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1. APRESENTAÇÃO 

O ano de 2020 foi interrompido pela Pandemia causada pela Covid- 19. A partir disso foi 

necessária uma série de ações e decretos que regulamentaram a educação até que chegássemos 

ao ponto de iniciar o ensino remoto. Toda a direção que a escola tomou esteve norteada e 

fundamentada legalmente pelos seguintes documentos:  

DECRETO Nº 40.520, de 14 de março de 2020; 

PARECER Nº 33/2020 – CEDF, de 26 de março de 2020;  

DECRETO Nº40.583, de 1º de abril de 2020;  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, de 1º de abril de 2020;  

NOTA TÉCNICA Nº001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020;  

PARECER Nº 37/2020- CEDF, de 13 de abril de 2020; 

RECOMENDAÇÃO Nº 3/2020 – PROEDUC, 24 de abril de 2020;  

PARECER Nº 5/2020 – CNE/CP, de 28 de abril de 2020;  

PARECER Nº 6/2020 – CNE/CP, de 19 de maio de 2020;  

RECOMENDAÇÃO Nº1/2020 – CEDF, de 21 de maio de 2020;  

RECOMENDAÇÃO Nº4/2020 – PROEDUC, 21 de maio de 2020;  

DECRETO Nº40.817, de 22 de maio de 2020;  

PORTARIA Nº 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020;  

PORTARIA Nº133/SEEDF, de 03 de junho de 2020;  

PORTARIA Nº132/SEEDF, de 03 de junho de 2020;  

PARECER Nº47/2020 – CEDF, de 03 de junho de 2020; 

PARECER Nº11/2020 – CNE/CP, de 07 de julho de 2020;  

PARECER Nº9/2020 – CNE/CP, de 8 de junho de 2020;  

RECOMENDAÇÃO Nº2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020;  

LEI Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; 

PARECER Nº 15/2020 – CNE/CP, de 06 de outubro de 2020; 

PARECER Nº16/2020 – CNE/CP, de 09 de outubro de 2020; 

PARECER Nº 102/2020 – CEDF, de 10 de novembro de 2020;  

PARECER Nº 105/2020 – CEDF, de 17 de novembro de 2020; 

PARECER Nº19/2020 – CNE/CP, de 08 de dezembro de 2020;  

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020;  

DECRETO  Nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021;  

DECRETO Nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021;  
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CIRCULAR Nº 2/2021 – SEE/GAB;  

CIRCULAR Nº22/2021 – SEE/SUBEB; 

DECRETO Nº41.874, de 08 de março de 2021;  

NOTA INFORMATIVA Nº 4/2021 – SEE/SUPLAV/DINE; 

DECRETO Nº41.882, de 08 de março de 2021; 

NOTA INFORMATIVA Nº 5/2021 – SEE/SUPLAV/DINE; 

PORTARIA Nº 160, de 09 de abril de 2021.  

 

(Fonte: BRASÍLIA, 2021) 

 Diante de toda essa documentação legal e de toda a reviravolta que aconteceu na 

Educação devido à pandemia da COVID-19, a Escola Classe 01 foi encontrando ao longo do 

caminho um novo direcionamento para o seu fazer pedagógico. Cada dia vivido em equipe foi 

fundamental para avançarmos juntos e coletivamente. Cada desafio vivenciado e cada 

ferramenta aprendida trouxe ao longo do ano de 2020 um alívio e um orgulho dos passos que 

estávamos conseguindo dar diante de um contexto caótico e, muitas vezes, desesperador. Em 

muitas situações, nos vimos limitados diante da tecnologia e do acesso aos alunos. Nesses casos, 

foi preciso ir um pouco (ou muito) além dos muros da escola para encontrarmos soluções e 

oferecermos ajuda a quem precisava naquele momento. Foi nesse momento, que conseguimos 

compreender que a escola é muito maior do que se imagina e que o espaço-tempo que ela ocupa 

dentro do prédio físico era fundamental. Porém, foi possível viver a expansão desse espaço-

tempo quando a escola expandiu-se para além dos seus muros físicos e adentrou os lares de 

toda a nossa comunidade escolar, ora pelo computador ora por meio das atividades impressas 

oferecidas àqueles alunos em situação mais vulnerável sem acesso à internet.  

 Concluímos compreendendo que o biênio 2020-2021 será de extrema importância para 

minimizarmos um pouco a defasagem na aprendizagem de nossas crianças. Porém, temos a 

consciência de que os marcos do contexto em que estamos inseridos da COVID-19 ainda 

necessitará de alguns anos para que seja possível sanar a falta da escola presencial, da merenda 

escolar e da rotina que tornava a escola num verdadeiro universo cheio de vida, alegria e 

segurança.  

 

A construção do nosso PPP  

 

 Não é possível seguir com uma escola a pleno vapor sem termos projetos e planos que 

direcionam a nossa prática para uma ação construída coletivamente. Dessa forma, a construção 
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do PPP em meio às incertezas da pandemia se faz ainda mais necessário, pois é a partir dele 

que conseguiremos alcançar passo a passo uma organização pedagógica que favoreça de fato a 

aprendizagem e o avanço dos nossos alunos.  

 Para a construção do presente PPP, a Escola Classe 01 contou com a participação de 

todos os seus servidores da carreira magistério, carreira assistência, terceirizados, comunidade 

envolvendo os pais e os alunos. O processo de elaboração iniciou-se no final do ano letivo de 

2020 com uma reunião coletiva online realizada pelo aplicativo meet, onde todos os segmentos 

puderam pontuar a necessidade de algumas mudanças, denominamos essa reunião de Avaliação 

Institucional da EC 01.  

 Desde o ano de 2019 temos conseguido colocar em prática essa estratégia como uma 

forma de reconhecer o que precisamos melhorar e, dessa forma, reorganizar o nosso projeto 

político pedagógico, bem como alguns serviços e projetos de acordo com as necessidades 

levantadas.  

