1º ano, 2º ano e 3º ano do referido bloco. Com duração mínima de nove 

anos em regime de ciclo para as séries iniciais. Ciclo I (1º e 2º períodos da Educação Infantil) 

Ciclo II ( 1º, 2º e 3º ano do EF 9 anos –Bloco Inicial de Alfabetização – Bloco 1 e 4º e 5º ano – 

Bloco 2). Pretende-se que essas etapas de ensino possibilite ao estudante ampliar sua 

capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, competências e 

habilidades, a formação de atitudes e valores. A seguir estão dispostas toda a Organização 

do Trabalho Pedagógico em tópicos. 

Os objetivos, metodologia e processo de avaliação do Projeto Norteador e de cada 

subprojeto foram definidos com a participação de toda a comunidade escolar. Para atingirmos 

nossos objetivos, ressaltamos a necessidade de envolvimento de todo o corpo 

docente/discente, dos membros que compõem o Conselho Escolar e demais membros da 

nossa comunidade. 

O papel dos educadores aqui será o de mediador das atividades, garantindo sempre os 

interesses explicitados pelos estudantes e os que tenham relação com os temas abordados 

nos projetos. 
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Essa Instituição Educacional atende - Educação Infantil: turmas de 1º e 2º período; 

Ensino Fundamental Séries Iniciais: Turmas 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. Previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB a ampliação do período de escolaridade obrigatória é a metas 1 do 

Plano Nacional de Educação – PNE (2014 – 2024), como a meta 1 do Plano Distrital de 

Educação – PDE (2014-2024) 

Gradualmente a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal iniciou em 

2005 o processo de implantação do Ensino Fundamental de 9 anos nas instituições 

educacionais vinculadas à rede pública de Ensino, tendo como estratégia pedagógica o Bloco 

Inicial de Alfabetização – BIA, desenvolvido em três anos, com crianças a partir de 6 

anos de idade, objetivando efetivar a qualidade de ensino para todos, dessa forma gradual, 

cumpriu-se a Lei nº 3.483, de 25 de novembro de 2004, DODF nº225, Decreto 25.619 de 01 

de março de 2005 e Portaria nº 283/2005 em 2008. Em 2014, os Ciclos de Aprendizagens 

deveriam ter sido ampliados até o 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino 

do Distrito Federal, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos 

estudantes considerando a lógica do processo, mas apenas a partir desse ano. Quanto à 

organização dos Ciclos de Aprendizagem, a Secretaria de Educação do Distrito Federal optou 

pela seguinte configuração: 

 
 
 
 

Educação Básica 

Educação Infantil Ensino Fundamental de 9 anos– séries iniciais 

1º Ciclo 2º Ciclo 

 

 
1º período 

 

 
2º período 

Bloco 1 - BIA Bloco 2 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

 

 
 

9.1. MODALIDADES DE ENSINO/HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
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5º EF9 01 07h30 às 12h30 

 
 

ENSINO REGULAR VESPERTINO 

Modalidade de ensino Número de turmas Horário 

1º Período Educação Infantil 01 13h às 18h 

2º Período Educação Infantil 01 13h às 18h 

1º EF9 01 13h às 18h 

2º EF9 01 13h às 18h 

ENSINO REGULAR MATUTINO 

Modalidade de ensino Número de turmas Horário 

2º Período Educação Infantil 02 07h30 às 12h30 

1º EF9 01 07h30 às 12h30 

2º EF9 01 07h30 às 12h30 

3º EF9 01 07h30 às 12h30 

4º EF9 02 07h30 às 12h30 
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3º EF9 01 13h às 18h 

4ºEF9 01 13h às 18h 

5ºEF9 02 13h às 18h 

 

 

Quanto ao aspecto físico, a escola encontra-se em estado de conservação razoável, 

com exceção do telhado e da quadra. Esses espaços precisam de manutenção urgente. A 

quadra encontra-se com o piso deteriorado e precisa de uma cobertura, pois é único lugar para 

recreação. 
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9.2 – PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2020 UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 01 DO GUARÁ 

Responsável pela informação: Coordenadores Pedagógicos 
 
 

TEMA 
 

OBJETIVOS 
 

JUSTIFICATIVA 
 

ESTRATÉGIAS 
 

RESPONSÁVEIS 
 

AVALIAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisitação da 
Projeto Político 

Pedagógico da Escola 
(PPP) 

 

 Revisitar o Projeto 
Político Pedagógico – 
PPP da escola, 
analisando os projetos 
existentes e atualizando 
conforme necessidades 
identificadas pela 
comunidade escolar; 

 

 
O PPP deve ser vista 
como um processo 
permanente de reflexão 
e discussão das ações 
desenvolvidas na 
escola, tendo por base a 
construção de um 
processo participativo, 
em decisões que visam 
potencializar a 
participação de cada 
segmento e validar as 
ações desenvolvidas na 
escola. Portanto, faz-se 
necessário realizar 
periodicamente 
avaliações, analisando 
as necessidades, 
realidades, carências, 
potencialidades e 

 

 Revisitação do Projeto 
Político Pedagógico da escola, 
durante a Semana Pedagógica, 
analisando e atualizando os 
projetos e ações previstas, 
conforme necessidades 
identificadas no ensino remoto; 

 Aplicação de questionários 
junto à família e comunidade 
escolar para atualização do 
PPP. 

 

 
Equipe Gestora, 
Equipe Pedagógica e 
Professores. 
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expectativas da 
comunidade escolar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização do 
trabalho Pedagógico 

e o Currículo em 
Movimento do Distrito 

Federal. 
 
 
 
 

 

 Revisitar o Currículo 
o da Secretaria de 
Educação do DF – 
Educação Infantil e 
Anos Iniciais e o 
Replanejamento 2021, 
por meio de estudos 
dirigidos; 

 Analisar a 
organização do trabalho 
pedagógico, frente ao 
Currículo em 
Movimento do DF e 
Replanejamento 
Curricular 2021; 

 Organizar os 
objetivos/conteúdos por 
bimestre, definindo o 
tempo que será dado a 
cada conteúdo, 
considerando os 

       
 O currículo é 
instrumento norteador 
das ações pedagógicas 
da escola, pois 
apresenta a 
organização dos 
conteúdos que serão 
desenvolvidos com os 
alunos durante o 
período letivo, por isso 
faz-se necessário o seu 
estudo, definindo as 
estratégias e ações a 
serem utilizadas pelos 
educadores para que ao 
final do bimestre, o 
conteúdo seja 
internalizado pelos 
estudantes. O 
Replanejamento 2021 é 
uma estratégia de 

 

 Apresentação e estudo do 
Currículo da Secretaria de 
Educação do DF da Educação 
Infantil e Anos Inicias e o 
Replanejamento Curricular 
2021; 

 Distribuição dos objetivos e 
conteúdos por Bloco/Ano, para 
análise e discussão em  pares 
de cada Bloco; 

 Organização dos objetivos e 
conteúdos por bimestre. 
 
 

 
Professores e Equipe 
Pedagógica 
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projetos e temáticas 
transversais e 
interdisciplinares a 
serem trabalhadas ao 
longo do ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

retomada dos 
objetivos/conteúdos 
anteriores ao ano letivo 
vigente considerados 
fundamentais para a 
consolidação das 
aprendizagens do 
estudante no ano em 
curso, considerando as 
especificidades do 
ensino remoto e 
dificuldades vivenciadas 
neste período de 
Pandemia da COVID-
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Realizar estudo 
sobre o Processo de 
Alfabetização e 
Letramento, segundo 
os autores 
referendados pela 
Secretaria de Educação 
do DF; 

 Propor metas a 
serem alcançadas para 
cada Ano, conforme o 
Currículo em 

  
Na perspectiva de 
melhorar o índice de 
aproveitamento 
Institucional apontado 
nas avaliações internas 
e externas, faz-se 
necessário o estudo  
   e reavaliação das 
atuais estratégias de 
intervenções 
pedagógicas dentro do 
processo de assimilação 

 

 Realização do momento de 
estudo e discursão sobre a 
temática; 

 Construção de metas a 
serem alcançadas para cada 
Ano; 

 Construção de fichas para o 
acompanhamento/intervenções 
das aprendizagens. 

 
Coordenadores 
Pedagógicos e 
professores 

 
Com o estudo, 
espera-se 
contribuir para o 
melhor 
entendimento do 
processo de 
aprendizagem, 
levando o professor 
a ressignificar suas 
práticas 
pedagógicas e 
intervir de forma 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 
ESCOLA CLASSE 01 DO GUARÁ 

32 

 

 

 
 
 
 

Processo de 
Aprendizagem e as 

Avaliações 
 
 
 

Movimento e o 
Replanejamento 2021. 
 
 

e aquisição da leitura e 
escrita.  Deste modo, o  
professor exerce um 
papel fundamental, 
refletindo sua prática e 
promovendo a 
alfabetização na 
perspectiva do  
multiletramento. Além 
disso, deve estimular a 
criticidade para a 
formação de sujeitos 
reflexivos e 
participantes da 
sociedade, almejando 
também a evolução nos 
níveis da psicogênese 
da leitura e da escrita. 

satisfatória no 
desenvolvimento 
da aprendizagem 
do estudante. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Compreender a 
importância e 
necessidade de realizar 
o Diagnóstico e 
acompanhamento do 
processo de ensino e 
aprendizagem dos 
estudantes; 

 Contribuir para uma 

  
O estudo de estratégias 
de diagnóstico e 
acompanhamento do 
processo de ensino e 
aprendizagem dos 
estudantes, faz-se 
necessário para que o 
professor tenha 
conhecimento e 

 

 Apresentação e discussão 
da concepção de 
aprendizagem e 
desenvolvimento conforme os 
documentos norteadores da 
Secretaria de Educação do DF; 

 Apresentação e análise de 
produção dos estudantes, 
analisando as possíveis 

  

Equipe Pedagógica e 
professores 

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 
ESCOLA CLASSE 01 DO GUARÁ 

33 

 

 

 
 
 
 
 

Diagnóstico e 
acompanhamento do 
processo de ensino e 

aprendizagem dos 
estudantes  

 
 
 
 
 
 

melhor avaliação e 
intervenções no 
processo de 
aprendizagens dos 
estudantes. 

compreensão do 
processo de construção 
da aprendizagem. 
Assim, é fundamental 
mapear os níveis de 
desenvolvimento dos 
sujeitos participantes do 
processo, para então 
ressignificar o trabalho 
pedagógico a ser 
desenvolvido na turma. 

intervenções a serem 
realizadas. 

 
 
 

Letramento 
Matemático 

 

 Analisar e refletir os 
dados das avaliações 
internas e externas da 
escola; 

 Analisar as 
concepções do 
Letramento Matemático 
e práticas pedagógicas; 

 Significar conteúdos 
matemáticos às 
questões diárias dos 

 
Após estudo, reflexão e 
análise dos resultados 
das avaliações internas 
e externas da escola 
(ANA/ Prova Brasil/ 
Provinha Brasil), faz-se  
necessário o estudo e o 
planejamento  
adequados  ao repensar 
pedagógico, para a 
melhoria das práticas de 

 

 Estudo dos resultados das 
avalições internas e externas 
da escola; 

 Apresentação e discussão 
da concepção de letramento 
matemático conforme os 
documentos norteadores da 
Secretaria de Educação do DF; 

 Elaboração de 
instrumentos avaliativos/ 
diagnósticos. 

 
Equipe Pedagógica e 
Professor. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 
ESCOLA CLASSE 01 DO GUARÁ 

34 

 

 

estudantes.  sala de aula e ações que 
viabilizem a otimização 
da  aprendizagem. 

 
 

 
 

 
Diários de Classe e 

possibilidades 
prévias para a 

elaboração do RAVs 

 

 Conhecer a estrutura 
do Diário de Classe; 

 Reconhecer o 
registro diário como 
uma estratégia de 
acompanhamento do 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Analisar estratégias 
de registro que 
contribuem para a 
avaliação e construção 
do Relatório Descritivo; 

 Apresentar a 
estrutura do Relatório 
Descritivo do estudante. 

 
 Considerando o 
Registro como uma 
ferramenta 
indispensável no 
cotidiano da sala de 
aula, que permite avaliar 
e reavaliar, tanto o 
processo de 
aprendizagem dos 
estudantes, como o 
trabalho do professor e 
que valida o processo 
de construção do 
Relatório Descritivo dos 
estudantes, a temática 
faz-se necessária ser 
estudada pelo grupo. 

 

 Apresentação do Diário de 
Classe, explorando a estrutura 
e especificidade de cada 
campo; 

 Estudo dos documentos:  
Diretrizes de Avaliação 
Educacional e Orientações à 
rede pública de ensino para o 
registro das atividades 
pedagógicas remotas e 
presenciais; 

 Apresentação e discussão 
de instrumentos/estratégias de 
registros diários do 
desenvolvimento do estudante; 

 Oficina de construção do 
Relatório Descritivo do 
estudante. 

 

 
Equipe Pedagógica e 
Professora. 

 

 
 
 
 
 

 

 Considerar o Projeto 
Interventivo como 
proposta de intervenção 
pedagógica pontual e 

 
É necessário o efetivo 
entendimento de que o 
Projeto Interventivo é 
integrador e pertence ao 

 

 Desenvolvimento de 
estudo e análise dos princípios 
norteadores do Projeto 
Interventivo conforme as 

 
Professores e Equipe 
Pedagógica 
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Projeto Interventivo 
 

temporária no 
atendimento ao 
estudante; 

 Promover o 
repensar de 
concepções e práticas 
pedagógicas, de forma 
a oportunizar a 
adequação do ensino 
às dificuldades 
educacionais 
apresentadas pelos 
estudantes, neste 
momento de ensino 
remoto. 

grupo de educadores 
que compartilham os 
mesmos objetivos e 
interesses, visando um 
atendimento imediato 
aos estudantes, que 
após experimentarem 
todas as estratégias 
pedagógicas de 
aprendizagem, ainda 
evidenciam 
dificuldades, assim 
deverão receber um 
atendimento flexível, 
dinâmico e temporário, 
sobretudo nesse 
momento de ensino 
remoto. 

Diretrizes Pedagógicas para 
Organização Escolar em Ciclo; 

 Reavaliação e 
reestruturação das ações 
pedagógicas desenvolvidas no 
Projeto Interventivo, dentro da 
Unidade de Ensino, para esse 
momento de ensino remoto. 
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Oficina de confecção 
de material de apoio 

para os professores e 
crianças da Educação 

Infantil 
 
 

 

 Oportunizar a 
construção de material 
de apoio para os 
professores e 
estudantes das turmas 
de Educação Infantil; 

 Proporcionar o 
desenvolvimento de 
aprendizagens mais 
significativas, por meio 
do apoio do material 
concreto; 

 Enriquecer o 
ambiente de 
aprendizagens com 
recursos concreto e 
lúdico. 

 
  Todo ser humano, ao 
vivenciar situações 
lúdicas demonstra maior 
prazer e envolvimento 
com a atividade 
desenvolvida. Assim, 
enriquecer o ambiente 
de aprendizagem com 
material concreto e 
situações lúdicas é tida 
como uma valiosa 
estratégia para 
desenvolver a 
aprendizagem das  
crianças, neste 
momento de ensino 
remoto. 

 

 Pesquisa e levantamento 
de materiais que podem 
contribuir para o processo de 
aprendizagem, respeitando a 
proposta de trabalho dos 
professores e nível de 
desenvolvimento das crianças; 

 Construção do material de 
apoio escolhido pelo grupo de 
professores e organização de 
kits de material pedagógico 
para as crianças; 

 

 
Equipe Pedagógica e 
Professores  
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Oficina para a 
construção de hábitos 

de estudos com os 
estudantes 

 
 

 

 Estudar e planejar 
estratégias para 
desenvolver junto aos 
estudantes e famílias, a 
construção de Hábitos 
de Estudo em casa com 
os estudantes; 

 Estabelecer com as 
famílias uma relação de 
parceria na busca de 
rotinas e hábitos de 
estudo, mostrando a 
importância do 
incentivo em casa e 
estabelecendo vinculo 
de conhecimento do 
que está sendo 
trabalhado na escola; 

 Desenvolver no 
estudante a autonomia 
e a responsabilidade 
pessoal de hábitos de 
estudo e organização 
dos seus pertences; 

 

 
Considerando a 
aprendizagem um 
processo complexo, que 
exige do estudante 
envolvimento, vontade 
de aprender e ser parte 
do processo ensino 
aprendizagem, é que se 
justifica a necessidade 
de construir junto às 
famílias, o hábito de 
estudo em casa, 
visando estabelecer 
rotinas e posturas frente 
aos estudos e 
aprendizagens, que 
resultarão no sucesso 
da vida escolar de seus 
filhos. 
 
  
 
 

 

 Estudo sobre a importância 
de construir hábitos de estudo 
junto à família; 

 Construção de sugestões 
de estratégias de estudo a 
serem desenvolvidas pela 
família em casa; 

 Realização de um 
momento com os estudantes 
e os pais para discussão da 
temática e encaminhamento 
de estratégias de hábitos de 
estudo a serem desenvolvidas 
em casa. 

 
SOE e Professor 
Regente. 
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9.3 - PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

   

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 
 

 

 
 

Plano de Ação da Orientação Educacional 2021 
 

 
 

CRE: GUARÁ 

Unidade Escolar: Escola Classe 01 do Guará                                                                            

Orientadora  Educacional: Telma Sales Batista                                                                         Matrícula: 30.581-2 

E-mail:  telma.sales@edu.se.df.gov.br                                                                                        

Turnos de atendimento: Matutino e Vespertino 

Objetivos da Orientação Educacional para 2021 

 
    Executar ações que visam contribuir com a promoção do ensino e aprendizagem, em consonância com o Projeto Pedagógico da Unidade Escolar.   
    Considerar os impactos do acesso, das aprendizagens e das dificuldades de manejo do uso das tecnologias, assim como as experiências 
socioemocionais do distanciamento social e do luto, e da diversidade dos ganhos acadêmicos e possíveis frustrações com o processo de ensino-
aprendizagem, realizando ações institucionais, coletivas e individuais junto aos estudantes, famílias e docentes. 
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Justificativa 

    
         Diante dos desafios constatados durante o ensino remoto, ocasionado em virtude da pandemia de covid-19, faz-se necessário promover 
estratégias envolvendo a Equipe Gestora e Pedagógica, assim como os estudantes e seus responsáveis, para que juntos desenvolvam ações 
capazes de favorecer o aprendizado, a importância do autocuidado, as competências socioemocionais e os demais aspectos,  que contribuem com 
a formação escolar e valores que integram a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental desta Unidade Escolar. Possibilitar a análise 
da realidade escolar frente ao retorno às aulas presenciais, considerando a forma híbrida de ensino, os atendimentos coletivos e individualizados 
propostos pelo Serviço de Orientação Educacional, seguindo rigorosamente os protocolos e medidas de biossegurança norteados pelos documentos 
apresentados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  
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AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

DA O.E DESENVOLVIDA 

 

Organização do 
trabalho da 
Orientação 

Educacional e 
apresentação das 

ações no 1º 
Semestre letivo 

 
Avaliação do 

Ensino e 
Aprendizagem  

 
 
 
 

Busca Ativa 

Adequação das fichas 
e formulários do SOE, 
às atividades remotas. 