 Em 2020, a Avaliação aconteceu de uma forma diferenciada em virtude de tudo o que 

estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Não foi possível estar com todos os setores 

reunidos ao mesmo tempo, como tinha sido realizado presencialmente em 2019. Diante das 

circunstâncias e limitações do período da pandemia, a forma que encontramos para realizar esse 

momento foi através de uma reunião coletiva com o grupo de professores e servidores da escola, 

utilizando a estratégia do F.O.FA, uma matriz que deriva da análise SWOT e ajuda a identificar 

as fragilidades do processo vivenciado por um grupo. O nome é um acrônimo 

para Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Com as famílias foi oportunizado um 

momento de sugestões e fala em uma reunião realizada por ano utilizando a ferramenta meet e 

um formulário para que pudesse ser identificado o que os pais entendiam como necessidades e 

potencialidades da nossa escola, bem como as sugestões de como poderíamos melhorar. Ambos 

os momentos foram realizados ao final do ano letivo de 2020, que devido a pandemia e o ensino 

remoto finalizou-se em janeiro de 2021.  

 Esse momento tornou-se um aspecto norteador da Reorganização da Escola Classe 01 

como um todo. A participação da comunidade bem como dos professores e servidores pôde 

amparar diversas decisões e ajudar no direcionamento de algumas questões pontuais.  

 É impossível pensar no ano de 2021, sem voltar ao que começamos a viver em 2020. 

Nesse momento, se faz necessário uma retrospectiva ao que vivemos e construímos nesse tempo 

de pandemia, isolamento e ensino remoto. Um novo legado para a Educação da Escola Classe 

01 de Sobradinho que precisa ficar registrado em sua história e que, com certeza, foi um divisor 

de águas na jornada de todos que dela fazem parte e nos ajudaram a construir o que temos hoje.  
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BREVE HISTÓRICO DO BIÊNIO 2020- 2021 

 

“Desistir? Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei muito a sério. É que 

tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança 

nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do 

que medo na minha cabeça.” —  Cora Coralina 

 

 

 A pandemia nos pegou de surpresa, literalmente. Parecia ainda estar bem distante do 

DF. Trabalhávamos tranquilamente na escola, presencialmente. Finalizamos a coletiva do dia 

10 de março de 2020, um estudo sobre a Matemática. Deixamos nosso material na sala dos 

professores, em cima da mesa, afinal voltaríamos no dia seguinte. Passamos o dever de casa, 

nos despedimos com abraços e beijos, gritamos do pátio da escola: - “Até amanhã, crianças!”. 

Já eram 22h quando fomos surpreendidos por um decreto que suspendia as aulas nos próximos 

dois dias. Pensamos: - “Segunda estamos de volta à nossa vida. Não há com o que se 

preocupar!” No domingo, dia 14 de março, um novo decreto, mais 15 dias. E daí em diante, não 

voltamos mais. Recesso antecipado, momentos de muita angústia, ansiedade e incertezas. Como 

será a partir de agora? Como vamos ensinar? Como a escola chegará às nossas crianças? Como 

eles participarão de todo esse momento? Precisávamos agir!  

 Ficar parado não combinava com a dinâmica da Escola Classe 01 de Sobradinho. A 

frase de Cora Coralina ilustra bem a gestão que acompanhou esse processo. Existia mais chão 

em nossos olhos e mais esperança em nossos passos do que qualquer outra coisa que nos 

impedisse de criar a partir do contexto vivenciado. Começamos a nos mobilizar.  

  

 

 

 Diante da incerteza de toda a situação, encontramos no aplicativo de mensagens do 

WhatsApp uma alternativa de melhorar a nossa comunicação com as famílias. Até março de 

2020 essa comunicação só acontecia por meio da agenda escolar. Com a pandemia, não haveria 

mais agenda, nem bilhetes para colar, entretanto, era preciso avisar à nossa comunidade sobre 

tudo isso que estávamos vivendo e sem eles não poderíamos seguir.  

 Para concretizar esse primeiro passo e encontrarmos todos os alunos, fizemos uma 

busca ativa nos documentos da escola levantando o telefone dos responsáveis. Além disso, 

sinalizamos no Instagram da escola com mensagens solicitando que as famílias entrassem em 

contato com a escola para atualizar os números. Foi um trabalho árduo, que levou praticamente 

1º PASSO: UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO COM A NOSSA COMUNIDADE 
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todo o mês para se concretizar e termos mais de noventa por cento da nossa comunidade unida 

em listas de transmissão da EC01. Com o passar dos dias, as famílias que não estavam 

recebendo nossos comunicados foram sendo encontradas com a ajuda da própria comunidade 

escolar que foi passando o número e atualizando os contatos de algumas famílias.  

 Ainda mesmo em março de 2020, o trabalho remoto da EC01 de Sobradinho começou 

e, ao longo do ano, esse contato fez toda a diferença. O telefone da escola com WhatsApp ficou 

sob a responsabilidade da Supervisora Pedagógica Caroline Nunes, atualmente a vice-diretora 

da escola. O trabalho de comunicação realizado com as famílias foi fundamental para que 

pudéssemos fortalecer essa parceria e iniciar uma reorganização pedagógica, até que tudo no 

mundo encontrasse uma nova direção.  

 

 

 

 

 Uma das preocupações da escola era não deixar os alunos sem recurso que favorecesse 

a sua aprendizagem. A pandemia chegou sem aviso prévio, nossos alunos foram para casa 

apenas com o material para realizar a tarefa de casa. Assim, começamos a nos mobilizar e 

pensar em estratégias que pudessem auxiliar as crianças que estavam em casa. Dessa forma, 

organizamos os professores em grupos de WhatsApp por ano de atuação e começamos a pensar 

em estratégias que as famílias poderiam realizar em casa e permitir que as crianças 

continuassem com sua rotina de estudo.  