Equipe Pedagógica 
 

       1º bimestre 
 

       Secretaria Escolar Ação Institucional 

Esclarecimentos sobre a 
atuação da Orientação 
Educacional. 
 

      Equipe Pedagógica        1º bimestre     Equipe Pedagógica    Ação Institucional  

Discussão, planejamento 
e execução de ações 
pedagógicas, visando a 
qualidade do ensino 
remoto. 

 

 
Equipe Pedagógica, 

estudantes e 
responsáveis 

Todo ano letivo Equipe Gestora Ação junto aos professores, 
estudantes e responsáveis 

Acompanhamento dos 
estudantes, a fim de 
promover a participação 
às aulas síncronas e a 
entrega das atividades 
escolares. 

 
Equipe Pedagógica,  

estudantes e 
responsáveis 

Todo ano letivo Equipe Gestora 
Conselhos Tutelares  

Guará, SIA, Estrutural e 
Vicente Pires 

Ação junto aos professores, 
estudantes e responsáveis 

Ações junto as redes de apoio 

 

Escuta sensível 

 
Melhoria do ensino, 
aprendizagem e 
interação social 

Equipe Pedagógica, 

Estudantes e 

responsáveis 

Todo ano letivo Equipe Gestora Ação junto aos professores, 

estudantes e responsáveis 

Coordenação 

Pedagógica 

Formação e análise das 
determinações legais, 
informações e 
definições de ações 

    Equipe Pedagógica Todo ano letivo Equipe Gestora Ação junto aos professores  
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(Coletiva) coletivas 

Coordenações 

Compartilhadas 

Discutir estratégias que 
favoreçam o ensino e a 
aprendizagem, de 
acordo com os anos e a 
etapa da Educação 
Infantil. 

     Equipe Pedagógica Todo ano letivo Equipe Gestora Ação junto aos professores 

Conselho de Classe  
Análise dos aspectos 
que prejudicam ou 
auxiliam o ensino e a 
aprendizagem. 

Equipe Pedagógica Ao final de cada bimestre 

letivo 

Equipe Gestora Ação junto aos professores 

Encontro 

Articulado da 

Orientação Educ. 

Formação e trocas de 
experiências sobre as 
ações do SOE. 

 

Coordenação 

Intermediária da OE 

Todo ano letivo CRE Guará Ação Institucional 

Reuniões de Pais  
Proporcionar a 

interação entre escola e 
família, através de lives , 
atividades informativas 

e formativas. 

Equipe Pedagógica, 

estudantes e 

responsáveis 

Todo ano letivo Equipe Gestora Ação junto aos professores, 

estudantes e responsáveis 

Sábados letivos 
Proporcionar a 

interação entre escola e 
família, através de lives, 
atividades informativas 

e formativas. 

Equipe Pedagógica, 

estudantes e 

responsáveis 

Todo ano letivo Equipe Gestora Ação junto aos professores, 

estudantes e responsáveis.  
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Protocolos de 

Segurança 

Discutir, planejar e 
executar ações voltadas 
ao autocuidado durante 

o ensino híbrido. 

Equipe Pedagógica, 

estudantes e 

responsáveis 

3º  e 4º bimestres letivos Equipe Gestora  Ação junto aos professores, 

estudantes e responsáveis. 

Hábito de Estudo 

no ensino híbrido  

Discutir e implementar 
rotinas  de estudo que 

favoreçam a autonomia 
e a aprendizagem 

significativa. 

Equipe Pedagógica, 

estudantes e 

responsáveis 

3º e 4º bimestres letivos Equipe Gestora Ação junto aos professores, 

estudantes e responsáveis 

Educação 

Socioemocional 

Promover o 
acolhimento e o 

autoconhecimento, 
refletindo seus 

sentimentos e valores.  

Equipe Pedagógica, 

estudantes e 

responsáveis 

3º e 4º bimestres letivos Equipe Gestora  

SEBRAI 

Ação junto aos professores, 

estudantes e responsáveis.  

Transição para os 

Anos Finais  

Discutir sobre as 
mudanças da fase de 

vida e de etapa escolar. 

Equipe Pedagógica, 

estudantes  

4º bimestre Equipe Gestora  Ação junto aos professores, 

estudantes. 
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Equipe Gestora UE / Matrícula 
 

 
 

Coordenação Intermediária da OE/ Matrícula 
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9.4 - PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO AS APRENDIZAGENS - EEAA 

 
 
 

UE: Escola Classe 01 do Guará Telefone: 39013705 

Diretor (a): Sandra Maria Moraes Sousa Guimarães Vice-diretor(a): Ivone Alvino de Barro Gomes  

Quantitativo de  estudantes: 323  Nº de  turmas: 16 Etapas/modalidades:  Educação Infantil 1º e 2º Períodos e Ensino 

Fundamental de 1º ao 5º ano 

 
Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( X ) Orientação Educacional ( X ) Sala de Apoio à Aprendizagem ( X ) Outro:   

 

EEAA: Pedagoga (o) Marly Lins Marques de Miranda 

Psicóloga (o)    
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Eixos sugeridos: 

 

8. Eventos 
 

1. Coordenação Coletiva 

 
2. Observação do contexto escolar 

 
3. Observação em sala de aula 

 
4. Ações voltadas à relação família-escola 

 
5. Formação continuada de professores 

 
6. Reunião EEAA 

 
7. Planejamento EEAA 

9. Reunião com a Gestão Escolar 

 
10. Estudos de caso 

 
11. Conselhos de Classe 

 
12. Projetos e ações institucionais 

 
13. Atendimento de acompanhamento mediado 

 
14. Reunião com a itinerante da SAA 
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Eixo: Coordenação Coletiva 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronogram 

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Assessoramento  aos 
profissionais da instituição; 
Sugestão de ações, 
planejamento e orientações 
específicas; 

 
Atendimento das demandas 
e queixas dos professores. 

Promover momentos de 
reflexão capazes de favorecer a 
ressignificação das práticas e 
estratégias de ensino; 

 
Envolver os profissionais a 
prevenção do contexto escolar, 
valorizando as características e 
particularidades que 
interferem diariamente no 
desempenho da instituição 
educacional. 

 
Discussão sobre as concepções de 
ensino e de aprendizagem dos docentes 
e seus impactos no planejamento das 
atividades escolares; 

 
Análise acerca dos projetos elaborados 
pela instituição e a produção dos 
estudantes; 

 
Encaminhamentos e acompanhamento 
de alunos atendidos pela Sala de 
Recursos e Sala de Apoio a 
Aprendizagem; 

 
Devolutiva de atendimento aos 
professores. 

 
 
 
 

 
quarta-feira 

 
 
 

Pedagoga 
EEAA, 

Professores e 
Direção. 

 
 

A avaliação será 
realizada ao 
final de cada 

bimestre letivo. 
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Eixo: Observação do Contexto Escolar 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronograma 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Conhecer melhor a 
instituição e 
sistematizar ações, 
visando a melhoria 
das práticas e a 
transformação do 
contexto escolar; 

 
Observação dos 
estudantes nos 
diversos momentos no 
ambiente escolar. 

Elaborar o mapeamento institucional de 
forma que este instrumento de trabalho 
contribua no conhecimento escolar para 
que sejam realizadas as intervenções 
necessárias; 

 
Observar o contexto da sala de aula; 

 
Conhecer a metodologia de trabalho do 
professor; 

 
Identificar os processos avaliativos 
utilizados com a turma; 

 
Conhecer as queixas e os motivos dos 
encaminhamentos. 

 

Propiciar momentos significativos para a 
coleta de dados que devem subsidiar a 
construção do mapeamento junto aos 
diferentes segmentos da escola; 

 
Análise de documentos norteadores (PPP 
da Escola), Regimento Interno, estratégia 
de matrícula e outros; 

 
Combinar com os professores as 
intervenções indicadas; interagir com 
estudantes; registrar as observações. 

 
Contribuir na edificação e fortalecimento 
da implantação e implementação de 
projetos elaborados pela instituição 
escolar. 

 
 

Segundas, 
terças e 
quintas-feiras, 
no horário a 
combinar 
previamente 
com a direção 
e com os 
professores. 

 
 
 

Pedagoga 
EEAA 

 
 

A 
avaliação 
se dará 
mediante 
a coleta e 
o 
andament 
o  das 
informaçõ 
es. 
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Eixo: Formação Continuada dos Professores 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronograma 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Promover  o 
acompanhamento ao 
trabalho coletivo e 
escuta aos 
professores; 

 
Ampliar a formação 
continuada dos 
profissionais da 
escola no 
atendimento aos 
estudantes   que 
apresentam 
deficiências, 
transtorno global do 
desenvolvimento, 
transtornos 
funcionais 
específicos,  altas 
habilidades, dentre 
outros. 

 
 
 

Garantir um processo de reflexão e 
ação acerca do trabalho pedagógico, a 
realização de auto avaliação que 
colabore na identificação dos erros e 
acertos, buscando melhorar a prática de 
ensino e aprendizagem; 

 
Favorecer e fortalecer o processo de 
inclusão; 

 
Promover escuta sensível e ações que 
favoreçam as relações interpessoais 
entre os professores. 

 

 
Realização de oficinas, grupos de estudo, 
momentos de reflexão, dicas e 
informativos sobre temas relevantes 
para troca de experiências e aquisição de 
novos conhecimentos; 

 
Promover debates e palestras sobre 
Transtornos Funcionais Específicos; 

 
Articulação com outros profissionais para 
a realização de palestras e oficinas sobre 
inclusão e diversidade; 

 
Preparar, organizar e coordenar 
atividades que auxiliem o professor em 
sua prática em sala de aula. 

 
 
 

Bimestralment 
e. 

 
 
 

Pedagoga 
EEAA e 

Professores 

 
 
 

Ao final de 
cada evento 

realizado. 
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Eixo: Reunião EEAA 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronograma 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Elaborar estratégias 
metodológicas e avaliativas 
que promovam o sucesso 
escolar numa perspectiva 
institucional, preventiva e 
interventiva. 

 
Apresentar a comunidade 
escolar os dados analisados e 
suas conclusões para possível 

 
Apresentar devolutivas dos 
atendimentos e 
acompanhamentos mediados. 

Promover a discussão e a 
reflexão sobre o trabalho 
pedagógico; 

 
Analisar os materiais 
pedagógicos utilizados e 
sugerir outros; 

 
Realizar a auto avaliação que
 colabore na 
identificação das falhas e dos 
pontos fracos; 

 
Favorecer e fortalecer o 
processo de inclusão. 

Participação nas reuniões pedagógicas, 
conselhos de classes e demais encontros; 

 
Reunião com a Gestão Escolar (direção, 
supervisão e coordenação), SOE, AEE e 
Itinerantes do SAA; 

 
Participação nos Projetos e ações 
institucionais, bem como em festas e 
eventos da escola. 

 
 
 

Ao longo do 
ano letivo. Por 
ordem de 
prioridade 

 
 

Pedagoga 
EEAA 
Gestão 
escolar, SOE, 
SAA e AEE e 
professores. 

 
 

Ao término 
de cada 

reunião ou 
evento. 
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DATA: / /  
 

 
 

Pedagogo (a) EEAA / Matricula 
 

 
 

Psicólogo (a) EEAA / Matrícula 
 

 
 

Gestor/ matrícula 
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9.5 - PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS 

 
 
Escola Classe 01 do Guará 
Atendimento Educacional Especializado 
Sala de Recursos Generalista 
Professora Janine Couto Caixeta Matrícula 31465-x 
 

Plano de Ação 2021 
 

Introdução 

 A Escola Classe 01 do Guará, sendo uma escola inclusiva, visa o acolhimento e a 

inserção de toda a comunidade escolar na perspectiva do respeito às diferenças e à inclusão 

de todos os estudantes.  

 Sendo assim,  a Sala de Recursos como representatividade do Ensino Especial na 

escola, cujo a modalidade perpassa todos os níveis, etapas e modalidades oferta o Atendimento 

Educacional Especializado desde o primeiro período da Educação Infantil ao quinto ano do 

Ensino Fundamental. 

 Neste ano de 2021 estão sendo atendidos 7 estudantes, sendo 5 com TEA e 2 com 

deficiência intelectual, que estão matriculados do terceiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

 A professora do AEE da Escola Classe 1 do Guará, no ano em curso, faz itinerância na 

Escola Classe 3 do Guará onde são atendidos 10 estudantes, sendo 8 com TEA e 2 com 

deficiência intelectual, que estão matriculados da Educação Infantil ao quarto ano do Ensino 

Fundamental. 

 

Objetivo Geral 

 As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado complementam 

as realizadas pelo professor regente, portanto, são de acordo com a Adequação Curricular de 

cada estudante. Tais atividades são aplicadas, prioritariamente, com foco na área de interesse 

do estudante a partir do lúdico, da brincadeira, dos jogos, dos materiais concretos e do uso da 

tecnologia buscando melhorar a oralidade, a autonomia, a concentração e a auto estima. 

 O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que visam a participação dos estudantes 

no ambiente escolar considerando suas necessidades específicas tanto no ensino remoto, 
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híbrido ou presencial. 

 

Objetivos Específicos 

● Promover na escola ações que abordam a inclusão como a Semana Distrital de 

Educação Inclusiva no mês de março e o Dia da Pessoa com Deficiência -21 de 

setembro tanto no ensino remoto, híbrido ou presencial; 

● Trabalhar junto ao SOE e EEAA da Unidade de Ensino tanto no ensino remoto, 

híbrido ou presencial;  

● Orientar docentes e família sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo estudante tanto no ensino remoto, híbrido ou presencial, 

● Orientar, juntamente com a direção da escola, os educadores sociais voluntários – 

ESV’s em relação às suas atribuições tanto no ensino híbrido ou no presencial; 

● Auxiliar os docentes pela garantia da realização das Adequações Curriculares 

necessárias ao processo educacional do estudante tanto no ensino remoto, híbrido 

ou presencial; 

● Viabilizar junto aos docentes o preparo de materiais e sugeri-los para uso dos 

estudantes na sala comum e na sala de recursos tanto no ensino remoto, híbrido 

ou presencial; 

● Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante tanto no ensino remoto, híbrido ou presencial; 

● Informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas educacionais 

vigentes que asseguram a inclusão educacional tanto no ensino remoto, híbrido 

ou presencial; 

● Promover as condições de inclusão dos estudantes com TEA e deficiências em 

todas as atividades da escola tanto no ensino remoto, híbrido ou presencial; 

● Contribuir e produzir condições para aprimorar as práticas escolares no sentido de 

Educação Inclusiva tanto no ensino remoto, híbrido ou presencial. 

 

Metodologia 

 O Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos nesta Unidade de Ensino 

será conduzido pela professora que complementa o trabalho realizado pela classe 

comum/integração inversa norteado pela Adequação Curricular de cada estudante tanto no 
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ensino remoto, híbrido ou presencial.  

 O Atendimento Educacional Especializado acontece no contraturno da aula, duas ou três 

vezes por semana, preferencialmente na própria unidade escolar individualmente, em duplas 

ou em pequenos grupos tanto no modo remoto, híbrido ou presencial. 

 Este espaço pedagógico destina-se ao atendimento dos estudantes com deficiência e 

TEA, valorizando a aprendizagem através do lúdico, do material concreto, dos jogos, das 

brincadeiras e dos recursos tecnológicos que favoreçam aprendizagem significativa. 

 Os atendimentos acontecem respeitando a individualidade, buscando atender as 

estratégias interventivas traçadas para cada estudante, podendo ser individuais, em duplas ou 

em pequenos grupos. Para o sucesso dos estudantes atendidos na Sala de Recursos é 

fundamental a parceria do professor regente, da família, da equipe gestora, da coordenação, do 

SOE, da EEAA e dos profissionais externos como terapeutas. 

 Durante os atendimentos é de suma importância a valorização das potencialidades de 

cada estudante tanto no modo remoto, híbrido ou presencial. 

É importante ressaltar a participação da professora do AEE nas reuniões de coordenação 

coletiva na escola de lotação às quartas-feiras e às sextas feiras junto à Coordenação 

Intermediária. 

 

Estratégias 

As atividades desenvolvidas na Sala de Recursos consistem em: 

Complementar o trabalho pedagógico desenvolvido na classe comum/integração inversa; 

Promover a rotina e a autonomia dos estudantes; 

Utilizar recursos tecnológicos a fim de ampliar e facilitar o conhecimento; 

Viabilizar atividades adaptadas, diferenciadas e adequadas a cada estudante; 

Desenvolver/melhorar a oralidade e a comunicação; 

Estimular a participação em todas as atividades no âmbito escolar e a autoestima; 

Promover jogos, atividades e brincadeiras que estimulam e desenvolvem a motricidade 

e o raciocínio lógico; 

Utilizar materiais concretos para atividades de matemática; 

Estimular a leitura e a escrita a partir de materiais diversos; 

Confeccionar com os estudantes, jogos, brinquedos e materiais com sucata; 

Proporcionar atividades artísticas, psicomotoras e que desenvolvam atividades de vida 

autônoma. 
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Recursos Pedagógicos 

Tablet, computador, telefone celular para o ensino remoto, híbrido e presencial. Livros 

didáticos e paradidáticos, gibis, panfletos, rótulos, materiais de sucata, materiais para contagem, 

material dourado, jogos de tabuleiro, blocos de montar, jogos matemáticos (lince, consórcio, 

mancala, dominó, frações, quebra-cabeças, dados, QVL, etc), jogos de lógica, desafios, 

brinquedos variados, letras móveis, sílabas móveis, quadro imantado, materiais para atividades 

artísticas e de psicomotricidade (bolas, cordas, garrafas, adesivos, tintas, palitos, cola 

colorida,etc). 