 Inicialmente, enviamos um comunicado às famílias orientando-os a respeito dessas 

sugestões de atividades, como poderiam fazer, como deveriam organizar uma rotina de estudos 

em casa e se desejariam receber essas atividades para realizar com as crianças. Apenas duas 

famílias se opuseram a receber, todas as demais optaram por acompanhar a escola com essa 

rotina de sugestões de atividades enviadas pelo WhatsApp. As respostas das crianças através 

de fotos e vídeos eram sempre postadas no Instagram da escola como uma forma de divulgar o 

nosso trabalho e, principalmente, reconhecer o esforço e a dedicação dos nossos alunos e suas 

famílias.  

 O material era enviado semanalmente, sempre na segunda-feira, as famílias recebiam 

um cronograma do que fazer durante a semana. Essa estratégia foi utilizada nos meses de abril 

a início de junho de 2020. Segue alguns exemplos:  

 

 

2º PASSO: A APRENDIZAGEM NÃO PODE PARAR 
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 Durante todo o período da Quarentena 

e com as escolas fechadas, encontramos na rede 

social do Instagram a possibilidade de uma 

ferramenta de trabalho, não só para divulgar os 

comunicados da escola, como também para 

apresentar as preciosidades que os alunos 

estavam produzindo em suas casas com a 

participação das famílias. Essa divulgação nas 

redes sociais mostrou-se como um respiro em 

meio ao caos que estávamos e ainda estamos 

vivendo. Foi a forma que a escola encontrou de 

fortalecer a parceria com as famílias e se dedicar 

enquanto aguardávamos a SEEDF definir as 

novas orientações em relação ao futuro da 

escola frente à situação da Pandemia.  

 Nosso Instagram resultou de um espaço 

de criação, produção e divulgação de conteúdo 

e habilidades dos nossos alunos, seus familiares e dos professores da escola. Um espaço onde 

prevaleceu o protagonismo e a autoria das nossas crianças.  

 

 

 

 

 

 Por muito tempo a escola foi entendida no espaço tempo do seu prédio físico, a 

pandemia veio escancarar como a escola precisa sair das suas limitações da estrutura física. 

Com o contexto que estamos vivenciando, a EC01 deparou-se com situações de famílias que 

ficaram desempregadas e estavam passando necessidades básicas de alimentação. Diante dessa 

situação, lançamos a campanha JUNTOS SOMOS MAIS FORTES, onde as famílias, os 

servidores e alguns amigos de fora da escola ajudaram com doações de alimentos e/ou ajuda 

financeira e conseguimos oferecer 40 cestas básicas com uma caixa com 6 litros de leite e uma 

3º PASSO: AS REDES SOCIAIS COMO UMA FERRAMENTA DE TRABALHO  

4º PASSO: TRANSCENDENDO OS MUROS DA ESCOLA 



13 

 

bandeja com 30 ovos entre os meses de Maio a Dezembro de 2020. Fazer parte desse processo 

e auxiliar as famílias da nossa escola foram fundamentais para que eles pudessem sobreviver 

nesse período tão complicado com as escolas fechadas.  

 Nesse momento, ficou ainda mais evidenciado as desigualdades sociais e a exclusão 

de um grupo que necessita da escola não apenas para aprender conteúdos e habilidades 

relacionadas ao ensino, mas também para ter o que comer pelo menos naquele período em que 

lá estava. Transcender os muros da escola e chegar na casa dessas famílias através do alimento 

foi primordial para que pudéssemos seguir em paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda no mês de Junho de 2020, nos reunimos online com o grupo de professores e 

decidimos que seria importante organizarmos kits com o material das crianças que tinham 

ficado na escola em nossos armários, devido a suspensão repentina das aulas presenciais, em 

função da pandemia da COVID-19.  

5º PASSO: OS KITS PEDAGÓGICOS: UMA FORMA DE REORGANIZAR NOSSA 

ROTINA ESCOLAR 
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 Organizamos um cronograma para que os professores conseguissem arrumar os kits 

dos seus alunos sozinhos na sala de aula, assim teriam mais segurança. Providenciamos 

saquinhos plásticos para melhor higienizar o material e deixamos separados em cada lado da 

sala o material respectivo de cada turno.  

 O kit era composto pelos livros didáticos, cadernos, massinha, alguns joguinhos, 

material dourado, uma cartinha do professor, entre outros materiais que cada ano considerou 

pertinente colocar.  

 Os pais foram divididos por turma para que não houvesse aglomeração na escola e 

assim, todos puderam buscar o material e um comunicado por escrito com algumas orientações 

de como se daria o acesso ao ensino remoto.  

 A repercussão dessa organização foi parar nas redes sociais e chegou até aos jornais 

da cidade, sendo transmitidas pela TV Globo, TV Record, uma rádio sobre Educação e no site 

da SEEDF.  
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 Em virtude de toda a situação que estamos vivendo e da 

fragilidade emocional que a pandemia trouxe para dentro dos nossos 

lares, a EC01 encontrou no drive thru uma forma de levar um pouco de 

carinho a cada um dos nossos servidores. No início de Junho, a 

supervisora Caroline e a coordenadora Priscila foram na casa de cada 

professor e servidor da escola para deixar um mimo e uma cartinha de 

ânimo a cada um deles.   

 O acolhimento e a sensibilidade nesse momento se fazem 

extremamente necessários para que a 

gente consiga se fortalecer enquanto grupo e seguirmos 

juntos em frente.  

 Foram vários drive thrus com os servidores e também com 

os nossos alunos e suas famílias. Sempre com a segurança de 

não descer dos carros, mas com muita alegria e acolhida para 

aqueles que estavam precisando se renovar.  

Um carinho é sempre bem vindo! 

 

 

 

 

 Assim, abandonamos as salas presenciais e transformamos as nossas casas em 

verdadeiras salas de aula. Agora, o desafio era levar o ensino aos alunos através de uma tela. 