 

Avaliação 

A avaliação pedagógica como processo dinâmico, considera tanto o conhecimento prévio 

e o nível atual de desenvolvimento do estudante quanto às possibilidades de aprendizagem 

futuras, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho 

do estudante em relação ao seu processo individual de acordo com a Adequação Curricular. 

Portanto, espera-se que os estudantes atendidos na Sala de Recursos possam, através 

do cotidiano em casa e na escola e ações e atividades desenvolvidas, ter uma melhor 

integração, aprendizado e participação no ambiente escolar e fora dele. 

 

Referências 

Estratégia de Matrícula 2020, Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, Brasília 2020 

Orientação Pedagógica do Ensino Especial, SEDF, Brasília, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.6 - PLANO DE AÇÃO DO APOIO À 

DIREÇÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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Justificativa 

 
 

 
Os estudantes da Educação Especial podem ser enturmados, 

nas unidades escolares da Educação Básica, de acordo com as 

Orientações Pedagógicas da Educação Especial da SEEDF, da 

seguinte forma: 

✔      classe comum, prioritariamente, visando ao 

desenvolvimento de suas habilidades e à inclusão no processo 

educacional; 

✔ turmas de integração inversa, alternativa à classe comum 

com significativa redução do número de estudantes, de caráter 

transitório, constituídas por estudantes sem e com deficiências ou 

Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro 

Autista (TGD/TEA), voltadas aos processos de socialização, 

alfabetização e aquisição de comportamentos adaptativos; 

✔ classes especiais, quando, em decorrência de dificuldades 

de comunicação ou socialização, o estudante necessitar de 

atendimento diferenciado, em caráter temporário e transitório. 

A Escola Classe 01 do Guará, em 2021, conta com 04 turmas 

de Integração Inversa e 12 Classes Comuns inclusivas sendo que 03 

delas já iniciaram o ano letivo com estudantes diagnosticados como 

público alvo da Educação Especial e outras 03 com estudantes com 

diagnósticos de Transtornos Funcionais Específicos. 

A equipe gestora, ciente da ampliação da quantidade de 

estudantes nos atendimentos inclusivos, abriu carência para 

professor readaptado em 

Apoio à Coordenação Pedagógica, com a previsão de atuação em 



Subsecretaria de Educação Básica 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

56 

 

 

conjunto com a coordenação e apoio à direção. Assim, considerando 

a necessidade e a proposta da escola e, ainda, tomando por base o 

Regimento Escolar da SEEDF, foi construído este Plano de Ação. 

 
 

Objetivo geral: 

 
✔ Colaborar com a gestão, coordenação, professores e demais 

servidores para o melhor atendimento aos estudantes público-alvo da 

Educação Especial em qualquer dos espaços escolares onde estejam 

inseridos na Unidade Escolar. 

 
 

Objetivos específicos: 

 
✔ Participar da elaboração, da implementação, do 

acompanhamento e da avaliação do Projeto Político Pedagógico da 

Unidade Escolar; 

✔ Orientar a atuação docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação da Organização 

Curricular; informando e dando suporte quanto aos documentos de 

registros da rede pública de ensino; 

✔     Coordenar reuniões pedagógicas de equipe, inclusive 

Estudos de Casos; 

✔ Prestar informações sobre dados quantitativos referentes 

aos serviços da Educação Especial da Unidade Escolar; 

✔ Participar das reuniões pedagógicas intermediária e central; 

 
✔ Identificar as barreiras de acessibilidade e propor formas de 

resolver ou minimizar tais questões; 

 

✔ Participar de, multiplicar e propor formações continuadas; 

 
✔ Divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos de tecnologia 
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assistiva e acessibilidade no âmbito da unidade escolar visando 

ampliar as habilidades funcionais dos estudantes; 

✔ Orientar o professor regente quanto à dinâmica do trabalho; 

 
✔ Apoiar os professores por meio de assessoramento técnico- 

pedagógico especializado nos espaços destinados às coordenações 

pedagógicas; 

✔ Participar de campanhas de sensibilização e divulgação de 

eventos ligados à área; 

✔ Participar das reuniões com pais ou responsáveis para 

acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem do estudante 

sempre que possível; 

✔ Articular relações   institucionais   (visitações,   palestras, 

diálogos, observações); 

✔ Sugerir a elaboração de material pedagógico e outras 

atividades correlatas; 

✔ Orientar estudos para favorecer a fundamentação teórica 

das práticas exercidas; 

✔ Informar as famílias acerca do direito dos estudantes ao 

atendimento complementar ofertado nos Centros de Ensino Especial; 

✔ Oferecer orientação e apoio pedagógico aos professores 

quanto à Educação Especial; 

Lembra-se que para a Educação Especial estão entre seus objetivos: 

 
✔ Atendimento educacional, preferencialmente em classes 

comuns nas diversas etapas e modalidades da Educação Básica; 

 

✔ Apoio à inclusão dos estudantes com deficiência, Transtorno 

Global do Desenvolvimento/ Transtorno do Espectro Autista e com 

Altas Habilidades/Superdotação, por meio do atendimento 
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educacional especializado em Salas de Recursos na própria Unidade 

Escolar, em polos ou por meio de professor itinerante em situações 

extraordinárias que otimizem o atendimento; 

Essas são ofertas presentes na Escola Classe 01 do Guará. 

 
 

 
Principais Ações 

 
Considerando que a Coordenação Pedagógica constitui-se em 

um espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos de 

ensino e de aprendizagem e formação continuada, com a finalidade de 

planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, 

dando suporte ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 

este é o espaço prioritário para o planejamento e realização das ações 

deste plano. 

Vislumbra-se estimular, orientar e acompanhar o trabalho 

docente na implementação do Currículo da Educação Básica e das 

Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor, na medida das 

potencialidades de cada um dos estudantes, por meio de pesquisas, 

de estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, 

assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de formação 

continuada. 

A avaliação do estudante com deficiências, com TGD/TEA e 

com Altas Habilidades/Superdotação, nos diferentes contextos de 

oferta da Educação Especial, deve ser realizada de forma processual, 

observando o desenvolvimento biopsicossocial do estudante, sua 

funcionalidade, características individuais, interesses, possibilidades e 

respostas pedagógicas alcançadas, com base no currículo adotado. 

 

Em se tratando de estudantes da Educação Especial incluídos 

na classe comum, o processo de avaliação deve considerar a 

utilização de critérios de avaliação e de promoção compatíveis com as 

adequações curriculares realizadas e registradas. 
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Além das atividades concernentes à Educação Especial, outras 

ações que envolvem o apoio à gestão e coordenações são realizadas 

sob demanda, tais como a formulação de documentos visando a 

aquisição de benefícios para a escola como um todo (como 

disponibilização de profissionais para os projetos e apoio aos 

estudantes), seleção e acompanhamento de Educadores Sociais 

Voluntários e demais ações solicitadas, compatíveis com a função.  

 

Cronograma de eventos e datas: 
 
 
 

 

✔ Semana Pedagógica – Apresentação da proposta: 03/02 a 

07/02 
 

✔ Entrevistas dos Educadores Sociais Voluntários – 12 a 16 de 

março 
 

✔ Semana Distrital de Conscientização e Promoção   da 

Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) – 059 a 13/03 - Para todos os 

estudantes, histórias, apresentação de personagens com deficiências 

e recursos de acessibilidade 

✔ Promoção do Desabafo Autista e Asperger na escola 

 
✔ Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo – 02/04 

 
✔ Semana de Educação para Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) 

- 04 a 08/05 

 
✔ Dia Internacional da Superdotação - 10/08 

 
✔ Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei 

Federal nº 11.133/2005) - 21/09 
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Professor Responsável: Márcia Cristina Lima Pereira 

 

10. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Com uma metodologia de ensino pautada nos valores humanos e sociais 

contemporâneos, a Escola Classe 01 do Guará educa os estudantes 

desenvolvendo conteúdos significativos, visando uma  construção  do     

conhecimento e a formação de cidadãos autônomos e reflexivos. 

Temos o compromisso de promover uma educação permanente para o 

exercício da cidadania e do trabalho focado no futuro de uma sociedade 

complexa onde os estudantes possam utilizar os conhecimentos de diversas 

maneiras, para tanto realizamos avaliações periódicas. 

De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal, a avaliação 

tem como objetivo identificar os conhecimentos adquiridos pelo estudante e 

também é um norteador para que o professor conheça quais as habilidades e 

competências necessárias a serem desenvolvidas de modo que deverá ser 

acompanhada por procedimentos avaliativos e mediante um processo contínuo 

de reflexões sobre a prática pedagógica em que a equipe escolar discute, 

propõe, realiza, acompanha, avalia e registra as ações que vão desenvolvendo 

para atingir os objetivos coletivamente delineados. 

O desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes está em sintonia 

com o planejamento de ensino e refletindo os objetivos constantemente de 

acordo com os fundamentos curriculares. 

O processo educativo deve ser adequado de forma a permitir o 

desenvolvimento do estudante numa abordagem contextualizada interdisciplinar. 

Nas Diretrizes de Avaliação Educacional - Aprendizagem, institucional e 
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em Larga Escala 2014-2016, p. 12 diz: 

A avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que, na avaliação formativa, estão as 

melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver- se: eis a 

perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo polissêmico, 

entende-se que instrumentos/ procedimentos pelos quais a análise qualitativa se 

sobreponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira mais justa o 

ato avaliativo. Dessa sobreposição decorrem o olhar a intervenção humana que os 

sistemas computadorizados, por si só, não são capazes de atingir. 

O professor deve identificar e registrar diariamente todas as informações 

sobre o processo da aprendizagem do estudante, seja através de observações, 

na realização e/ou participação nas diversas propostas de atividades nas mais 

diversas áreas do conhecimento. Posteriormente o educador deve fazer 

relatórios      individuais discursivos, os Ravs (Registro de Avaliação) e não podemos 

de citar a Ata do Conselho de Classe elaborados/preenchidos bimestralmente 

para o Ensino Fundamental e semestralmente para Educação Infantil. Ao redigir 

este relatório o professor deve estar atento aos conhecimentos significativos do 

desenvolvimento dos seus estudantes. 

 Nessa perspectiva de avaliação, também é utilizado a Avaliação da 

Psicogênese da Escrita ( para os estudantes do Bloco Inicial de Alfabetização), 

realizado individualmente no início e término de cada bimestre, no caso das 

Classes Comuns e de Integração Inversa propiciando ao professor condições 

de intervir de forma contínua, atendendo às necessidades individuais de cada     

estudante. A avaliação na Educação infantil acontece principalmente pela 

observação sitemática e participação dos estudantes. O RDIA (Relatório 

Descritivo Individual do Aluno) deve ser preenchido/elaborados semestralmente. 

Nas turmas de 4º e 5º anos além da observação sistemática e intencional, são 

utilizadas atividades avaliativas escritas, produção textuais, apresentação de 

seminários, participação orais nas aulas e outros instrumentos. O Rav é o mesmo 
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registro para todo os anos do 2º Ciclo do Ensino Fundamental, assim como a Ata 

do Conselho Escolar.   

Visando atender individualmente a defasagem de cada criança 

oferecemos atividades diversificadas, reagrupamento, reforço escolar e projetos 

interventivos. Ressaltamos que essas estratégias sempre ocorrem após a 

realização de avaliações diagnósticas no início do ano letivo e no decorrer, pois 

entendemos que a avaliação realizada na EC 01 basea-se na concepção de 

Avaliação Formativa, como diz nas Diretrizes de Avaliação Educacional - 

Aprendizagem, institucional e em Larga Escala 2014-2016, p. 13, diz: 

Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa, a resposta é: todos. 

De igual maneira, afirmamos que, na função formativa, se podem promover as 

aprendizagens de todos por meio da autoavaliação e do feedback (retorno), que 

comporão um movimento dialético no qual os atores deverão tomar como elemento 

valioso o diálogo que se estabelecerá. Sabemos que as aprendizagens são distintas e 

que o aprender dos profissionais que avaliam está afeto ao exercício da atuação 

profissional (LIBÂNEO, 1994), o que torna, então, a avaliação formativa elemento da 

formação contínua por exigir permanentemente estudo e formação em avaliação e em 

outras temáticas a ela relacionadas. A avaliação diagnóstica e a autoavaliação entram 

nesse cenário como potencializadoras da avaliação formativa. A primeira, porque não 

se dissocia do fazer e das observações diárias que devem ser registradas; a segunda, 

porque se autoavaliar é a maneira pela qual o estudante e demais atores da escola 

podem inserir-se no processo avaliativo e conhecer a si mesmo enquanto aprendem. 

O processo avaliativo do trabalho pedagógico é feito através do Conselho 

Participativo, onde é feita uma análise de todos os aspectos que influenciam o 

processo de ensino e de aprendizagem. Também integra esse sistema 

avaliativo as coordenações setroizadas e coletivas, permitindo aos profissionais 

de educação da instituição a reavaliação do processo, tratando-se de uma 

avaliação periódica do próprio Projeto Político Pedagógico da Instituição 

Educacional, através de vários projetos e ações pedagógicas comprometidas 

com a qualidade de ensino. A avaliação diagnóstica, autoavaliação, feedback, a 

institucional (acontece com a participação de todos os segmentos por 
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formulários, conversas informais, reuniões e outros) e de Larga Escala através 

de estudos e análises dos resultados. Todas as avaliações são vistas como 

importantes nessa instituição e o maior objetivo é garantir a todos os estudantes, 

famílias e demais segmentos um atendimento de qualidade em todos os 

aspectos, e principalmente ofertar uma educação de qualidade. Rever 

processos, ações, estratégias e reconduzir o trabalho pedagógico, a depender 

do (s) resultado (s), se faz necessário numa instituição comprometida com a 

qualidade. 

O aprendizado está presente em todos os momentos da vida escolar do 

estudante. Com essa proposta de educação, a escola oferece diversas 

atividades que integram, também, teoria em sala de aula com a prática. Festa 

Junina, Feira de Ciências e Datas Comemorativas são exemplos de atividades 

que complementam a educação e que possuem importante papel na socialização 

dos estudantes, das famílias e toda comunidade escolar. 

Os resultados das avaliações em larga escala são pontualmente 

analisados pela Gestão, Coordenação e  com cada professor que verifica os 

descritores avaliados, o resultado dos estudantes visualizando as estratégias 

para desenvolver habilidades para a aquisição da aprendizagem dos conteúdos 

contido nos descritores de cada questão. 

 

10.1. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento feito por esta Instituição Educacional garante a 

excelência da educação de acordo com as metas estabelecidas na gestão 

democrática e durante todo o período letivo no Plano de Ação. É 

fundamental que o acompanhemos e controlemos, pois sem os quais não será 

possível verificar os resultados do que foi proposto envolvendo toda a equipe da 



Subsecretaria de Educação Básica 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

64 

 

 

escola. 

O Planejamento é uma metodologia gerencial que nos permite 

estabelecer a direção a ser seguida, visando maior e melhor interação entre a 

comunidade e a escola. 

Todas as etapas aqui descritas têm o propósito de assegurar o destino 

dos recursos da escola, sendo gerenciados de maneira satisfatória para que 

sejam atingidos os objetivos propostos. Para operacionalizar e controlar, é 

conveniente que façamos uma agenda de reuniões envolvendo os membros 

responsáveis: Direção, membros do Conselho Escolar e da APM, professores, 

servidores e demais pais. Essas reuniões deverão ser realizadas para um melhor 

monitoramento e sua frequência será: 

✔     uma vez por mês; 

✔     nas reuniões pedagógicas; 

✔ nas coletivas onde estão presentes o maior número de professores em 

coordenação pedagógica. 

O estudante será avaliado em relação a si mesmo considerando o seu 

crescimento individual. A avaliação do professor será constante, reflexiva e 

construtiva do fazer pedagógico e buscar continuamente o aperfeiçoamento 

pessoal e profissional. 

Os pais serão envolvidos no processo de avaliação pedagógica, 

sugerindo, opinando, avaliando a escola com todos os aspectos, através do 

conselho escolar participativo e da APM ajudando no crescimento da prática 

pedagógica. 
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A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem será com caráter 

processual, formativo e participativo de forma contínua, cumulativa e 

diagnóstica, levando-se em consideração tanto as estratégias didático- 

pedagógicas propostas como os processos de aprendizagens dos estudantes. 

A avaliação das ações contidas neste Plano de ação será feita através da 

avaliação institucional, da caixa de críticas e sugestões, dos encontros 

envolvendo família, nas reuniões pedagógicas e administrativas, visando sempre 

uma reavaliação, possibilitando rever estratégias que zele pela eficácia e 

eficiência do mesmo. 

11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A Escola Classe 01 do Guará constrói seu Projeto Político Pedagógico 

baseada na gestão de coletividade, corresponsabilidades e busca por uma 

escola de qualidade a todos os estudantes, respeitando a pluralidade, 

diversidade e direitos humanos; numa aprendizagem cidadã e com uso de 

tecnologia na educação, onde todos estarão “unidos por uma educação de 

qualidade”. 

Cabe à escola garantir meios para efetivação dessa proposta, onde sua 

meta é promover um ambiente escolar propício ao desenvolvimento pleno do 

educando, comunidade escolar, envolvendo todos os segmentos, procurando 

atingir melhores índices de aprovação com qualidade; onde se busca a 

maximização dos resultados e felicidade de todos, garantindo à valorização das 

habilidades do corpo docente com transparência a autonomia. 

A instituição propõe flexibilidade, descentralização de maneira que as 

decisões e responsabilidades sejam compartilhadas em todos os níveis e 

modalidades de ensino garantindo que os direitos e deveres da                                                comunidade 

escolar estejam preservados. 
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Em cada etapa da Educação Básica, o currículo aponta para a aquisição 

de habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e 

maturidade do educando, considerando ainda suas experiências e 

oportunidades vivenciadas na família, na instituição educacional e no meio social 

em que está inserido de acordo com as exigências do mundo moderno que fazem 

da educação o maior desafio e a necessidade mais premente da sociedade 

contemporânea. 

A organização curricular do Ensino Fundamental emana valores da 

Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases. O Currículo em Movimento do Distrito 

Federal propõe flexibilidade, descentralização de maneira que as decisões e 

responsabilidades sejam compartilhadas em todos os níveis e modalidades de 

ensino garantindo que os direitos e deveres da comunidade escolar estejam 

preservados. 

Em cada etapa da Educação Básica, o currículo aponta para a aquisição 

de habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e 

maturidade do educando, considerando ainda suas experiências e 

oportunidades vivenciadas na família, na instituição educacional e no meio social 

em que está inserido de acordo com as exigências do mundo moderno que 

fazem da educação o maior desafio e a necessidade mais premente da 

sociedade contemporânea. 

Para efetivar o desenvolvimento de conteúdos significativos dentro do 

ensino fundamental para além do saber fazer, deve-se adotar um referencial 

metodológico que dê visibilidade ao currículo e uma identidade à prática 

pedagógica reflexiva, professores e estudantes devem eleger o diálogo com o 

eixo das relações e fundamento do ato de educar. 

A integração das Áreas de Conhecimento ao desenvolvimento de Temas 

Transversais adequados à realidade, como os relacionados à Educação 

Ambiental, Saúde, Sexualidade, Vida Familiar e Social, Trabalho, Ciência, 

Tecnologia, Cultura, Empreendedorismo e Serviço Voluntário de forma 
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interdisciplinar, que oportunizam a constituição do saber aliado ao exercício da 

cidadania plena e a atualização de conhecimentos e valores em uma perspectiva 

crítica, responsável e contextualizada, recebem tratamento pedagógico em que 

se valoriza a interdisciplinaridade entre as áreas de reflexão e interação 

substituindo a acumulação de informações. Saúde, Brasília, Semana de 

Educação para a Vida, Família, Aniversário do Guará, ECA, Trabalho Infantil, 

Meio Ambiente, Educando para a Paz, Diversidade Cultural, Folclore são os 

temas escolhidos para o ano de 2021. Na parte diversificada, o currículo sugere a 

realização de projetos, atividades de interesse da comunidade local no sentido de 

ampliar e enriquecer os conhecimentos e valores trabalhados em sala de aula, 

respeitando o contexto de cada comunidade escolar.  

A Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008, estabelece a inclusão no 

Conteúdo Programático aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira a partir de dois grupos étnicos, sendo o estudo 

da história da África e dos africanos e sua luta e o estudo dos povos indígenas, 

preservando as áreas sociais, econômicas e políticas inerentes à história do 

Brasil. 

A Lei 3.940 de 02 de janeiro de 2007 dispõe sobre a inclusão na parte 

diversificada do currículo do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e 

particular no que se refere aos conteúdos de direito e cidadania, bem como, o 

tema Serviço Voluntário de acordo com o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 

2007 que se trata de conteúdo dos direitos das crianças e dos adolescentes que 

devem ser trabalhos dentro da Instituição Educacional. 

O processo de ensinar-aprender, nas diversas áreas, deve se 

desenvolver por meio de projetos interdisciplinares que possibilitem uma visão 

globalizada e concreta de diferentes temas e que promovam a geração de 

novos conhecimentos, o fortalecimento de valores,ações e atitudes positivas 

que se intensifica na pedagogia de projetos requer a adoção de estratégias 

diferenciadas, tais como: manifestações artístico-culturais de naturezas diversas; 

pesquisas, seminários e grupos de estudo; atividades extraclasse, integradas ao 
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currículo principalmente por meio de visitas e excursões para estudo do meio; 

participação em promoções, campanhas e outros eventos sócio comunitários; 

aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa; utilização dos 

laboratórios de ciências e informática em atividades que busquem o 

conhecimento estimulem o interesse e a pesquisa científica (devido ao contexto 

da crise sanitária essas estratégias estão suspensas). No contexto de 2020 e 

2021 muitas estratégias foram adaptadas e adotamos outras, como: uso de 

plataformas/sites/aplicativos de jogos; acesso a plataforma Google Sala de Aula 

(atividades e aulas síncronas); atividades impressas com comandos e intruções 

claras; uso do aplicativo whatsapp e ligações telefônicas para a realização das 

intervenções pedagógicas junto às famílias (como parceria do processo) e 

estudantes e outro 

Em conformidade com a legislação, o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal foi atualizado de forma participativa na Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC organizado de modo a permitir o desenvolvimento de competências e 

habilidades dos estudantes. O currículo também visa possibilitar ao educando o 

desenvolvimento de sua capacidade de compreender o mundo; alargar as suas 

fronteiras de conhecimento; aprender a ser e a conviver, tornando-se um cidadão 

por excelência. 

 

12. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

A educação é uma ação solidária e humanizada onde a troca e a reciprocidade 

constitui sua essência. A partir das considerações dessas práticas e da realidade da 

escola o Plano de Ação é elaborado, onde ofereceremos condições aos nossos 

professores e comunidade escolar de serem sujeitos participativos do processo de 

construção do Projeto Político Pedagógico. 
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O Objetivo geral desse Plano de Ação é inserir a comunidade escolar no cotidiano 

da escola, em busca de novas práticas para o fortalecimento da autonomia, a melhoria 

da qualidade de ensino e aprimoramento da relação escola comunidade, caracterizando 

como espaço de convivência social, onde todos aprendam. 

JUSTIFICATIVA 

Por entender que a gestão democrática e participativa pressupõe uma ação 

organizada em constante aprendizado para a formação da consciência cidadã e que ao 

constituir interações entre os membros que a compõem, organizados em Conselhos 

Escolares, contribui para transformar  a dinâmica do cotidiano escolar e para o 

cumprimento da sua principal função social que é o acompanhamento responsável da 

prática educativa que se desenvolve na escola e com o propósito de constituir uma 

gestão democrática mais legítima e voltada à realidade, desejos e necessidades da 

escola é que se percebeu a necessidade da construção de um Plano de Ação que venha 

consolidar e possibilitar a atuação de todos os segmentos da comunidade escolar de 

forma colaborativa, na perspectiva de efetivar o 

compartilhamento de responsabilidades sobre o conjunto de ações voltadas para o 

desenvolvimento da educação, que venha estabelecer um ponto de partida para ações 

que mobilizem a comunidade escolar e local para trilhar um caminho em busca da 

melhoria contínua do processo educativo escolar. 

É papel da gestão educacional dar unicidade aos esforços pela integração dos 

vários segmentos na busca de uma ótica comum para a concretização dos objetivos 

educacionais, diante da necessidade de mudar a realidade presente, falta de 

compromisso e de participação dos envolvidos no processo educacional, nos fez 

assumir o compromisso de criar um Plano de Ação capaz de efetivar uma maior 

participação de todos os interessados em torno das diversas ações, de efetiva 

participação, busquem caminhos para consolidar o Conselho Escolar e formas de 

concretizar os princípios de uma gestão verdadeiramente democrática e participativa, 

contribuindo decisivamente para a construção de uma educação emancipadora. 
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O Conselho Escolar é um dos colegiados que possibilita a participação na gestão 

da unidade educacional, devendo ser constantemente qualificado através da contínua 

formação para a comunidade, a fim de que possa participar e atuar com criticidade e 

compreensão das decisões que estão tomando. 

Ressalta-se que a democratização da escola não se reduz às instituições de 

eleições para diretor e vice-diretor. É preciso que se tenha uma organização fundada 

numa colaboração recíproca, na convivência e no diálogo, e que sejam previstas práticas 

que garantam a participação efetiva tanto dos servidores quanto dos estudantes e pais, 

nas decisões da escola, porque educação é responsabilidade de toda a comunidade e 

todos aqueles que se relacionam e se mobilizam por sua qualidade. Educação é um 

assunto de interesse público. Por isso, pretende-se que a implementação deste Plano 

de Ação envolva todos esses atores, representados pelo Conselho Escolar, como se 

referia Paulo Freire: 

“Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que 
vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 
participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, 
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco 
ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que 
é o de assumir esse país democraticamente.” 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adotar critérios e procedimentos estabelecidos por todo o corpo 

docente e aprovado pela comunidade escolar através do Conselho Escolar a fim de 

alcançar metas estabelecidas pela SEEDF e MEC para escola, com o propósito de 

construir o Projeto Político Pedagógico; 

 Promover encontro e reunião pedagógica com toda a comunidade 
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escolar a fim de discutir a realidade da escola nos aspectos físicos, estruturais e 

pedagógicos apresentando e colhendo propostas pedagógicas e sugestões que possam 

contribuir com a construção do PPP. Os pais serão envolvidos através do Conselho 

Escolar participativo e da APM ajudando no crescimento da prática pedagógica; 

 Garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da 

Instituição Educacional; 

 Aprovar o Projeto Político Pedagógico da Instituição Educacional e 

fiscalizar sua execução; 

 Referendar o Plano de Aplicação, contendo o planejamento de 

utilização dos recursos financeiros; 

 Emitir parecer atestando a regularidade das contas e documentos 

comprobatórios das receitas realizadas; 

 Auxiliar a Direção na gestão da Instituição Educacional; 

 Acompanhar a execução do Calendário Escolar; 

 Participar da comissão local do processo seletivo para escola do 

Diretor e do Vice-Diretor da Instituição Educacional; 

 Avaliar os resultados alcançados no processo de 

ensino/aprendizagem e sugerir soluções para sua melhoria. 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Estudo do Pressupostos Teóricos, dos Cadernos do Currículo em 
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Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, nas 

reuniões setorizdas e coletivas de coordenação pedagógica; 

 Reunião com segmento carreira magistério, registro dos problemas 

relatados e sugestões apresentadas para soluções dos mesmos; 

 Distribuição das avaliações institucionais para todos os segmentos 

da escola (magistério, assistência, pais e estudantes) para o levantamento de dados 

que mostrarão a realidade da escola e sinalizarão as metas e ações a serem atingidas 

e contempladas no PPP. 

META 

Construção do Projeto Político Pedagógico até junho de 2021 com a contribuição 

e participação de toda a comunidade escolar, através de reunião e encontro semanais a 

fim de levantar as necessidades de cada segmento. O prazo se estendeu devido a crise 

sanitária devido ao covid-19 e pelo ensino mediado po tecnologia (Ensino Remoto) nos 

anos de 2020/2021. 

RESPONSÁVEIS 

Todos os segmentos que compõem a comunidade escolar da Escola Classe 01 

do Guará. 

PRAZOS 

O Projeto Político Pedagógico terá duração estabelecida de acordo com cada um 

dos projetos descritos nas próximas páginas desse documento. 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Consolidar a participação efetiva dos pais na escola, 

proporcionando à família o reconhecimento do seu real papel no desempenho escolar 

de forma remota; 

 Definir a atuação colaborativa da Equipe de Apoio a Aprendizagem 

de Ensino Especial para a implementação de estratégias de flexibilização relativas à 

adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, bem 

como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são 

necessárias para atendimento de qualidade aos alunos inclusos de forma remota; 

METAS  

Observação: todas as ações devem ser realizadas de forma remota. 

 Aumentar para 70% o índice de participação dos pais e/ou 

responsáveis; 

 Promover, pelo menos, dois reuniões bimestrais setorizadas, 

informativas e de sensibilização com os pais dos estudantes; 

 Proporcionar ao corpo docente a oportunidade de participar, no 

mínimo, de um curso anual aprimorando sua formação continuada; 

 Propiciar aos professores acesso à materiais de apoio ao  trabalho 

pedagógico, disponibilizando sua formação continuada; 

ESTRATÉGIAS 
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 Propiciar aos professores condições de participação em atividades 

que visem o aperfeiçoamento profissional, com palestras, estudos no horário de 

coordenação e reuniões periódicas coletivas; 

 Disponibilizar material didático de qualidade para o 

desenvolvimento adequado às práticas pedagógicas no decorrer do plano; 

 Dinamizar a participação de todo corpo docente nas coordenações 

pedagógicas, com o envolvimento de toda nossa comunidade escolar; 

 Promover encontros para troca de experiências ou atividades de 

lazer com iniciativa compartilhada pela comunidade escolar; 

 Enfatizar a participação da comunidade na elaboração, execução e 

acompanhamento do Projeto Político Pedagógico; 

 Promover palestras com profissionais especializados sobre temas 

de interesse para toda comunidade; 

 Envolver e motivar a comunidade escolar para avaliação 

sistemática dos Planos de Ação e das Práticas Pedagógicas, com a participação do pai 

ou responsável como representante de turma; 

 Desenvolver atividades propostas pela equipe da escola e 

sugestões de salas especiais como Laboratório de Informática (suspenso seu uso até  a 

volta das aulas presenciais), sala de recursos, junto ao SOE; 

 Estabelecer articulações e parcerias visando à melhoria da gestão 

escolar, o enriquecimento do currículo e a aprendizagem dos alunos; 
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 Aplicar questionário para conhecimento das expectativas, opiniões 

e sugestões de toda comunidade; 

 Reunir o corpo docente para trocas de experiências repasse de 

informações/curso da SEEDF, acompanhamento e avaliação dos Projetos elencados 

neste PPP; 

 Viabilizar o funcionamento do BIA, bem como todas as estratégias 

de trabalho para alfabetização, reagrupamento e projeto interventivo; 

 Avaliar com os professores os projetos existentes e dar 

continuidade aos que forem de interesse pedagógico; 

 Garantir a participação dos alunos no Projeto Reforço escolar, 

através de parceria com o transporte escolar (Cidade Estrutural e ASCHAGAS) – 

suspenso devido a crise do covid-19; 

 Dar continuidade ao projeto recreio, implementando novas 

atividades ao longo do ano (suspenso devido a crise do covid-19; 

 Promover o recreio cultural com apresentações diversas dos 

estudantes agendados - suspenso devido a crise do covid-19; 

 Promover momento cívico, feiras, atividades extraclasse (Detran, 

Hospital da Rede Sarah, entre outros), passeio cívico (Palácio da Alvorada e Palácio do 

Planalto) Datas comemorativas, Festas (Festa Junina, Festa das Crianças, Festa da 

Família), Feira de Artes, Cultura e Ciências, Concurso de talentos e gincanas (suspenso 

devido a crise do covid-19); 

 Desenvolver na semana do dia 20/11/2020 apresentações de 

capoeira, pesquisa sobre o Zumbi dos Palmares, história infantil com o tema trabalhado 
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e exposição sobre a influência da cultura Afro-Brasileira, bem como em 19/04/2020, com 

tema indígena, sua cultura e influência na formação do povo brasileiro (Algumas 

atividades estão suspensas devido a crise do covid-19 e algumas ações estão sendo 

adaptadas ao remoto remoto); 

 Promover estudos interdisciplinares face ao contexto atual de 

globalização em aspectos econômicos, social, cultural e artístico; 

 Viabilizar a criação do “jornalzinho da escola”, contendo avisos, 

publicações de trabalhos, informes, fotos de eventos e outros; 

 Desenvolver as estratégias do Segundo Ciclo como o 

reagrupamento e projeto interventivo para estudantes com defasagem de aprendizagem 

e idade/série e promover o acompanhamento dessa aprendizagem; 

 Solicitar cooperação técnica periódica à EMATER, EMBRAPA e 

NOVACAP para o Projeto Horta (suspenso devido a crise do covid-19); 

 Dinamizar as atividades na sala de leitura, conforme orientação da 

Secretaria de Estado de Educação e sugestões coletadas nas coordenações 

pedagógicas; 

 Divulgar para a comunidade o acesso ao acervo as sala de leitura 

para empréstimo de livros para os alunos e para a comunidade; 

 Promover reuniões bimestrais e extraordinárias de Conselho de 

Classe para implementar e articular estratégias de aprendizagem que atendam os 

estudantes com defasagem de aprendizagem ou de idade/ano; 

 Organizar o trabalho pedagógico por meio da pedagogia de 

projetos para atendimento das necessidades dos estudantes, buscando alcançar 
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habilidades e competências requeridas pelo IDEB - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar, reformar e valorizar a infraestrutura da Escola como  

espaço de desenvolvimento de ensino aprendizagem; 

 Desenvolver ações direcionadas para o crescimento e 

melhoria do trabalho de todos os envolvidos no processo educativo; 

 Valorizar o servidor quanto a sua inter-relação pessoal de boa 

convivência escolar visando o ambiente fraterno; 

 Valorizar e reconhecer a autonomia do Conselho Escolar para  

análise e reflexão das atribuições conforme legislação. 

METAS 

 Montar um espaço de Psicomotricidade; 

 Construção da quadra poliesportiva coberta; 

 Reforma do banheiro dos alunos; 

 Ampliação do circuito interno de câmeras; 
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 Pintura do muro externo; 

 Instalação de umidificadores e toldos no pátio coberto; 

 Reforma dos quadros brancos de todas as salas; 

 Instalação de cortinas blackout nas salas de aula; 

 Promover espaço para conhecimento e reflexão envolvendo todos 

os servidores, sobre normas e regulamentos referentes à condutas na escola; 

 Proporcionar os servidores a oportunidade de participar, no mínimo 

de um curso anual, aprimorando sua formação continuada; 

 Promover, pelo menos, um evento sociocultural interno com a 

participação de 90% dos servidores da Escolar; 

 Buscar uma educação de qualidade para tanto, acrescentamos um 

Regimento Interno. 

ESTRATÉGIAS (algumas ações adaptadas para a forma remota, outras 

suspensas). 