Eles de lá, nós de cá. E assim fizemos! Um desafio e tanto para todos nós. Nos reinventamos 

enquanto escola, professores e eles também. As famílias se adaptaram, os alunos se 

redescobriram e nunca sentimos tanta falta do ambiente presencial como agora. Mas, com muita 

organização e logística de equipe, tudo aconteceu da 

melhor forma possível. A parceria com a comunidade 

escolar fez total diferença para vivermos um dia de 

cada vez sem desesperar.  

 

 

6º PASSO: O ACOLHIMENTO EM FORMA DE DRIVE THRU  

7º PASSO: UM NOVO CICLO DE APRENDIZAGEM  
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 Além de todo esse movimento, não podíamos 

esquecer dos nossos alunos que completavam um ciclo em 

nossa escola e que ficariam sem formatura por causa da 

pandemia. O nosso coração não permitiu que eles 

terminassem o 5º ano em nossa escola sem uma celebração 

desse momento. Então, nos reunimos com a comunidade 

escolar e votamos na melhor alternativa de realizar uma 

formatura drive thru para os nossos queridos alunos. Assim, 

fizemos! A parceria dos pais, as doações de algumas coisas e 

inclusive financeira, nos possibilitou realizar o evento da 

formatura drive thru e foi lindo demais!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º PASSO: A FINALIZAÇÃO DE UM CICLO: FORMATURA DOS 5º ANOS  
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O ANO DE 2021... O DESAFIO EM BUSCA DE UM ENSINO REMOTO MAIS EFICAZ 

 

 O ano letivo de 2020 encerrou em 28 de janeiro de 2021. Um ano longo e desafiador. 

Ainda em Fevereiro, a EC01 passou por uma mudança em sua gestão. Reginaldo Fonseca 

Neves, até então diretor da escola desde 2014, foi nomeado para outro cargo dentro da SEEDF 

e pediu exoneração da função de diretor. Assim, em uma reunião online, o grupo concordou 

que a professora Shirlene Emídio, até então vice-diretora, assumisse a função de gestora e a 

professora Caroline Nunes Silva, até então supervisora, assumisse como vice-diretora. Com a 

aprovação do grupo de servidores, informamos os pais e iniciamos uma nova caminhada com 

a EC01 de Sobradinho.  

 O desafio maior que o ano de 2021 traz é tornar o ensino remoto mais eficaz e com 

qualidade para todos os lados. Observamos que todo o grupo, tanto de professores como as 

famílias, apresentou-se mais cansados e sensíveis com tudo isso que estamos passando em 

função da Pandemia que já iniciou o ano com a segunda onda de contaminações, bem mais forte 

que a primeira. Tudo o que estamos vivendo nesse período, torna-se motivo de registro, pois 

impacta diretamente nos seres humanos envolvidos com a educação. Não há como separarmos 

essa situação da escola. Somos seres integrais assim como as nossas crianças. Carregamos 

conosco uma bagagem de sentimentos e emoções que nos auxiliam a darmos sentido ao que 

fazemos e vivemos e, talvez, seja isso que estamos precisando reencontrar nessa fase tão difícil 

da pandemia: SENTIDO!  

 Foi com esse pensamento, mas com a esperança em dias melhores, que iniciamos o 

ano letivo de 2021, no dia 03 de março com a Semana Pedagógica. Inicialmente realizamos no 

período matutino, um drive thru para entrega do kit pedagógico aos professores e servidores. 

Uma forma de acolher e ouvir seus anseios para o ano que se inicia. Os professores tinham hora 

marcada para não causarmos aglomeração na escola, visto que estávamos em lockdown devido 

ao decreto expedido pelo Governador Ibaneis em 02 de fevereiro de 2021.  
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A Semana Pedagógica Online  

Fonte: Acervo Escola Classe 01 de Sobradinho 

 

 A Semana Pedagógica em 2021 aconteceu de forma online durante os dias 03 a 05 de 

março.  Nesses encontros apresentamos algumas ideias para o primeiro semestre de 2021 e 

repensamos a nossa organização pedagógica coletivamente. Dessa semana, definimos pontos 

importantes para reorganizar os instrumentos de avaliação utilizados na escola, bem como 

organizar o calendário anual, levantando os temas de estudo que seriam priorizados em nossas 

coordenações coletivas. Além disso, nessa mesma semana, organizamos e construímos um 

planejamento de acolhimento aos estudantes tendo como amparo pedagógico, a versão 

atualizada do Currículo em Movimento da SEEDF, nomeado Replanejamento Curricular.  

 Após todo esse movimento interno, a EC 01 de Sobradinho, convocou a comunidade 

escolar para uma reunião online de apresentação do grupo de servidores e, também da 

organização pedagógica da escola. Nessa reunião, realizada no dia 08 de Março de 2021, os 

pais se apropriaram dos projetos da escola com as explicações realizadas e com apresentação 

de slides. Nesse mesmo momento, houve um espaço para que os pais pudessem se posicionar 

diante do que foi apresentado. Todos foram divididos nos respectivos anos de seus filhos e junto 

com a equipe de professores da escola, a conversa continuou com as sugestões e mudanças que 

eles pontuaram como necessárias para este ano.  A reunião ficou gravada e foi disponibilizado 

uma síntese do que foi tratado nessa reunião por meio de vídeo, para as famílias que porventura 

não conseguiram participar.  

 Para continuar com esse processo de construção coletiva, elaboramos um questionário 

para os pais, para que pudéssemos conhece-los e fazer o mapeamento do diagnóstico inicial da 
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nossa comunidade escolar e também um para os professores que puderam expressar novas 

ideias ou pontuar melhorias necessárias para a nossa escola.  

 Dessa forma, conseguimos chegar a esse documento aqui apresentado, após um 

percurso longo, árduo e muito enriquecedor que traçamos coletivamente durante este período e 

que está em constante construção. Corroboramos com a ideia de que:  

 

O Projeto Político-Pedagógico, construído coletivamente, fortalecerá as escolas em 

busca do cumprimento de sua função social de garantir o acesso aos conhecimentos 

sistematizados ao longo da história da humanidade em articulação com os diferentes 

saberes construídos pelos sujeitos em espaços sociais diversos. Por isso, perguntar 

qual a função social da Escola numa sociedade onde circulam múltiplos saberes é, no 

mínimo, fundamental. É uma questão que deve permear todos os espaços-tempos da 

escola, em especial os da Coordenação Pedagógica (SEEDF, 2014, OP, P.13 e 14). 

 

 

 Os documentos elaborados pela SEEDF foram fundamentais para a elaboração e para 

o direcionamento da construção do PPP da Escola Classe 01 de Sobradinho. Compreender quem 

somos e para onde queremos caminhar é de extrema necessidade nos rumos da educação do 

nosso país. Para isso, a Escola Classe 01 acredita que junto com toda a comunidade escolar, 

envolvendo todos os setores, alcançará de forma mais exitosa as necessidades pontuadas nesse 

processo.  

 A Escola Classe 01 considera o Projeto Político Pedagógico um instrumento crucial na 

construção da identidade de uma educação de qualidade. Ela se torna uma direção, fortalecendo 

a capacidade da escola em melhorar seu desempenho, identificando suas fragilidades e criando 

estratégias para superá-las de forma coletiva.  

 A proposta aqui apresentada, construída coletivamente pela comunidade escolar, inicia 

com a caracterização da Instituição, dando ênfase aos aspectos históricos, ao diagnóstico da 

realidade atual e a função social. A partir daí, serão apresentados os princípios norteadores das 

práticas pedagógicas e os objetivos que nortearão as ações nos aspectos administrativos e 

pedagógicos buscando contemplar toda a comunidade escolar.  

 Além disso, o Projeto Político Pedagógico também apresenta as concepções teóricas que 

norteiam e dão embasamento à nossa forma de organizar o trabalho pedagógico, bem como as 

concepções que norteiam as nossas estratégias de Avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem.  

 Por se tratar de uma Instituição que atende anos iniciais do Ensino Fundamental I, no 

sistema de ciclos, é fundamental o planejamento de ações que permitam focar em aspectos 

pedagógicos e sociais, ajustando as situações de aprendizagens às características individuais de 

cada aluno. 
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2. HISTÓRICO DA EC01  

 

 
Figura 7: Fachada da EC 01 DE Sobradinho 

 

A Escola Classe 01 de Sobradinho foi inaugurada em 18 de maio de 1961 às 15h com a 

presença de autoridades federais, municipais e educacionais. Esta foi a primeira escola pública 

oficial de nossa cidade e este ano completamos 60 anos de existência na história de Sobradinho.  

O primeiro diretor foi o Hidelvando Silva. A gestão atual é composta por Shirlene Emídio como 

diretora, Caroline Nunes Silva como vice-diretora, Gedwilson Dias Santos como supervisor 

administrativo e Claudia Souza Paulo como chefe de secretaria. E desde a inauguração até o 

ano de 2021, quantas histórias e lindas memórias a Escola Classe 01 tem construído com a ajuda 

de profissionais comprometidos com um trabalho diferenciado e de qualidade.  

A primeira reforma do prédio da escola se deu no ano de 1984, passando a funcionar em 

caráter provisório em dois pavilhões do Centro de Ensino Fundamental 03. Sua reinauguração 

foi em 6 de março de 1985, com a presença do então Governador José Ornellas de Souza Filho.  

A Associação de Pais e Mestres da Escola Classe 01 de Sobradinho foi fundada em 22 

de maio de 1976 com o objetivo essencial de integrar a comunidade, o poder público, a família 

e a escola, buscando o desempenho mais eficiente do processo educativo. Seu primeiro 

presidente foi o Senhor Antônio Francisco de Souza Filho, então representante de pais. 
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A Associação de Pais e Mestres tem sido, até hoje, um marco importantíssimo para esta 

Unidade de Ensino viabilizando sempre seus projetos pedagógicos, a manutenção e 

conservação de espaço físico da escola e assistência aos alunos necessitados, obtendo recursos 

financeiros através da contribuição dos associados, doações e promoção de eventos. 

Posteriormente, as escolas passaram a contar também com os recursos públicos através 

do Programa de Descentralização e Administração Financeira – PDAF e o Programa Dinheiro 

Direto na Escola – PDDE. 

O desenvolvimento pedagógico da escola, sempre inovador, possibilitou sua escolha 

pela Secretaria de Educação para ser: 

“Centro de Alfabetização” no ano de 1984 até o ano de 1994, exercendo a função de 

orientadora para outras escolas da rede pública de ensino em Sobradinho, com aulas 

demonstrativas. 

“Escola Laboratório” no ano de 1995 até 1997, com função de desenvolver, a nível de 

pesquisa, a “Pedagogia de Projetos” – ação pedagógica para o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

“Escola Candanga” ainda no ano de 1997 até 1999, passa a trabalhar com jornada 

ampliada de 5 horas aula, operacionalizando o projeto baseado no sistema de fases, onde os 

alunos são enturmados por idade, tornando a primeira escola em Sobradinho a adotar a nova 

filosofia. 

A partir do ano de 2000, acatando orientação da Secretaria de Educação, volta a ser uma 

escola seriada, continuando a trabalhar com jornada ampliada. 

Tendo sido pioneira na implantação da “Pedagogia de Projetos” em 1995 até a data 

atual, norteia suas ações pedagógicas tendo como base os princípios desta pedagogia com 

redimensionamento de estratégias que possam garantir a qualidade de sua prática pedagógica. 

Diante da necessidade de promover o acesso às novas tecnologias aos nossos alunos foi 

inaugurado em 29 de setembro de 2003 o laboratório de informática da escola, com o apoio da 

APM e doações de algumas organizações públicas e privadas. 

Em 2002, a escola recebeu o 1º lugar no concurso Prêmio ao Professor, promovido pela 

Secretaria de Educação na categoria Ensino Fundamental.  