 Promover eventos sócios-culturais visando arrecadar fundos para 

melhorias da escola; 

 Fortalecer parcerias para repasse de recursos de Emendas 

Parlamentares e estabelecer parcerias com entidades não governamentais; 

 Elaborar a proposta de previsão orçamentária em conjunto com o 
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Conselho Escolar e APM para viabilização das obras; 

 Oportunizar rotinas para discussão, assegurando a construção 

coletiva, respeitando os desejos e necessidades de todos; 

 Estimular hábitos de trabalho coletivo viabilizando a motivação, 

autoestima, mediação de conflitos e construção de um clima de compromisso ético, 

cooperativo e solidário; 

 Valorizar o ambiente escolar e mantê-lo limpo e organizado criando 

assim, hábitos de disciplina e preservação do ambiente; 

 Adotar práticas avaliativas do desempenho dos profissionais para 

a promoção da melhoria contínua, no cumprimento de objetivos e metas educacionais; 

 Realizar momentos de confraternização entre todos os funcionários 

da escola, tornando o ambiente de trabalho mais motivador que se reflita em todas 

as ações de seus integrantes, capazes assim, de fortalecer a ação educativa; 

 Valorizar e reconhecer o esforço dos profissionais, como reforço de 

ações voltadas para a melhoria da qualidade de ensino; 

 Comemorar datas mais relevantes (dia Internacional da Mulher, 

Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Secretário, Dia do Professor, Dia da 

Merendeira, da Orientadora Educacional, do Servidor Público, Natal) estimulando a 

participação de todos; 

 Convidar e incentivar a participação dos membros do Conselho 

Escolar; 
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 Utilizar canais de comunicação com a comunidade escolar, dos 

planos desenvolvidos, dos resultados dos estudantes, para prestar contas e dar 

transparência à Gestão Escolar; 

 Divulgar normas que orientam os direitos e deveres da comunidade 

escolar. 

GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Suprir as necessidades de material didático/pedagógico com as 

verbas do PDDE e PDAF; 

 Garantir transparência nas prestações de contas e verbas públicas 

e privadas. 

METAS 

 Fazer predominar as escolhas de interesse coletivo que atendam a 

maioria e que tenham prioridade sobre as demais e não as escolhas pessoais; 

 Criar um boletim para divulgação mensal dos atos praticados com 

o dinheiro público e privado. 

ESTRATÉGIAS 

 Suprir as necessidades da escola de materiais didático- 

pedagógicos, de limpeza e de expediente, a fim de apoiar e facilitar o desenvolvimento 

das atividades propostas. 
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 Registrar todas as operações realizadas com recursos públicos e 

privados, além de manter toda a documentação à disposição de outros organismos 

responsáveis; 

 Encaminhar a prestação de contas nos prazos definidos por normas 

específicas; 

 Realizar reuniões públicas, com a participação de toda comunidade 

envolvida, para explicar a utilização dos recursos arrecadados e as despesas efetuadas; 

 Gerenciar todos os recursos financeiros destinados à escola, após 

análise, levantamento das necessidades e aprovação dos segmentos, através do 

Conselho Escolar e APM; 

 Definir e escolher, em colegiado, as prioridades da Escola e 

elaborar o Plano de Aplicação, de acordo com o que for previamente tratado; 

 Efetuar o controle da aplicação dos recursos financeiros públicos e 

privados postos à disposição da escola. Promover, pelo menos, um encontro bimestral 

com o Conselho Escolar para análise e reflexão das atribuições conforme legislação; 

 Reunir Conselho Escolar, mensalmente e quando necessário para 

serem tomadas medidas, soluções e decisões sempre com a presença de todos os 

segmentos que o compõem, ou seja, pais, estudantes, professores, servidores e direção. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Avançar na concretização dos princípios e diretrizes constitucionais 
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da gestão democrática, no que diz respeito à participação da comunidade escolar e local, 

organizadas em Conselho Escolar, na construção de uma escola de qualidade e cidadã; 

 Estabelecer um ponto de partida para ações que mobilizem a 

comunidade escolar e local para trilhar um caminho em busca da melhoria contínua do 

processo educativo escolar; 

 Promover regularmente a integração entre os diversos segmentos 

que compõem à comunidade escolar visando a uma concepção educacional comum e a 

unidade de propósitos e ações; 

 Tornar o Conselho Escolar atuante capaz de expressar 

comprometimento, iniciativa e efetiva colaboração na construção, no desenvolvimento, 

na avaliação e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico. 

ESTRATÉGIAS 

 Consolidar um legítimo espaço de debate, negociação e 

encaminhamento de demandas educacionais, sob o ponto de vista de cada segmento 

representado; 

 Descentralizar os deveres e ações relativos à gestão para fortalecer 

a própria escola e reforçar a ligação família-escola e escola- comunidade; 

 Promover ações para melhorar a participação dos pais na APM, 

realizando gincanas, sorteios, rifas e outras campanhas; 

 Promover campanhas pedagógicas com a participação dos pais, 

estudantes e servidores da escola; 
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 Informar à comunidade escolar sobre a importância da manutenção 

e conservação do ambiente escolar; 

 A participação ativa dos responsáveis pelo estudante no 

processo de aprendizagem, a partir de reuniões bimestrais, debates, dia da família na 

escola, festa junina, ou seja, integração escola – comunidade; 

 Promover o envolvimento da comunidade por meio de parceria, o 

incremento da biblioteca com a manutenção e organização do acervo; 

 Promover atividades culturais e tradicionais em parceria com a 

comunidade, orientador educacional, objetivando a integração, conscientização, preparo 

e autoconhecimento de forma mais atuante. 

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elevar e manter o desempenho das habilidades e competências 

cognitivas dos alunos no IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 

ESTRATÉGIAS (algumas ações adaptadas para a forma remota, outras 

suspensas). 

Promover reuniões com a divulgação de informações referentes à vida escolar 

dos estudantes, com a participação dos pais e de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem dos estudantes na escola; 
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Realizar exposições e apresentações diversas para realização dos trabalhos 

desenvolvidos na escola; 

Contextualizar e avaliar periodicamente os componentes curriculares; 

 

Promover ações que conduzam o aprimoramento do processo de avaliação, 

possibilitando elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

 

 

MÊS AÇÕES OBJETIVOS RECURSOS LOCAL 
 Sensibilização; Sensibilizar membros Música; Sala dos 
 Elaboração do do Conselho Escolar Vídeo; Professores 
 cronograma de reuniões quanto a necessidade Cronograma (MEET) 

 ordinárias bimestrais do de reuniões ordinárias   

MARÇO 
Conselho escolar; 

Acompanhamento do 
permanente na 

escola; 
  

 Conselho Escolar Realizar   

  encaminhamentos   

  sobre a gestão da   

  escola.   

 Reunião para estudo Ler e discutir base Leis; Sala dos 
 sobre o Conselho Escolar: legal dos Conselhos; Decretos; Professores 
 importância, funções e Realizar Portarias (MEET) 

 responsabilidades. encaminhamentos   

ABRIL 
Acompanhamento da 

gestão escolar; 
Mesa redonda com 

sobre a gestão da 
escola 

  

 representantes do    

 Conselho escolar para    

 estudos da legislação dos    

 Conselhos    

 Reunião para discussão e Ler e discutir o PPP e 
os projetos apontados 

para verificar a 
viabilização. 

Documentos 
vigentes da 

SEEDF e Projeto 
Político 

Pedagógico 

Sala dos 

 encaminhamentos sobre os 
projetos desse PPP para 

adaptar para o ensino 
remoto. 

Reuniões setorizadas para 
analisar as possivéis 

intervenções. 

  Professores 

MAIO 
  

 
 (MEET) 

     

     

 
JUNHO 

Reunião pra discussão e 
encaminhamentos sobre 

as atividades em 
homenagem ao A Escola. 

Reuniões setorizadas 
para analisar as possivéis 

intervenções 

Planejar atividades 
em homenagem ao 
Aniversário da Escola 

Vídeos do Show 
de talentos 2021. 

Sala dos 
Professores 
(MEET) 
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pedagógicas. 

 

JULHO 

Reunião para discussão e 
encaminhamentos sobre 

a Feira Cultural. 

Apresentar sugestões 
da equipe 

pedagógica a cerca 
do tema 

norteador da Feira 
Cultural. 

Material com 
registro das 
sugestões 

Sala dos 
Professores
(MEET) 

 
AGOSTO 

Reunião para discussão e 
encaminhamentos sobre 

a Semana da Criança. 
Reuniões setorizadas 

para analisar as possivéis 
intervenções 
pedagógicas. 

 

Apresentar sugestões da 

equipe pedagógica a cerca 

da Semana da Criança. 

 

 

 

 

 

 

Balancete final das 
atividades da 
Semana da 

Criança 2021. 

Sala dos 
Professores 

(MEET) 

SETEMBRO/
OUTUBRO  

Acompanhamento da 
Gestão Escolar 

Realizar 
encaminhamentos 

Texto; 
Vídeo; 

Sala dos 
Professores 

(MEET) 

 Reuniões setorizadas para 
analisar as possivéis 
intervenções pedagógicas. 

sobre a gestão da 
escola. 

Questionário.  

 
NOVEMBRO
/DEZEMBRO 

Reunião avaliativa das 
ações do Conselho 

Escolar 

Avaliar as ações 
realizadas pelo 

Conselho Escolar no 
corrente ano letivo. 

Ficha avaliativa; 
Texto 

Sala dos 
Professores 

(MEET) 

 
 
 
 

13. RECURSOS FINANCEIROS: 

 
13.1 APM – Associação de Pais e Mestres 

Recurso financeiro gerido de acordo com regimento próprio, e todas 

decisões a serem tomadas serão feitas através de determinações das 

Assembleias Gerais e reuniões. 

São órgãos da estrutura administrativa da Associação: Diretoria, 

Assembleia Geral e Conselho Fiscal. 

Tem como objetivo promover a integração escola-família- comunidade, 

colaborar com a Escola na programação e organização de promoções 

assistenciais, sócio recreativas e culturais. 
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É uma contribuição voluntária, porém de grande importância para melhor 

andamento de nossas atividades. 

13.2 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

Recursos oriundos do Governo Federal são repassadoS anualmente 

diretamente às escolas do Ensino Fundamental com mais de 20 (vinte) 

estudantes matriculados. 

 

A Caixa Escolar é a unidade Executora responsável entre outras funções 

pelo recebimento, administração e prestação de contas dos recursos transferidos 

por órgãos governamentais. 

Esses recursos serão destinados para o custeamento de despesas 

decorrentes da execução dos projetos ora apresentados, tendo como objetivo 

prestar assistência à escola para operacionalização dos programas prioritários 

como: aquisição de material permanente, manutenção, conservação e pequenos 

reparos, aquisição de material de consumo, 

implementação de projetos pedagógicos, enfim desenvolvimento de atividades 

educacionais diversas, de forma a contribuir supletivamente para as melhorias 

físicas e pedagógicas do estabelecimento de ensino e obedecendo toda uma 

disciplina normativa. 

13.3 PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira 

O PDAF do Governo do Distrito Federal proporciona uma maior autonomia 

no gerenciamento das despesas da Instituição Educacional, conforme Plano de 
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Aplicação elaborado pela Direção da Escola e referendado pelo Conselho 

Escolar que serão eleitos e tomarão posse da Diretoria juntamente com o 

Conselho Fiscal. 

Tem como objetivo suprir as unidades de ensino com recursos financeiros 

para atendimento de suas necessidades, garantindo a participação da 

comunidade na gestão da escola, participação na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, fiscalizando, analisando e avaliando todo procedimento escolar a 

que se destina.  

 

Público: 

Todos os segmentos que compõem a comunidade escolar da Escola 

Classe 01 do Guará. 

Cronograma: 

O Projeto Político Pedagógico terá duração estabelecida de acordo  com 

cada um dos projetos descritos nas próximas páginas desse documento. 

Avaliação: 

Através das críticas, propostas e sugestões inseridas nos questionários 

entregues aos pais, professores e estudantes (avaliação institucional), e no 

produto final do Projeto Político Pedagógico. 

14. – CONSOLIDAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 
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O Conselho Escolar é um dos colegiados que possibilita a participação na 

gestão da unidade educacional, devendo ser constantemente qualificado através 

da contínua formação para a comunidade, a fim de que possa participar e atuar 

com criticidade e compreensão das decisões que estão tomando. 

Ressalta-se que a democratização da escola não se reduz às instituições 

de eleições para diretor e vice. É preciso que se tenha uma organização fundada 

numa colaboração recíproca, na convivência e no diálogo, e que sejam previstas 

práticas que garantam a participação efetiva tanto dos servidores quanto dos 

estudantes e pais, nas decisões da escola, porque educação é responsabilidade 

de toda a comunidade e todos aqueles que se relacionam e se mobilizam por 

sua qualidade. Educação é um assunto de interesse público. Por isso, pretende-

se que a implementação deste Plano de Ação envolva todos esses atores, 

representados pelo Conselho Escolar, como se referia Paulo Freire: 

“Tudo que a gente puder fazer no sentido de 
convocar os que vivem em torno da escola, e dentro da 
escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o 
destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente 
puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o 
trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de 
assumir esse país democraticamente.” 

 

15. PROJETOS PEDAGÓGICOS 

O desenvolvimento de projetos é uma prática educacional abundante em 

segmentos que representam o Conselho Escolar, professores, Orientador 

Educacional, funcionários e pais, junto à equipe gestora.  

Tem caráter interdisciplinar, proporciona o acesso orientado, além de 

favorecer o planejamento que abrange todo grupo. 

Em 2020/2021 com o surgimento do covid-19 que causou uma pandemia 
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onde tivemos mudanças em todo o planeta, incluindo os sistemas educaionais. 

As mudanças na forma de atendimento presencial passou para o remoto, isso 

ocorreu no Brasil e no Distritito Federal. As aulas passaram a ser on-line, por via 

plataforma Google Classroom e/ou foram disponibilizadas atividades impressas, 

além do usso do aplicativo whatsapp e ligações telefônicas. Tivemos que usar 

máscaras e manter distanciamento social. Dessa forma todo o sistema e forma 

de atendimento se adequou, digo todos os que trabalham com educação 

passaram por mudanças consideravéis, profissionalmente e em outras áreas de 

suas vidas. Dessa forma, a equipe da EC 01 depois de reuniões via Meet com 

todos os segmentos decidiu coletivamente que os projetos seriam mantidos, pois 

acreditamos no retorno das aulas presenciais em breve. No DF se iniciou 

campanha de Vacinação. Alguns projetos estão suspensos pela impossibilidade 

de adequação para o Ensino Remoto, mas achamos que devam constar nesse 

Projeto Político Pedagógico para  quando ocorrer o retorno das aulas 

presenciais.  

15.1 - PROJETO NORTEADOR: PÁSSAROS TÊM 

ASAS, PESSOAS TÊM LIVROS ((suspenso durante o Ensino 

Remoto); 

 O objetivo da escola é a formação do sujeito de forma integral. 

Reconhecendo essa necessidade, trabalhamos na concepção de aquisição da 

leitura e da escrita. Mas que concepção de leitura temos e o que queremos? 

Podemos partir da concepção de leitura descrita por Koch e Elias (2007, 

p. 9): 

“Frequentemente ouvimos falar – e também falamos – sobre 
a importância da leitura na nossa vida, sobre a necessidade 
de se cultivar o hábito de ler entre as crianças e jovens, 
sobre o papel da escola na formação de leitores 
competentes, com o que concordamos prontamente. 
Mas no bojo dessa discussão, destacam-se questões como: 
O que é ler? Para que Ler? Como ler? Evidentemente, as 
perguntas poderão ser respondidas de diferentes modos, os 
quais revelarão uma concepção de leitura decorrente da 
concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido que 
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se adote.” 

Entendendo como leitura proficiente – Leitura com qualidade é a que leva 

os nossos estudantes a terem sucesso em sua vida acadêmica e 

consequentemente social - temos atingido nosso objetivo, enquanto 

professores? Os estudantes que findam o Ensino Fundamental – anos iniciais 

estão indo para o 3º Ciclo, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, com essa proficiência na leitura que os leva à aquisição de uma 

aprendizagem nas outras áreas de conhecimento? 

Sabendo da necessidade de transformar a educação e vendo um 

contexto, escolhemos como tema norteador: 

Como o nosso mundo da leitura envolve vários gêneros, e todos devem 

ser trabalhados em sala de aula, cada ano/turma definirá qual será o carro chefe 

do seu trabalho. 

Metas: 

✔ Trabalhar leitura visualizando todas as áreas de conhecimentos 

inclusas no Currículo em Movimento do Distrito Federal; 

✔ Trabalhar a literatura na escola, aliando o prazer da leitura à formação 

de leitores; 

✔ Articular a leitura literária com outras linguagens e formas de 

expressão: teatro, cinema, ilustração, sarau, cordel, animação, culinária, música, 

etc.; 

✔     Aproveitar o acervo literário da sala de leitura da escola de forma 

lúdica e divertida; 
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✔Compartilhar histórias para as outras turmas; 

Principais ações: 

✔       Delimitar o tema de acordo com a idade/ano e o Currículo em 

Movimento do ano correspondente. 

✔ Confeccionar material para exposição na Feira Cultural da escola; 

✔ Pesquisar no Laboratório de Informática e/ou UCA, a história da 

leitura e escrita (suspenso durante o Ensino Remoto); 

✔Culminância do projeto com a realização da Feira Cultural 

 

Delimitação dos Temas: 

 

ANO SUBTEMA 

Educação Infantil CANTIGAS DE RODA 

1º anos LER É MUITO 

GOSTOSO! 

2º anos PASSAPORTE PARA 

AS IDEIAS, CADA                       UM TEM A 

SUA! 
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3º anos EU CANTO, RECONTO 

E CRIO! 

4º A LEITORES DO MUNDO 

E ESCRITORES DA PRÓPRIA 

HISTÓRIA: DA LEITURA À 

CRIAÇÃO 

4º B LENDO, PRODUZINDO 

E ENCENANDO 

4º C VIVENCIAS E 

APRENDIZADOS 

5º anos ESCREVENDO A 

MINHA HISTÓRIA! 

 

 

O trabalho da Educação Infantil tem como base os Eixos Integradores 

Educar e Cuidar e Brincar e Interagir. Tais ações são fundamentais no 

desenvolvimento infantil e o projeto CANTIGAS DE RODA, proporcionará às 

crianças atividades que contribuirão efetivamente para o desenvolvimento de 

cada um. Entendendo a afirmação de Vygotsky, o “brincar libera as crianças 

das limitações do mundo real” (in: DF, 2018, p.31) e as interações promovem 

a aprendizagem, o desenvolvimento e a humanização, o projeto irá trabalhar o 

cantor, o compositor com diferentes gêneros musicais e tudo isso atuará como 

instrumentos para “promover a imaginação, a experimentação e a descoberta” 

(DF, 2018, p.32). 