No ano de 2007, a escola foi reconhecida pelo Governo no Distrito Federal pelo bom 

desempenho no IDEB/MEC 2005, estando entre as dez melhores escolas do DF. Além disso, a 



22 

 

escola foi reconhecida pelo IDEB/MEC 2007 pelo desempenho e melhor colocação da Diretoria 

Regional de Sobradinho, hoje denominada Coordenação Regional de Ensino. 

Ainda em 2007, a escola se tornou inclusiva, recebendo alunos com necessidades 

específicas de aprendizagem –ANEE- em turmas regulares e ofereceu a Classe Especial para 

atender alunos com Deficiência Auditiva em fase de Alfabetização. Atualmente não possui 

classe especial, atuando como Escola Inclusiva. 

Em 2009, a escola novamente se destacou no índice do IDEB/MEC sendo novamente a 

melhor colocada na Regional de Sobradinho ficando mais uma vez entre as dez melhores do 

DF.  

Em 2015, a escola deixou de atender os alunos com Deficiência Auditiva, porque eles 

foram deslocados para um polo específico em outra Unidade Escolar de Sobradinho. Dessa 

forma, não trabalhamos com nenhuma especificidade em classe especial. Todas as nossas 

turmas são inclusivas.  

Em 2019, a escola abraçou uma nova organização pedagógica, inserindo em seu 

processo de ensino-aprendizagem um novo instrumento de Avaliação, chamado de Avaliação 

Institucional. Esse instrumento era elaborado pela Supervisora Pedagógica com auxílio dos 

professores das turmas. As habilidades trabalhadas eram aquelas que tinham sido desenvolvidas 

ao longo do bimestre, e a partir dele, conseguíamos realizar o diagnóstico de cada turma da 

escola, reconhecendo assim nossas fragilidades e potencialidades.  

Entre 2015 e 2019, a Escola permaneceu com uma Avaliação consideravelmente boa 

em relação ao IDEB de 2019, atingindo 6,8. Ainda estamos abaixo da nossa meta que é 7,2, 

mas já observamos um novo crescimento em nossa escola. Nesse tempo, houve uma grande 

mudança no corpo efetivo de professores e hoje, nos encontramos em processo de renovação e 

reorganização da nossa identidade, tendo em vista a nova comunidade em que estamos 

inseridos.  

Em 2020, vivenciamos o primeiro ano letivo com o ensino remoto, tendo o nosso 

trabalho pedagógico reconhecido em diversas situações pela SEEDF e pela mídia local. Um 

desafio que nos possibilitou ampliar os horizontes da EC01  e permitir que a nossa sexagenária 

se tornasse tecnológica.  

Nosso objetivo é continuar fortalecendo o grupo de professores de forma que o nosso 

trabalho e o esforço seja reconhecido e que alcancemos a meta esperada para a nossa unidade 

escolar. Somos uma escola muito respeitada pela comunidade e muito comprometida com a 
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aprendizagem de nossos alunos, contamos com o apoio de todos e estamos em processo de 

crescimento. Isso já nos deixa motivados a continuar seguindo.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

A Unidade de Ensino Classe 01 de Sobradinho atende a modalidade do Ensino 

Fundamental I, na faixa etária de 6 à 12 anos de idade, distribuídos em 22 turmas, com 11 salas 

no turno matutino e 11 salas no turno vespertino. Atualmente, recebemos cerca de 526 alunos 

no total. No ano letivo vigente, esta unidade de Ensino possui 8 salas de Integração Inversa. As 

turmas estão distribuídas conforme quadro abaixo:  

 

Fonte: autoria própria. 

Nosso espaço físico, a EC01 conta com as seguintes instalações:  

Bloco 01 – Administrativo 

SECRETARIA 

DIREÇÃO 

APOIO PEDAGÓGICO/ ADMINISTRATIVO 

BANHEIROS DE SERVIDORES 

SALA DE PROFESSORES 

SALA PEDAGÓGICA 

SALA DA PEDAGOGA 

SALA DE LEITURA/VÍDEO 

LABORATÓRIO DE PESQUISAS/ESTUDOS 

 

Bloco 02 – Salas de aula e atendimentos 

05 SALAS DE AULA  

01 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

01 APOIO ADMINISTRATIVO/MECANOGRAFIA 

 QUANTITATIVO DE ESTUDANTES DA UNIDADE ESCOLAR  

 TOTAL DE ALUNOS 

1º ANO 99 

2º ANO 100 

3º ANO 105 

4º ANO 116 

5º ANO 106 

Total geral 526 alunos 
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Bloco 03 – Salas de aula e de leitura 

06 SALAS DE AULA 

01 SALA DE RECURSOS/APOIO À APRENDIZAGEM 

 

Bloco 04 – Espaços coletivos  

CANTINA 

DEPÓSITO DE LANCHES 

DEPÓSITO DE GÁS 

PÁTIO COBERTO 

02 BANHEIROS PARA ALUNOS  

SALA DE SERVIDORES 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

DEPÓSITO DE MATERIAL ESCOLAR 

BANHEIRO DE SERVIDORES COM CHUVEIRO 

GUARITA 
Fonte: Autoria própria 

 

  

Parquinho (a espera de uma reforma)                                                                            Quadra (a espera de uma reforma)                                                                            

Bloco de salas de aula reformado                                                                                                                   Pátio  
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Fonte: Acervo Escola Classe 01 de Sobradinho. 

Imagens do espaço físico da Escola Classe 01 de Sobradinho. 

 

Pracinha Banheiros em reforma 

Bloco Administrativo 

 

Entrada da escola  Espaço para higienização 

das mãos 
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4. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

UNIDADE ESCOLAR:ESCOLA CLASSE 01 DE SOBRADINHO. 

LOCALIZAÇÃO: Quadra 06 rua 05 Área Reservada – Sobradinho-DF.  