Os 1º anos, além de outros gêneros textuais, darão enfoque a receitas e 
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músicas. Os estudantes pesquisarão através de entrevistas, músicas que 

marcaram a infância de seus pais bem como a receita de família (se tem um prato 

que todos gostam e se reúnem para degustá-lo). O projeto de culinária será 

desenvolvido conjuntamente com o projeto horta descrito neste PPP. A partir 

dessa pesquisa, montaremos livros de receitas e de músicas (ou brincadeiras 

cantadas). O projeto LER É MUITO GOSTOSO, de forma bem interativa levará 

os visitantes da feira a participar da execução e degustação de uma receita com 

ingredientes oriundos da horta da nossa escola, se possível. Portfólios e diários 

serão recursos utilizados em outras oportunidades no decorrer do 

desenvolvimento do projeto. 

As turmas do 2º ano, posterior ao trabalho com diferentes gêneros textuais 

nos mais diversificados suportes, terão como foco do trabalho conduzir para que 

os estudantes redescubram o mundo da leitura de maneira agradável e criativa. 

Essa descoberta os levará a desenvolver o hábito da leitura, o senso crítico, a 

criatividade, a coesão e coerência e que todo o trabalho os conduza à leitura com 

fluência. Para todas as atividades, o envolvimento e participação dos pais são de 

fundamental importância. Desta forma, todos os estudantes serão oportunizados 

dentro do projeto: PASSAPORTE PARA AS IDEIAS, CADA UM TEM A SUA!. 

O 4º ano A terá enfoque no desenvolvimento das competências leitoras 

por meio dos diferentes gêneros textuais e irá buscar fazer a relação das leituras 

feitas com as ações socioculturais, proporcionando o autoconhecimento e a 

reflexão sobre as próprias emoções e as do outro. Desta forma, surge a 

possibilidade da formação, de se constituir como estudante e cidadão mais 

humano. Sendo assim, o trabalho da turma será identificado como: LEITORES 

DO MUNDO E ESCRITORES DA PRÓPRIA HISTÓRIA: DA LEITURA À 

CRIAÇÃO. 

O 4º ano B irá trabalhar no enfoque de desenvolver a competência 

comunicativa com o fortalecimento do hábito da leitura, sabendo que isso 

favorece o vocabulário, a comunicação, a criatividade, a interpretação, a visão 

crítica e a argumentação e tudo conjuntamente ao desenvolvimento cognitivo. 
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Através dessa ferramenta, oportunizar mudanças nas aprendizagens e no olhar 

para a vida, tudo isso por meio do projeto LENDO, PRODUZINDO E 

ENCENANDO. 

Os 5º anos, no decorrer do ano letivo, irão trabalhar diversos gêneros 

textuais e darão ênfase na biografia de determinados autores da literatura 

brasileira, bem como seus livros de maior sucesso entre as 

crianças/adolescentes. Em contrapartida, será proposto aos estudantes a 

construção de sua autobiografia onde irão nos contar um pouquinho de sua 

história. Biografia de escritores, personagens dos livros que mais gostaram 

autobiografia com foto dos estudantes, contação de histórias, cantinho de leitura 

com os títulos trabalhados dentre outras, serão as atividades que irão ser 

realizadas em sala. 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto: 

Semanalmente, durante as coordenações coletivas, a equipe pedagógica 

juntamente com a Direção, SOE e Sala de Recursos farão a avaliação com base 

nas observações do desempenho dos envolvidos feitas no período determinado. 

A participação da comunidade escolar será avaliada no envolvimento e 

presença para apreciação dos trabalhos que serão expostos no evento da Feira 

Cultural da escola. 

Responsáveis: Equipe Gestora, Coordenadores, Professores Regentes. 

15.2- PROJETO DA SALA DE LEITURA (BIBLIOTECA) 

A biblioteca é aberta diariamente para atendimento dos estudantes, 

inclusive no horário do recreio com atividades mais direcionadas para esse 

momento, a fim de que os estudantes possam ler histórias, praticar jogos e 
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realizar desenhos. 

As turmas são agendadas durante a semana de acordo com o 

planejamento do professor regente, onde são contadas histórias e em seguida 

uma interpretação oral e conversa informal sobre a história escolhida. 

Além disso, a biblioteca também é utilizada para o Projeto Interventivo, 

Reforço Escolar e o Reagrupamento. 

Objetivo Geral 

Incentivar o hábito de leitura. 

Objetivos Específicos: 

 Aprimorar as capacidades de leitura e escrita dos 

estudantes envolvidos; 

 Desenvolver o gosto pela leitura e a desenvoltura diante das 

mais diversas situações; 

 Adequar a linguagem oral às diferentes situações 

comunicativas; 

 Adequar a linguagem oral ao nível do conhecimento prévio 

de quem a ouve, quanto ao vocabulário, às estruturas frasais e ao conteúdo; 

 Ampliar o vocabulário das crianças; 

 Conferir significado aos textos por meio de elementos não 
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linguísticos; 

 Ler com autonomia diferentes textos; 

 Construir sentimentos, experiências e ideias a partir da 

leitura; 

 Aplicar conhecimentos sobre diversos gêneros de textos 

escritos à ampliação das possibilidades de comunicação e de expressão. 

De modo geral, os estudantes envolvidos nas atividades e a professora 

regente participam com entusiasmo das atividades que são propostas e 

realizadas. 

Professores Responsáveis: Aramildes de Sousa Silva e Fátima Alice 

Mares de Figueiredo 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto: 

Semanalmente, durante às coordenações coletivas, a equipe pedagógica 

juntamente com a Direção, SOE, Sala de Recursos farão a avaliação com base 

nas observações do desempenho dos envolvidos feitas no período determinado. 

Responsáveis: Equipe Gestora, Coordenadores, Professores Regentes. 

 
 

15.3- PROJETO SUSTENTABILIDADE 

 
Objetivo: 

 
Desenvolver de forma transversal e interdisciplinar os temas 

sobre valores, oportunizando momentos de reflexões e atitudes que 
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visem o bem- estar dos cidadãos, o fortalecimento da autonomia e 

conduta social onde é instituída através de valores morais diferentes 

que envolvem os seres humanos, atitude e ética desenvolvendo amor 

ao próximo formando indivíduos conscientes de seus direitos e 

deveres e uma convivência sustentável e harmoniosa com o meio 

ambiente e as demais espécies do planeta. 

Metas: 

 
O Projeto Sustentabilidade se baseia na ideia de que temos que 

REPENSAR nosso modo de viver e de produzir para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

 

✔      Desenvolver, na totalidade dos estudantes, uma 

consciência de preservação ambiental e a compreensão da utilização 

sustentável dos recursos naturais, por meio da redução de consumo, 

da reciclagem de materiais e do descarte ambiental correto. 

✔     Reduzir o consumo de água na escola em 10%. 

 
✔ Executar as ações paralelamente com as visitas do Projeto 

Parque Educador. 

Principais ações: 

 
✔ Atividades verbais e reflexivas do pensamento sustentável e 

pensamento “lixo”. 

✔   Atividades plásticas mostrando a analogia entre reciclagem 

de lixo e do pensamento de grandes obras e artistas. 

✔      Definir, nas coordenações coletivas, um horário para 

estudo das aulas com sugestões de aplicabilidades para cada série; 

bem como atividades de Reagrupamento Intraclasse e Interclasse. 

✔ Executar músicas relacionadas ao tema no momento da 

acolhida dos estudantes no pátio da escola. 
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✔ Analisar e comparar, mensalmente, o consumo de água na 

escola, através das contas de água recebidas, propondo atividades 

orais de raciocínio lógico-matemático e situações-problema, para que 

seja estimulado o consumo consciente do bem hídrico. 

✔ Buscar parcerias para implementação do Projeto Horta para 

o reaproveitamento do lixo orgânico através da compostagem e o 

consumo de alimentos produzidos na própria escola, estimulando a 

alimentação saudável; 

✔   Transformar o “lixo” em arte para exposição dos trabalhos 

na Feira Cultural realizada em setembro, momento da culminância 

desse projeto; 

✔ Visitas a Escola da Natureza e executar os objetivos do 

projeto; 

✔ Integrar as ações dos Projetos Escola Saudável e Escola da 

Natureza. 

 
 
 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto: 

 
Semanalmente, durante às coordenações coletivas, a equipe 

pedagógica juntamente com a Direção, SOE, Sala de Recursos farão 

a avaliação com base nas observações do desempenho dos 

envolvidos feitas no período determinado. 

 
 

Responsáveis: Equipe Gestora, Coordenadores, Professores 

Regentes. 
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15.4- PROJETO: CALENDÁRIO CÍVICO (suspenso durante 

o Ensino Remoto); 

Objetivos: 

✔ Valorizar a importância das datas comemorativas e conscientizar do 

valor de algumas datas para o desenvolvimento do nosso país, estimulando os 

estudantes para os fatos históricos; 

✔     Enriquecer as atividades pedagógicas; 

✔ .Possibilitar ao estudante meios de despertar a sensibilidade artística e 

cultural; 

 Desenvolver no estudante a oralidade; 

✔Possibilitar maior integração escola-comunidade; 

✔Resgatar valores culturais. 

Principais ações: 

✔ Serão feitas apresentações musicais ou teatrais no pátio da escola 

relacionados às datas comemorativas trabalhadas no mês corrente (Março, Abril, 

Maio, Junho, Agosto, Setembro e Outubro). As apresentações serão definidas 

através de sorteio de duas turmas por mês, uma por turno. Casa haja interesse, 

outras turmas poderão participar independente de ter sido sorteada ou não. 

✔      Definir, nas coordenações coletivas, um horário para estudo das 
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aulas com sugestões de aplicabilidades para cada série; bem como atividades 

de Reagrupamento Intraclasse e Interclasse. 

✔ Executar músicas relacionadas ao tema no momento da acolhida dos 

estudantes no pátio da escola. 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto: 

Será realizada durante todo o ano letivo através das atividades propostas, 

observando a apropriação do conhecimento que o estudante adquiriu durante a 

sua participação ativa nos trabalhos. Ressaltamos que a avaliação é apenas um 

dos recursos que será utilizado pelos envolvidos e propiciará uma oportunidade 

para a formação do cidadão. 

Responsáveis: Coordenadores Pedagógicos e professores regente 

 

15.5- PROJETO É HOJE!!!! 

 
Objetivo Geral: 

 
✔ Exaltar a importância da criança no contexto escolar. 

 
 

 
Objetivos específicos: 

 
✔ Acolher e valorizar o estudante; 

 
✔ Desenvolver a noção de tempo; 

 
✔ Festejar/comemorar os aniversariantes do mês; 

 
✔ Oportunizar momentos de integração entre os estudantes, 

professores e demais servidores da escola. 
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Ações: 

 
Mensalmente, será feito um levantamento das datas de 

nascimentos dos estudantes através do sistema IEducar. 

Na última quinta-feira de cada mês, todos os estudantes, no 

turno de aula e após o recreio, serão reunidos no pátio da escola e 

acolhidos com uma música de aniversário. Os aniversariantes serão 

chamados à frente para os demais colegas cantarem parabéns e 

receberem uma lembrança ofertada pela escola e um cartão. 

Os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro serão 

comemorados junto com os de março, os de julho junto com os de 

agosto. 

A lembrança será custeada pela APM. 

 
 

 
Avaliação do Projeto no Projeto: 

 

A avaliação é feita ao final de cada evento pelos estudantes e 

pelos professores no horário de coordenação. 

 
 

Responsáveis: Professora Luciane dos Santos de Lima 

 
 

 
15.6- PROJETO HORTA 

 
Objetivos: 

 
✔ Promover a interação dos estudantes de forma cooperativa; 

 
✔ Esclarecer a respeito da importância do equilíbrio 

ambiental e influência dos agrotóxicos no organismo; 

✔ Melhorar a qualidade do lanche da escola; 
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✔ Promover o contato das crianças com a terra e com 

a agricultura (noções básicas); 

✔ Despertar nos estudantes o interesse e a curiosidade 

em aplicar na prática conhecimentos adquiridos; 

✔ Alertar as crianças sobre os malefícios da poluição 

dos recursos naturais e suas consequências; 

✔ Instigar a discussão a respeito do uso adequado dos 

recursos naturais disponíveis; 

✔ Fazer com que o estudante se reconheça como parte 

integrante da natureza; 

✔ Promover o repúdio ao desperdício em suas 

diferentes formas; 

✔ Reconhecer e valorizar a alimentação saudável. 
 
 
 
 

Principais Ações 

 
Após a análise do espaço disponível na escola, os estudantes, 

orientados pelos professores, traçaram estratégias de limpeza e 

conservação do ambiente. 

Indicar dois servidores para coordenar as atividades na horta. 

 
O professor em sala fará a explanação da importância da 

conservação e uso adequado dos recursos naturais e importância do 

repúdio ao desperdício em suas diversas forma. 

Os estudantes em visitas periódicas ao canteiro elegerão as 

sementes a serem plantadas a partir do segundo semestre. 

Cada estudante, de acordo com os trabalhos desenvolvidos em 

sala, levará à horta da escola os conhecimentos adquiridos, como 

cálculos matemáticos, experiências científicas e outros. 
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A escola conta com o apoio da EMATER e EMBRAPA para 

implementação da horta dando suporte técnico e fornecimento de todo 

material. 

Propor a parceria dos pais e outros servidores na limpeza, 

manutenção e plantio. 

Esse ano, a CRE/Guará, continua a parceria com o projeto 

Escola Saudável, promovendo ações e visitas à Horta Comunitária do 

Guará. 

Avaliação do Projeto e no Projeto 

 
A avaliação é feita ao final de cada evento promovido em torno 

da horta por toda a turma e pelos professores envolvidos. 

 
 

Professores Responsáveis: 
 

Professora Aramildes, Fátima Rodrigues, Professores 

Regentes e Professor da Sala de Recursos. 

15.7- PROJETO OS MEUS, OS SEUS, OS NOSSOS  

DIREITOS 

Objetivo 

Instigar o estudante, familiares e comunidade escolar a respeitar os outros 

e entender seus direitos e deveres através do estudo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Estudar o conteúdo da declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

Objetivos específicos 
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✔ Estimular os estudantes desde a infância a praticar o respeito pelos 

outros; 

✔Conduzir o estudante a construir sua identidade pessoal; 

✔Incentivar o estudante a valorizar e respeitar a diversidade; 

✔ Reconhecer valores como: amor, igualdade, ética, cidadania, 

solidariedade e respeito; 

✔ Situar o estudante no presente, para que ele se sinta parte integrante 

da história. 

Principais Ações: 

Inicialmente, será realizada uma apresentação do tema para as crianças 

e para a família, para que todos possam acompanhar o desenvolvimento e a 

proposta do projeto. Durante o ano letivo o tema será tratado de forma 

interdisciplinar com os eixos transversais. 

A partir da leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos para 

as crianças serão desenvolvidos vários temas propostos pela professora ou pelos 

estudantes, ou ainda assuntos que surgem diariamente que estão dentro da 

proposta do projeto, a partir dos assuntos serão realizados os trabalhos 

propostos. 

As atividades serão realizadas em sala de aula e outros ambientes 

necessários para o desenvolvimento das atividades: 

✔ Leitura de textos informativos, poemas, documentos, histórias infantis, 

filmes, releitura de obras histórias em quadrinhos e estudo da Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos; 

✔Desenho livre relacionado aos temas ou histórias propostas; 

✔Músicas, coreografia e atividades de desenho e escrita; 

✔Entrevistas, palestras, reuniões, fotos e vídeos; 

✔Discussão dos assuntos na roda de conversa diária; 

✔ Músicas, teatro de fantoches, teatro e contos partindo dos temas 

propostos; 

✔     Cada estudante levará um livro para casa, que deverá ser lido em 

família para depois ser contada a história para os outros estudantes na sala de 

aula; 

✔ Realização de atividades dos conteúdos listados nos eixos temáticos 

de forma interdisciplinar com o projeto; 

✔Trabalho artesanal; 

✔Estimular a participação em concursos com o tema; 

✔Perpassar pelo projeto Inclusão Social Desde a Infância; 

. Avaliação do Projeto e no Projeto: 

A avaliação será feita a partir da conscientização por parte das famílias e 

o aprendizado das crianças no sentido de que devemos respeitar os outros e 
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entender seus direitos e deveres através do estudo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e atividades realizadas na escola. 

Professores Responsáveis: Coordenação Pedagógica e 

Professores Regentes 

15.8- PROJETO RECREIO LEGAL  (suspenso durante o 

Ensino Remoto); 

 

Objetivos 

 

 Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis durante 

o recreio através de jogos, brincadeiras, brinquedos construídos, cantigas de roda 

e uso de materiais diversos; 

 Diminuir consideravelmente o número de acidentes durante 

o recreio; 

 Construir uma cultura da brincadeira em detrimento do ato 

de “correr”, sem objetivo específico; 

 Desenvolver laços de amizade, partilha, solidariedade, 

ajuda mútua, coleguismo de acordo com  Projeto Político Pedagógico da escola; 

 Estimular a participação em brincadeiras dirigidas. 

 

Principais ações 

A equipe da direção, SOE, sala de recursos, sala de leitura, 

coordenadores e servidores da SEDF, ficarão a cargo da coordenação do 

recreio. 

 

Será disponibilizada para cada sala uma caixa contendo brinquedos para 

as atividades em grupo, jogos de queimada, futebol e basquete no pátio da 

escola e da quadra, elástico, leitura de livros na biblioteca. 
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Sensibilização dos estudantes para um recreio divertido, alegre e que 

cultive a paz. 

As professoras deverão trabalhar em sala, periodicamente, a 

conscientização da conservação dos brinquedos oferecidos e escolherão dois 

monitores diariamente, que receberão coletes como nome do projeto. Estes 

estudantes serão responsáveis em dispor e recolher o saco de brinquedo da 

sala. 

 

Avaliação do projeto e no projeto: 

 

Através Investigação do ambiente escolar contemplando: 

 

✔ Nível de socialização dos estudantes. 

 

✔ Motivação dos estudantes. 

 

✔ Interação entre estudantes, professores e comunidade. 