Telefone: 3901-4114/ 3901-6641/ 98299-3335 (WhatsApp) 

Data de criação: 18 de maio de 1961.  

Modalidade: Ensino Fundamental – Anos iniciais – 1º ao 5º ano 

Turnos de funcionamento: Matutino e Vespertino.  

Email: escolac01.sob@gmail.com 

Blog: http://ec1sobradinho.blogspot.com.br. 

Instagram: @ec01sobradinho  

  

EQUIPE GESTORA:  

Diretor: Shirlene Emídio de Assis Ferreira 

Vice- diretora: Caroline Nunes Silva 

Supervisor: Gedwilson Dias Santos 

Chefe de Secretaria: Cláudia Maria de Souza Paulo 

 

COLEGIADOS:  

Conselho Escolar:  

Presidente: Edileide Souza Ribeiro Gonçalves 

Vice presidente: ----- 

Secretária: Cláudia Maria de Souza Paulo  

Membros: Maria Aparecida  

Segmento alunos: Não temos representante desse segmento em função da idade dos estudantes 

atendidos em nossa escola. 

 

 

 

 

http://ec1sobradinho.blogspot.com.br/
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5. EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA CLASSE 01 DE SOBRADINHO 

A equipe da Escola Classe 01 é formada por 24 docentes, 01 Pedagoga, 01 Orientadora 

Educacional, 01 Professora que atua em Sala de Recursos, 02 Professoras readaptadas na Sala 

de Leitura e outras 04 professoras readaptadas atuando como apoio pedagógico e apoio de 

coordenação e dois professores do projeto Educação e Movimento.  

Nossa equipe Pedagógica é composta por:  

EQUIPE PEDAGÓGICA ESCOLA CLASSE 01 DE SOBRADINHO 

Professora Ana Paula Esteves Mariano Professora Giselle Alves Rodrigues Gomes 

Professora Professora regente: Glaucia 

Neves da Silva (LTS) 

Substituta: Enilda dos Santos 

Silva 

Professora Wileide Vieira de Morais da Cruz 

Professora Naiara Cristina dos Santos Silva Professora Fabiana Lima Borges 

Professora Gislene Rodrigues Montalvão Professora Erica Raquel de C. Cavalcante  

Professora Karen Mendes Lins Professor Flávia Andrea de Melo  

 

Professora Danielle Oliveira dos Santos Professora Daniela de Araújo Batista dos Santos  

Professora Márcia Andrea Paula Gomes  Professora Maiara Georgia Sena de Melo 

Professora Janilda Vicente da Silva Araújo Professora Reginaldo Pereira dos Santos 

Professora Rosa Maria da Silva Professora Carla Monique Abadia de Oliveira 

Professora Carla Costa Marchetti de Paula 

(LTS)  

Substituta: Olívia Brasileiro de 

Queiroz 

Professora Carmem Regina G. Rodrigues (LTS) 

Substituta: Nayara  

Professora  Cinthia Carvalho Costa Professora Thaís Segala 

Coordenação 

BIA  

Coordenadora Professora Priscila 

Lucas da Silva 

Coordenação 

4º e 5º anos 

Coordenadora Professora  

Ana Carolina de A. Oliveira 
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Projeto 

Educação e 

Movimento  

Marisa Goreti Schmitt 

Marcos Vinícius Trindade Souza 

Sala de 

Recursos  
Cátia Almeida  

EEAA Milce Sandra Neres Avelino 

Maciel  

 

SOE  Lílian Soares de Souza  

SAA Rosa Quézia Aguiar da Costa Sala de leitura  Telma Oliveira Santos  

Milce Gabriele Ferreira 

Videoteca Rívia Maria R. H Tardin 

(aposentou no mês de Abril de 

2021) 

 

Sala de apoio 

Jozilda Marques de Faria Santana 

Maria Aparecida Bezerra da Silva 

Dênia Vanuzia Santiago Nogueira 

Alessandra Abrantes Fagundes 

Fonte: Autoria própria. 

Considerando a carreira assistência, contamos com: nenhuma pessoa como apoio 

técnico administrativo, 01 secretária, 06 auxiliares de serviços gerais (terceirizados), 02 

merendeiras (terceirizadas), 04 pessoas na portaria, 03 vigilantes e 01 servidor na mecanografia. 

São eles:  

Segmento da escola Servidor 

Secretaria Cláudia Maria de Souza Paulo (chefe de 

secretaria)  

Apoio Administrativo Auxiliadora  

Auxiliares de serviços gerais Kátia Cilene dos Santos  

Angélica Romano de Oliveira  

Rosângela Vieira da Silva  

Eliza  

Alexsandro Oliveira de Souza  

Vandenil Pereira de Lima 

Merendeiras Ana Lúcia Rocha Freitas  

Valdineia Gomes de Freitas 

Portaria da Escola Sônia Garcez de Lima  

Edileide Souza Ribeiro Gonçalves 

Elizabete Cardoso dos Santos  

Andreia Pereira Ramos de Lima  

Vigilantes José Carlos Miranda Neves 

Lucas Marcelo Natividade Borges  

Arnaldo Pereira de Lima  

Manoel Fonseca   

Mecanografia Alex de Deus Ferreira 

Fonte: autoria própria 
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6. ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

Decreto "N" nº 481-GDF, de 14/01/1966 (Leg. do GDF -vol. IV) regula a instituição 

Escola Classe 01 de Sobradinho, inaugurada em 18/05/1961, tendo como primeiro diretor 

Hildevando Silva.  

 

❖ COMISSÃO ORGANIZADORA:  

Direção: Shirlene Emídio e Caroline Nunes 

Coordenação: Priscila Lucas e Ana Carolina  

Os professores participaram na construção durante as coordenações coletivas realizadas 

às quartas-feiras.  
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7. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

  

A Escola Classe 01 de Sobradinho compreende que o diagnóstico da nossa realidade é 

de extrema importância para discutirmos e conhecermos quem somos, no sentido de identificar 

as potencialidades e fragilidades dos nossos alunos, bem como perceber as reais necessidades 

de intervenção de toda a nossa comunidade escolar. Saber quem somos e onde queremos chegar 

neste ano torna-se ponto de partida para a organização do nosso trabalho pedagógico.  