 

15.9- PROJETO INTERVENTIVO (adaptado para o Ensino 

Remoto) 

Objetivando elevar a qualidade de ensino de nossos estudantes que se 

encontram com defasagem idade/série e/ou necessidades de aprendizagem 

elaboramos e executaremos durante o ano letivo de 2020 o presente projeto de 

acordo com as atribuições da equipe gestora sobre a figura do diretor que deverá 

garantir a participação dos diversos segmentos que compõe a nossa 

comunidade escolar na elaboração, metas e estratégias que conduzirão todas 

as ações para o sucesso no processo ensino-aprendizagem. 
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Objetivos: 

✔ Propiciar um trabalho diferenciado de linguagem que desenvolva 

nos estudantes habilidades básicas da língua, em todos os seus aspectos: 

escutar, falar, ler e escrever, possibilitando a aprendizagem e o prosseguimento 

dos estudos com sucesso, pois essas são condições essenciais para sua plena 

participação social como cidadão. 

✔    Levar o estudante a desenvolver formas de raciocínio lógico, bem 

como a resolução das quatro operações e de situações-problemas, prosseguindo 

de maneira autônoma em seu desenvolvimento acadêmico. 

 

Principais ações 

 

Após avaliação diagnóstica e observações sistemáticas, caberá ao 

professor regente elencar os estudantes que necessitarão desse apoio 

pedagógico e comunicar à equipe pedagógica da escola durante as 

coordenações pedagógicas e/ou reuniões de Conselho de Classe. 

O professor deverá preencher os formulários em anexo nas Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo. 

Será encaminhado para os responsáveis um termo de compromisso a ser 

assinado, autorizando ou não a participação do filho (a) no projeto. Caso não 

autorize, o responsável deverá justificar sua negativa. 

O projeto é uma ação conjunta, onde a professora durante a aula trabalha 

com os estudantes que se enquadram no perfil com atividades diversificadas, 

atendendo aos diversos níveis de aprendizagem. 

No contra turno, os estudantes com dificuldades de aprendizagem serão 

atendidos em pequenos grupos pelo professor regente da turma em que está 

matriculado, nas terças serão atendidos os estudantes do BIA e às  

quintas os estudantes dos 4º e 5º anos. Serão executadas atividades 

planejadas para atender esses estudantes em suas dificuldades. 
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Avaliação 

 

O processo de avaliação deve levar em conta os progressos que o 

estudante apresenta durante toda a aprendizagem. Além disso, a avaliação deve 

ser motivadora e integradora, permitindo, além de diagnosticar, ajudar o 

estudante a reformular suas hipóteses e seus saberes linguísticos. 

De acordo com as avaliações, após detectarmos que as dificuldades 

foram sanadas os estudantes serão remanejados para continuação e adequação 

do projeto. 

 

Professores responsáveis: 

Equipe pedagógica. 

 

 

15.10- PROJETO RECONSTRUINDO SABERES (suspenso 

durante o Ensino Remoto); 

 

O projeto se destina ao atendimento de estudantes com dificuldade de 

aprendizagem: alfabetização, leitura, ortografia, produção de frases e pequenos 

textos, a fim de superar suas dificuldades, elevando sua autoestima, procurando 

torná-las capaz de acompanhar o ano que está inserido. 

 

Objetivos: 

 

 Proporcionar aos estudantes a oportunidade de sanar 

suas dificuldades; 

 Oferecer informações necessárias dos conteúdos

 não alcançados durante processo de ensino aprendizagem; 
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 Auxiliar na solução das dificuldades de aprendizagem não 

supridas no ano que está cursando; 

 Incentivar o espírito crítico e participativo em sala de aula; 

 Fixar conteúdos/habilidades trabalhados em sala de aula 

com auxílio de materiais diversificados e atendimento individualizado. 

 

 

 

Principais ações 

 

O projeto Reconstruindo Saberes será desenvolvido pelas professoras 

readaptadas lotadas nessa instituição de ensino, que atendem de forma 

individualizada estudantes com defasagem idade e aprendizagem dos 5º anos, 

4º anos e 3º anos, nesta ordem. 

O estudante, de acordo com a indicação do professor, será atendido 

observando suas dificuldades individuais, apontadas pelo professor regente. De 

acordo com essas dificuldades, as atividades serão planejadas observando o 

nível de cada estudante e executadas com mediação do professor responsável 

pelo seu atendimento no projeto citado. 

O atendimento de cada estudante será documento em formulário próprio 

que constará a data do atendimento, estratégia desenvolvida e o responsável 

pelo atendimento. Esse formulário será de livre acesso ao professor regente. 

O projeto é visto como uma oportunidade para o avanço do estudante 

em superar suas deficiências anteriores, diante da utilização de uma nova 

perspectiva. 

 

Avaliação: 

 

A avaliação será feita pelo professor regente e o professor do projeto 
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através do desempenho do estudante na realização das atividades, participação 

no projeto e frequência regular em sala de aula. 

 

Professores responsáveis pelo projeto: Inês Elloi Nappo 

 

15.11-IX PROJETO  PLENARINHA ( adaptado para o 

Ensino Remoto) 

 

A Plenarinha é um processo pedagógico realizado desde 2013, no qual as 

crianças participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e 

necessidades. Este projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta 

às crianças, de forma a considerar sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola e na sociedade. O tema proposto para 2020 é “Musicalidade 

das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”. Em 2021 o tema permaneceu. 

Nesta perspectiva, a IX Plenarinha é um dos espaços abertos que permite 

nas escolas as crianças exercitarem seus fazeres como sujeito ativo, 

participativo e protagonista de sua própria história incluindo suas diferentes 

visões ao contexto escolar. A temática “Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, 

de todo lugar” é fruto da avaliação final do Projeto apresentada pelas Unidades 

Escolares de Educação Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal (SEEDF), realizada em 2019/2020/2021. A VIII/IX Plenarinha 

– 2020/2021 destaca a importância do musicalizar na escola, que constitui um 

processo de aprendizagem nos Campos de Experiências e na música como área 

de conhecimento do componente curricular Arte. Assim, tem como objetivo 

vivenciar a música, a musicalidade e o instrumento e o corpo como ferramenta 

para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral. 

 

Arte e emoção devem ser vista como prisma da educação, onde a criança, 

levando em conta cada particularidade, deve ser oportunizada de sentir, 

imaginar, criar e expressar suas emoções. Cantar com a criança requer do 
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adulto-educador conhecimento teórico sobre a musicalidade e a música e, 

também paciência e disciplina para observar sem interferir em determinadas 

atividades infantis, além da disponibilidade para (re) aprender a cantar, 

recuperando, elaborando e possibilitando o despertar de sua dimensão de 

musicalização. Mas é também o compromisso de cada profissional que já atua 

com as crianças em aprimorar seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a 

temática e se propor a experimentar novas vivências relacionadas à música. A 

professora/ professor que não participa das músicas quando solicitado, se 

abstém de fazer descobertas e intervenções enriquecedoras. Reconstruir 

conceitos sobre o ato de musicalização e sua importância no contexto escolar é 

fundamental para a prática pedagógica. 

Em sua IX edição, a Plenarinha da Educação Infantil convida o coletivo da 

escola a estudar, refletir e planejar sobre a importância da musicalidade. Sugere-

se que cada profissional observe suas crianças e pense acerca das seguintes 

questões: 

 Currículo em Movimento do DF: e a musicalidade nas 

infâncias; 

 Ancestralidade: a musicalidade de outros tempos; 

 Universo sonoro-musical: músicas daqui e acolá; 

 Música é arte; 

 Desenvolvimento da musicalidade infantil; 

 Corpo sonoro-musica; 

 Paisagem sonora: sons em todos os cantos; 

 Sonoridades: Refletindo sobre os tempos, espaços e 

materiais; 

 Música para e com todos: é possível com a criança surda; 

 Meios e modos de vivenciar a música; 

 Entre músicas e sons, o “Era uma vez” fica pra lá de bom 

 Brincadeiras cantadas: Um universo de possibilidades 

brincantes e musicais 
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 A importância da atividade sonoro-musical na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamenta: Pensando e a transição. 

 

Sendo assim, a musicalização tanto contribui para compreender a 

realidade como para imaginar e criar se utilizando de materiais captados das 

experiências vivenciadas na realidade. Desta maneira a musicalização torna-se 

uma atividade que contribui para criar uma zona de desenvolvimento iminente na 

criança. 

No processo de imaginar e criar por meio da musicalização, a criança 

também desenvolve sua consciência acerca de sua compreensão da realidade 

social. Ela começa a representar em suas expressões musicais as percepções 

que capta de suas experiências, bem como, as regras e os papéis sociais 

existentes. 

Outra atividade no cotidiano da Educação Infantil são os brinquedos 

musicais, que não deixam de ser uma musicalização, mas que se caracterizam 

pela existência de cadência e ritmo. A combinação de melodias cantadas, 

movimentos corporais, sonoridades percutidas, diferentes timbres, irão fazer na 

Educação Infantil um espaço único de expressão estética da criança com o outro, 

sem se preocupar com frustrações, mas com a necessidade de equilibrar suas 

emoções. 

O ato de cantar das crianças é repleto de hábitos, valores e 

conhecimentos do grupo social ao qual pertencem. Por isso, dizemos que a 

música é histórica e socialmente constituída, ou seja, a criança utilizará as 

experiências que vive em sua comunidade – os valores que circulam as 

tradições, os personagens do folclore típico da localidade. 

 

Objetivo 

 

A Plenarinha é um projeto pedagógico alicerçado no Currículo, cujo o 

objetivo, ao longo de suas edições, sempre foi o de priorizar o estímulo ao 

protagonismo infantil. Dessa forma, ao ter a musicalização como tema da IX 
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Plenarinha é importante que as práticas pedagógicas favoreçam a autonomia 

das crianças. A musicalização é potencialmente mais rica quando as crianças 

decidem sobre o que, com quem, onde, com o que e durante quanto tempo 

cantam e se expressam. Decidem, no processo, mudanças nos papéis, no uso 

dos objetos e nas ações imaginativas que se desenrolam (BRASIL, 2012, p. 11). 

“O Currículo em Movimento do Distrito Federal 
segue as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2009), que fundamentam a prática nas 
escolas da infância nos princípios éticos, políticos e 
estéticos. Isto é, as práticas educativas devem colaborar 
para o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, 
solidariedade e respeito ao bem comum e os cuidados com 
o planeta; assim como para o exercício da criticidade e da 
cidadania, nas experiências do cotidiano e não tendo em 
vista apenas o futuro; e o desenvolvimento da sensibilidade, 
da imaginação e da criação, expressando-se nas diversas 
manifestações artísticas e culturais.” (IX Plenarinha – 
musicalidade das infâncias: de cá, de lá de todo lugar, p. 26, 
2021). 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos específicos 

 

 Estimular a aprendizagem por meio da música nas 

diferentes linguagens 

 Criar oportunidades para que professoras/ professores e 

crianças ampliem seu repertório de músicas. 

 Vivenciar músicas diversas ensinadas ou criadas. 

 Resgatar a musicalidade da comunidade, família, do país e 

outros. 

 

 

Principais ações 

 



Subsecretaria de Educação Básica 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

115 

 

 

A partir do diagnóstico inicial nas turmas dos 1º anos, será possível 

construir elementos que indiquem como a musicalização está presente nas 

atividades propostas e como as crianças vivenciam nas suas instituições, além 

do papel da professora-professor nessa interação. 

Esses dados podem subsidiar a coordenação pedagógica na discussão 

do papel da musicalização para educação infantil e como o coletivo de 

profissionais observa esta atividade na unidade escolar. Estes dados

 suscitam alguns questionamentos que contribuirão para o  

planejamento. 

 O que as crianças cantam? 

 Quais instrumentos musicais estão disponíveis para elas? 

 Dentre os instrumentos disponíveis, quais são os de sua 

preferência? 

 Quais são suas músicas preferidas? 

 Como você, professora-professor, propõe a 

musicalização? 

 Como as crianças se agrupam para cantar e se 

expressar musicalmente? 

 Meninos e meninas cantam juntos? 

 Os espaços disponibilizados são os mesmos para os 

meninos e para as meninas? 

 Qual é a aceitação das crianças com a presença do adulto 

nos momentos de musicalização? 

 Como as crianças reagem diante da proposta de 

musicalizar que fizeram parte de sua infância (professora/professor)? 

 

É necessário que no planejamento a musicalização seja o elemento 

integrador das diversas linguagens articulando-as e que, por consequência, 

proporcionem o desenvolvimento da criança de forma integral. 
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A musicalização deve abrir espaço para a espontaneidade e o 

desenvolvimento da criatividade. É importante que o planejamento valorize todos 

os tipos de músicas, livres de preconceito cultural, dessa forma o Direito de 

Aprendizagem da Arte musical da criança estará garantido. O manual da VIII 

Plenarinha deve estar ao lado do Currículo Em Movimento do Distrito Federal 

para a Educação Infantil, um complementando o outro. 

 

15.12- PROJETO ESCOLA SAUDÁVEL ( Projeto adaptado 

para o Ensino Remoto) 

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição possui como diretriz a 

promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, compreendendo um 

conjunto de ações que objetivam proporcionar práticas alimentares 

nutricionalmente adequadas condizentes com os aspectos biológicos e 

socioculturais dos indivíduos e coletividades. Neste contexto, a Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) integra estas ações em conjunto com a regulação 

de alimentos e incentivo à criação de ambientes promotores da alimentação 

saudável, como as escolas. 

No ambiente escolar, as ações de EAN estão entre os eixos prioritários do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), servindo de auxílio aos 

escolares na adoção voluntária de escolhas alimentares saudáveis. 

 

Objetivo 

Esse projeto tem como objetivo disseminar conhecimento para ajudar na 

promoção de hábitos mais saudáveis em crianças, considerando uma educação 

alimentar e nutricional e a prática de atividade física. 
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Metodologia  

 

 

Avaliação: 

Avaliação será processual e dinâmica buscando subsidiar a tomada de 

decisão para melhorar a qualidade da aprendizagem do educando; e será 

inclusiva buscando meios pelos quais todos possam aprender o que é necessário 

para o desenvolvimento. 
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A avaliação será feita durante todo o andamento do projeto através de 

atividades orais e escritas. Será observado o interesse, participação, 

assiduidade e pontualidade do estudante no desenvolvimento das atividades. 

 

Professores responsáveis: professores regentes, coordenadores, 

supervisores, equipe pedagógica e demais servidores. Parceria com a 

CRE/UNIAE/Guará. 

 

15.13- PROJETO APP DA INCLUSÃO (suspenso durante o 

Ensino Remoto mediado por tecnologia). 

 

Justificativa 

 

As mídias digitais têm se tornado cada dia mais presente nos meios de 

comunicação e entretenimento no cotidiano dos jovens e crianças ao redor do 

mundo. Os tablets e celulares têm sido objeto de grande interesse desse público. 

Com os alunos da inclusão isso não é diferente. Utilizar desse artifício para 

atingir os objetivos didáticos pode ser muito significativo, pois traz uma variação 

de estímulos complementares para aqueles que mais necessitam de diferentes 

propostas de aprendizagem. 

A escola é um meio de ensinar esses alunos como utilizar a comunicação 

digital de maneira significativa, principalmente tendo um tablet ou um celular em 

mãos, a qualquer hora e qualquer lugar. 

Ressaltamos que a escola recebeu uma doação de 10 tablets e esse 

material é de grande importância na atual era digital no qual o mundo se 

encontra, os meios digitais são grandes aliados nessa construção do saber. 

 

Objetivo Geral 
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✔ Proporcionar aos alunos da inclusão uma vivência digital através de 

orientação e experiências dirigidas com meios digitais móveis (tablet). 

 

Objetivos Específicos 

 

✔ Utilizar os meios digitais móveis como facilitador da aprendizagem 

✔ Utilizar os meios digitais como ferramentas de pesquisa e comunicação 

✔ Provocar diferentes estímulos nos alunos 

 

✔ Auxiliar na construção da linguagem escrita e lógica dos alunos 

 

✔ Promover a autoestima dos alunos inclusos 

 

✔ Incluir digitalmente esses alunos 

 

✔ Dar a possibilidade de acesso aos meios digitais móveis 

com  orientação de um profissional da educação 

✔ Desenvolver a autonomia desses alunos 

 

✔ Oferecer acesso à informação através de

 conteúdos pedagógicos disponibilizado pelas plataformas 

digitais 

✔ Permitir e estimular questionamentos e respostas, 

facilitando e orientando o acesso digital 

✔ Fazer com que os  alunos inclusos estejam cada vez 

mais capacitados intelectualmente 
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✔ Auxiliar na adaptação curricular 

 

✔ Incentivar a permanência dos alunos na escola 

 

✔ Estimular com que os alunos consigam ter um maior tempo de 

permanência sentados e em sala de aula 

✔ Fixar os conteúdos desenvolvidos em sala 

 

Metodologia 

 

Haverá um professor regente responsável pela didática com os tabletes. 

O mesmo coordenará no contra turno com os professores regentes dos alunos 

atendidos para definirem e parearem os conteúdos e dificuldades individuais de 

cada aluno. 

Cada aluno poderá ser atendido de 1 a 3 vezes por semana, com 

intervenções de aproximadamente 50 minutos, conforme a necessidade de cada 

caso. 

Os horários serão definidos com a coordenação da escola para que não 

ocorram atividade concomitantes acarretando prejuízo pedagógico. 

Os 50 minutos serão distribuídos de acordo com a necessidade de cada 

aluno. Como o trabalho com os alunos da inclusão é individual e cada um 

necessita de uma intervenção diferente, ocorrerá uma avaliação inicial para 

definir junto ao professor regente quais valências deverão ser trabalhadas para 

auxiliar no andamento de uma completa inclusão desse aluno. 

As aulas terão principalmente um caráter lúdico, estimulando o interesse 

pelas aulas. 

Poderão ocorrer aulas livres, com a liberdade assistida de navegação 

pelos conteúdos que mais interessarem cada aluno. 
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Avaliação 

 

A avaliação será feita juntamente com o professor regente, tendo em vista 

o indivíduo, suas melhoras motoras, psicológicas, afetivas, cognitivas e sociais. 

Disponibilidade da Escola 

 

 

 Material e Profissionais QT  

 Tablet 10 

 Professor 01 

 

Público Alvo 

 

Alunos da inclusão do 1° ao 5° ano. 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

 

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo, avaliando o 

desenvolvimento global do aluno, observando a melhora na comunicação, 

coordenação, leitura, raciocínio lógico, entre outros. Proporcionando uma melhor 

inserção desses alunos à sociedade. 

 

 

15.14- PROJETO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR    

 

Objetivo 

 Projeto adaptado para o Remoto.Valorizar o servidor quanto a sua inter-



Subsecretaria de Educação Básica 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

122 

 

 

relação pessoal de boa convivência escolar visando o ambiente fraterno. 

 

 

Principais ações: 

 

 Promover, pelo menos, um evento sociocultural interno 

com a participação de 90% dos servidores da Escola. 

Atualmente por Drive Thru, entregas pessoalmente, 

comemorações on-line e outros. 

 Realizar momentos de confraternização entre todos os 

funcionários da escola com sorteio de brindes, palestras, 

entrega de lembrancinhas (de carro na casa do servidor). 

 Comemorar datas mais relevantes (Dia Internacional da 

Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do 

Professor, Dia do Servidor Público, Dia da Secretária, 

Dia do Diretor, Dia do Orientador Educacional, Natal...) 

estimulando a participação de todos (de forma remota 

pelo Meet ou whatsapp). 

 

Avaliação do projeto e no projeto: 

 

A avaliação se realiza com a participação de todos os 

servidores nos eventos e nas atividades propostas. 

 

Professores Responsáveis: Equipe gestora 

 

 

 

 

15.15– EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO (Aguardando o 
profissional de Educação Física) 

 

Durante esse ano, a Escola Classe 01 implantará o projeto 
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Educação em Movimento (PECM) trata-se de uma política pública da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que 

visa a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil 

e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O PECM está em 

consonância com os documentos 

curriculares norteadores da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

Este projeto tem como finalidade precípua a ampliação das 

experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção pedagógica 

integrada e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor 

de Educação Física, na perspectiva da Educação Integral, conforme 

preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

A partir dessa política, desenvolvida pela Gerência de 

Educação Física e Desporto Escolar (GEFID), da Diretoria de 

Programas Institucionais, Educação Física e Desporto Escolar 

(DIPEF), em parceria com as Diretorias de Educação Infantil (DIINF) 

e de Ensino Fundamental (DIEF), espera-se contribuir com os 

processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando 

uma formação integral crítica e integrada ao Projeto Político- 

Pedagógico das unidades escolares. 

“É importante ressaltarmos que a Educação Física na escola é 

representada pelas mais variadas manifestações da Cultura Corporal. 

E sabemos que estas manifestações se dão por meio de brincadeiras 

e jogos, que são atividades fundamentais para o desenvolvimento 

integral das crianças. Neste sentido, a escola é um lugar privilegiado 

para o desenvolvimento destas práticas pedagógicas. É pela 

brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o 

mundo. As relações sociais são vividas principalmente pela criança 

através da sua corporeidade. Desenhando, brincando de roda, de 

amarelinha, de bolinha de gude ou de pião, pique-pega, queimada, 

bater corda, bete, elástico e muito mais! E é por meio das brincadeiras 

e jogos que a criança se relaciona com o mundo que a cerca, num 

movimento partilhado, dando sentido às coisas e a sua própria vida. 
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Ao participar de jogos e atividades lúdicas as crianças desenvolvem 

diversas habilidades motoras que interferem diretamente na sua 

inteligência, ou seja, as habilidades corporais são também 

fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças.” (Equipe 

GEFID - Gerência de Educação Física e Desporto Escolar). 

 

Objetivo Geral: 

 

Implementar a política pública de educação denominada 

Educação com Movimento na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental na rede pública de ensino do Distrito Federal, 

ampliando as experiências corporais mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o(a) professor(a) de 

atividades e o(a) professor(a) de Educação Física na perspectiva da 

Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação 

Básica do Distrito Federal. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na 

Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte e 

conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos e 

conteúdos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; 

 

 Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, 

considerando as necessidades da criança de brincar, jogar e 

movimentar-se, utilizando as estratégias didático- metodológicas da 

educação física na organização do trabalho pedagógico da escola. 

 Desenvolver a consciência corporal, concentração, 

autoestima. 

 Melhorar o índice do IDEB, uma vez que nossa escola 
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atende alunos de área de vulnerabilidade e vários alunos com 

distorção idade/série. 

 Desenvolver hábitos saudáveis de alimentação. Após 

avaliação antropométrica realizada na EC 01 do Guará no ano de 

2019, apenas do turno matutino, os alunos ficaram assim distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

Principais ações 

 

O professor de Educação Física deverá ter jornada de 40 horas 

semanais em regime de jornada ampliada, resguardando o contra 

turno para as atividades de coordenação pedagógica. 

O atendimento do professor de Educação Física na Educação 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, deverá 

primar em todos os casos pelo planejamento conjunto com o professor 

de atividades e participação efetiva nos espaços das coordenações 

pedagógica coletiva e por área do conhecimento. A intervenção 

pedagógica do professor de educação física deverá ser conjunta com 

o professor de atividades, firmando uma atuação pedagógica 

interdisciplinar. O professor de Educação Física deverá participar dos 

eventos da escola, tais como: Festa da Família, Festa Junina, 

Aniversário da Escola, Feira Cultural entre outros projetos elencados 

Avaliação Antropométrica da EC 01 - 

Matutino/2019 

17% 

66% 

Eutrofia 

Obesidade 

Obesidade grave 

Sobrepeso 
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no PPP, de acordo com a necessidade. 

Os alunos da Educação Infantil, 1º e 2º anos deverão ser 

atendidos dentro de suas especificidades, priorizando atividades de 

psicomotricidade, lateralidade, jogos cooperativos, brincadeiras. Já os 

alunos dos 3º, 4º e 5º anos, aprenderão regras para jogos de equipe, 

tais como: Futebol, Voleibol, 

Basquete, Handebol. Além disso, exercitarão valores de vida 

como honestidade, solidariedade, cooperação. 

Serão atendidas 12 turmas regulares e 04 turmas de educação 

infantil, em seus respectivos turnos. Cada turma terá duas 

intervenções semanais de 50 minutos, evitando-se aulas duplas ou 

em dias consecutivos, conforme previsto no Projeto da Secretaria de 

Educação. 

Metodologia 

 

O desenvolvimento metodológico do PECM foi elaborado com 

vistas a assegurar o trabalho interdisciplinar, operacionalizando a 

inserção do professor de   Educação Física na organização escolar da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com isso, 

estabeleceram-se as rotinas da regência do professor em um dos 

turnos, garantindo o outro para a realização das coordenações 

pedagógicas, cursos de formação continuada e realização das 

reuniões ordinárias do Projeto. 

Salienta-se que a organização proposta na Tabela 01 faz 

referência ao atendimento em regime de jornada ampliada de 40 horas 

semanais do professor de Educação Física, exigindo adaptações para 

o cumprimento dos princípios do Projeto no caso da atuação de 

professores em regime de 20h/20h. 

 

Organização do trabalho pedagógico do professor de educação 

física: 
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Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Matutino Regência Regência Regência Regência Regência 

Vespertino Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

Coordenação 

Pedagógica 

Interdisplinar / 

reuniões do 

Projeto 

Coordenação 

Pedagógica 

Coletiva 

Curso de 

Formação 

Continuada 

Coordenação 

Pedagógica por 

área 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Matutino Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

Coordenação 

Pedagógica 

Interdisplinar / 

reuniões do 

Projeto 

Coordenação 

Pedagógica 

Coletiva 

Curso de 

Formação 

Continuada  / 

Coordenação 

Pedagógica por 

área 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

Vespertino Regência Regência Regência Regência Regência 

 

 

Conforme a tabela apresentada, destaca-se um dos turnos para 

a realização das aulas de educação física, entendendo a necessária 

integração dessas intervenções com o professor de atividades para 

possibilitar o exercício da interdisciplinaridade. O processo de ensino 

de Educação Física, além de contribuir para ampliação do acervo 

cultural e corporal dos estudantes, possibilita o desenvolvimento de 

conteúdos teórico-práticos relacionados às mais diversas áreas do 

conhecimento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Dessa maneira, a observação participante do professor de 

atividades pode direcionar as intervenções didático-pedagógicas no 

sentido de qualificar as brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, lutas, 

danças e conhecimentos sobre o corpo para um processo de ensino 

integral dos estudantes, envolvendo conteúdo das áreas do 
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conhecimento linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da 

natureza e ensino religioso, no caso dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e das linguagens corporal, oral, escrita, matemática, 

artística, digital, interações com a natureza e com 

a sociedade e cuidado consigo e com o outro, no caso da Educação 

Especial. 

Avaliar no contexto das aulas de Educação Física, em qualquer 

tempo e em qualquer espaço, não pode se resumir à aplicação de 

atividades corporais mecânicas e repetitivas, muito menos à aplicação 

de uma avaliação quantificadora que tenha como eixo orientador 

movimentos desconexos, desarticulados e sem qualquer relação com 

a cultura e com a história de cada estudante e de sua comunidade. 

O professor de Educação Física, em conjunto com o professor 

regente, deverá incluir no RAv dos estudantes as observações 

pertinentes aos aspéctos formativos. 

O professor poderá utilizar o instrumento baixo para subsidiar 

a elaboração do RAv. 

 

 

 

 

 

 

15.17-  Projeto Trilhar      

 

Objetivo Geral 

 

Promover ações e parcerias para o avanço das aprendizagens dos estudantes dos 

Anos Iniciais com foco na alfabetização, na perspectiva de minimizar as lacunas e fragilidades 

resultantes da nova organização escolar. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Promover ações e parcerias para o avanço das aprendizagens dos estudantes dos 

Anos Iniciais com foco na alfabetização, na perspectiva de minimizar as lacunas e fragilidades 

resultantes da nova organização escolar. 

2. Ofertar formação continuada para Coordenadores Intermediários de Apoio Anos 

Iniciais, professores, coordenadores locais, e gestores que atendam os Anos Iniciais da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, com enfoque na alfabetização, nos letramentos, no 

raciocínio lógico e nas competências socioemocionais. 

3. Apoiar, orientar e divulgar trabalhos e experiências exitosas das Unidades Escolares 

com turmas dos Anos Iniciais propiciando a valorização profissional dos professores. 

4. Acompanhar as ações do Projeto Trilhar junto às UNIEB por meio de cronograma anual 

de reuniões, com ações mensais, entre a equipe DIEF/GFAI com as UNIEB, no intuito de 

possibilitar uma escuta ativa e alinhamento de ações que promovam o sucesso escolar, em um 

formato colaborativo. 

5. Desenvolver estratégias de acompanhamento das aprendizagens por parte das 

Unidades Escolares, níveis centrais e intermediários. 

6. Fazer o monitoramento e a avaliação da efetividade do projeto na rede pública de 

ensino do Distrito Federal a curto, médio e longo prazo, por meio de formulários elaborados pela 

GFAI. 

 

 

 

 

Ações 

 

O acompanhamento entre os diferentes níveis (central, intermediário e local) se dará pela 

organização e implementação de um plano de ação a ser elaborado pelas equipes. 

Semestralmente as reuniões e ações entre os níveis central e intermediário seguirão as 

seguintes atividades (podendo sofrer alterações de acordo com a necessidade): 

 

 Reunião de apresentação do Projeto Trilhar e plano de ação da equipe de nível central;  
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 Apresentação de plano de ação dos CIA-ALFA; 

 Acompanhamento e alinhamento mensal entre as equipes central e 

intermediária; 

 Apresentação dos resultados dos projetos, intervenções e ações voltadas para 

alfabetização realizadas pelas UE bimestralmente. 

 

Na EC 01 os professores realizam Projetos Interventivos das mais variadas maneiras: seja 

atendimento individual, em grupo, com a parceria das famílias. Iniciaram de forma remota 

utiizando a plataforma Google Classroom ou por videochamdas de whatsapp. Temos alguns 

estudantes que apresentam grande defasagem de ensino dos 4º e 5º anos e esses são os 

estudantes a serem atendidos pelo Projeto Trilhar, além de alguns alunos do 3º ano.  

 

Público-alvo: estudantes naõ alfabetizados no 3º, 4º e 5º anos. 

 

Avaliação do projeto: através do avanço das aprendizagens.  

 

Responsáveis que acompanham o projeto na escola: professores, coordenadores 

e supervisora pedagógica. 

 

15.18 -Parceria com SEBRAE  

 

O Programa Nacional de Educação Empreendedora foi concebido em 2013 com o 

objetivo de ampliar, promover e disseminar a temática por meio da inclusão de conteúdos de 

empreendedorismo nos currículos dos diferentes níveis da Educação. Desde então o SEBRAE 

atua ativamente para ampliar as possibilidades de desenvolvimento do tema junto ao nosso 

público-alvo: professores, estudantes e gestores, além da comunidade escolar como um todo. 

Temos uma história de iniciativas muito bem- sucedidas. 

 

Objetivo:  

Estimular os comprotamentos empreendedores entre as crianças e 

adolescentes, incentivando-os à prática do emprendedorismo e o protagonismo 

estudantil. 
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Objetivo Específico 

Oferecer um método estruturado, onde as soluções são desenvolvidas pelo SEBRAE 

para as escolas com o propósito de tornar a experiência de ensinar e aprender um fenômeno 

cativante, fazendo as crinças experimentarem o futuro, além de ocasionar 

surpreendentemente de maneira imediata a inivação dentro do contexto escolar. 

Ações 

 Palestra com toda a comunidade escolar. Tema: Educação para a Vida e 

Comportamentos Empreendedores. 

 Formação junto aos professores sobre sites, aplicativos como ferramenta para 

desenvolver as aprendizagens.  

 Palestra com toda a comunidade escolar sobre Organização e Planejamento. 

 Encontros com estudantes via meet. Tema: Criatividade e planejamento. 

 

Avaliação do projeto: através da participação e conversa depois das atividades com 

essa intencionalidade (em avaliar). 

Público-alvo: Estudantes, famílias, professores, coordenadores e gestão escolar. 

Responsável pelo projeto na escola: SEBRAE, gestão escolar e coordenação. 

 

ANEXO 6 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Estudante:    

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 

 

 

ASPECTOS DA APRENDIZAGEM 

Sim 

(S) 

Não 

(N) 

Em 

parte (EP) 

Não 

se aplica 

(NA) 
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BIMESTRE  

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

 

º 

Com o desenvolvimento das atividades lúdicas, 

brincadeiras e jogos você tem notado evolução dos 

                

movimentos corporais do estudante?                 

O estudante apresenta dificuldades de 

relacionamento durante a realização de atividades lúdicas, 

brincadeiras e jogos? 

                

Durante as práticas corporais, o estudante 

apresenta dificuldades em trabalhar com as diferenças de 

gênero? 

                

O estudante aceita bem novas atividades lúdicas, 

brincadeiras e jogos propostos pelo(a) professor(a)? 

                

O estudante respeita as regras das atividades 

durante as aulas de Educação Física? 

                

O estudante mostra interesse por novos 

conteúdos 

 

da cultura corporal trazidos pelo professor 

durante as aulas de Educação Física? 

                

 

Avaliação do projeto 

 

A avaliação do projeto será feita de acordo com a sugestão do 

projeto piloto com o preenchimento dos anexos abaixo: 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO (ESTUDANTES) 

 

Esta avaliação deve ser feita com os estudantes participantes do Projeto. 

Para isso, o(a) professor(a) de atividades ou de educação física, deverá realizar a 

avaliação por amostragem (aproximadamente 5 alunos por turma). 
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Unidade escolar:   

 

Quantidade total de estudantes respondentes:   

 

 

 AFIRMAÇÃO  
SIM 

 
NÃO 

EM 

PARTE 

 Você tem gostado das aulas realizadas pelos 

professores de educação física? 

   

 O Projeto tem feito você se sentir melhor na escola?    

 O Projeto melhorou sua relação com seus colegas de 

turma? 

   

 O Projeto te ajuda a melhorar nos estudos?    

 O(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de 

educação física trabalham juntos nessas aulas? 

   

 Você quer que o Projeto continue na sua escola?    

 

 

O que você mais gosta nas aulas do Projeto? (Colocar em tópicos) 

 

 

 

 

 

 

O que você não gosta nas aulas do Projeto? (Colocar em tópicos) 

 

  _   
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ANEXO 4 

AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO COM

 MOVIMENTO (PROFESSOR DE 

ATIVIDADES) 

Unidade Escolar:   

 

Turno: (   ) Matutino ( ) Vespertino 

 

 AFIRMAÇÃO INSATISFATÓRIO PODE 

MELHORAR 

MUITO BOM 
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 Relação pedagógica do(a) 

professor(a) de Educação Física 

com os(as) professores(as) de 

Atividades. 

   

 Planejamento em conjunto 

com os (as) professores(as) de 

Educação Física. 

   

 Contribuição do Projeto 

para o desenvolvimento dos 

estudantes. 

   

 Impacto do Projeto na 

comunidade escolar. 

   

 Condições gerais da unidade 

escolar para o desenvolvimento do 

Projeto Educação com Movimento. 

   

 Apoio da equipe gestora às 

atividades do Projeto Educação 

com Movimento? 

   

 

 

Outros comentários: 
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ANEXO 5 

AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

(GESTORES) 

 

 AFIRMAÇÃO SIM NÃO EM PARTE 

 O Projeto tem contribuído para o 

desenvolvimento integral dos estudantes? 

   

 O Projeto ampliou as 

possibilidades educacionais da unidade 

escolar? 

   

 O Projeto tem

 repercutido positivamente na 

comunidade escolar? 

   

 A unidade escolar possui as 

condições necessárias para o 

desenvolvimento do Projeto? 

   

 O Projeto está inserido no PPP 

da unidade escolar? 

   

 Os professores envolvidos 

desempenham adequadamente as 

disposições contidas no Projeto? 

   

Faça um relato sucinto sobre a importância do Projeto para sua escola: 

 

 

 

Sugestões para o aprimoramento do Projeto: 

 

 

 

Responsável pelo preenchimento: 

 
Nome/matrícula/cargo: _   
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