Nesse sentido, para a construção desta proposta realizamos um levantamento junto aos 

pais, professores e servidores da carreira Assistência através de um formulário enviado pelo 

WhatsApp das famílias logo na primeira semana de aula. Utilizamos este instrumento com toda 

a comunidade escolar, com o objetivo de nos aproximarmos ainda mais da nossa realidade atual. 

Essa investigação foi necessária para levantar questionamentos acerca da escola com fins de 

construção e reconstrução de conceitos determinados.  

Considerando que as características da pesquisa abrangem aspectos qualitativos, foi 

utilizado o questionário com os participantes como instrumento de coleta de dados. A utilização 

deste instrumento vem de encontro com a dimensão diagnóstica em identificar as impressões 

dos pais e funcionários em relação à escola. Além disso, foram consideradas as reflexões 

realizadas na Semana Pedagógica Virtual, dados da secretaria da escola, bem como da primeira 

reunião online com a comunidade escolar, realizada em 08 de março deste ano, onde foram 

apresentados todos os projetos que serão desenvolvidos na escola, a organização das estratégias 

de Avaliação do Processo e, também o projeto Rodas de Conversa que acontecerão aos sábados 

letivos de acordo com o calendário anual da SEEDF.  

O questionário não assume um caráter de terminalidade, mas de referência que, ao ser 

interpretado no aspecto formativo, poderá apresentar dados relevantes e claros para uma 

mudança de estratégias adequando-se à necessidade apresentada.  

 



32 

 

De acordo com o levantamento feito em relação aos pais, no geral, a nossa comunidade 

é formada por pais nas seguintes faixas etárias:  

 

Observa-se que os responsáveis pelos nossos alunos são pais jovens e com escolaridade 

de nível médio, em sua maioria. Isso faz a diferença na forma como elaboramos os projetos e 

os eventos da escola e contamos com o apoio deles.  

 

São pais participativos e presentes nas reuniões e nos eventos elaborados, 

principalmente nas ações online que se realizam durante a semana no período noturno ou nos 

sábados letivos pela manhã. Além disso, é uma comunidade que cobra e exige que a escola 

mantenha uma qualidade nos serviços prestados. Geralmente, são pais que já estudaram em 

1,14%

67,61%

31,25%

0,00%

DISTRIBUIÇÃO 
PERCENTUAL DE MÃES 
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35,80%

0,57%
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1ª a 4ª 5ª a 8ª Médio Superior N/I

2,08%

10,39%

49,85%

27,89%

9,79%

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 
DE PAIS POR ESCOLARIDADE

1ª a 4ª 5ª a 8ª Médio Superior N/I
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nossa escola ou tem algum familiar que estudou e, por esse motivo, se sentem parte da 

elaboração dos projetos desenvolvidos.  

 Quanto à localização da 

moradia, 43,6% das famílias que 

responderam ao questionário são 

moradores de Sobradinho I. 

Porém, temos alguns alunos que 

moram mais distantes e, muitas 

vezes, apresentam mais 

dificuldade no acesso ao ensino remoto na plataforma virtual. Tal fato gera algum transtorno 

quando no momento da oferta dos reagrupamentos e outras estratégias que os professores têm 

buscado utilizar para o acompanhamento da aprendizagem dessas crianças. 

Em relação à renda familiar, a maioria dos pais trabalha, sendo o sustento maior de seus 

lares. Temos registrado 45 famílias que recebem auxílio do governo, como o programa Bolsa 

Família. Foi perceptível como a pandemia trouxe uma dificuldade financeira para dentro dos 

lares das famílias da EC01. Muitos pais estão desempregados (46 famílias das que responderam 

o questionário, encontram-se nessa situação) e sempre recorrem à escola como um suporte para 

ajuda com alimentos.  

Grande parte de nossos alunos (66,9%) mora com pai, mãe e irmãos, porém temos casos 

de alunos que moram com mãe e avós, pais divorciados com guarda compartilhada, mães com 

medidas protetivas e pais com restrição de entrar em contato com os filhos. Essa situação tem 

sido uma preocupação da escola em relação a pandemia. As crianças estão distantes de nós e 

nem sempre sabemos o que de fato tem acontecido em seus lares. Nesse sentido, observamos 

que há a necessidade de um maior comprometimento de toda a equipe escolar para estarmos 

atentos aos sinais que possivelmente essas crianças possam dar no momento das aulas 

síncronas, se estiverem frequentando a plataforma ou quando se dirigem até a escola para buscar 

o material impresso.    

As famílias que estão trabalhando, seguem em sua maioria (68,1%), no modelo 

presencial, conforme descrição do gráfico. 

Dentre elas, 20% ainda encontra-se em home 

office e 11,9% não estão empregados. Um dado 

preocupante, visto que se a maioria já está 
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trabalhando presencialmente, os estudantes estão ficando em casa sem um suporte maior para 

auxiliá-los nas atividades, e muitas vezes, essa realidade aparece estampada nas nossas 

atividades, quando as crianças apenas marcam como concluída ou não enviam as fotos 

corretamente. Isso dificulta o retorno do professor, pois vivemos numa constante busca ativa 

dessas crianças e de uma orientação maior para essas famílias.  

Apesar disso, temos uma comunidade muito disposta a fazer valer o ensino remoto. No 

ano passado, algumas famílias desacreditaram dessa forma de ensino e não permitiram que seus 

filhos participassem. Esse ano de 2021, a adesão das famílias e dos estudantes está maior. 

Muitas famílias reorganizaram suas rotinas para que o estudante tivesse acesso à plataforma e 

participasse das estratégias que estavam sendo oferecidas. Isso pode ser observado nos dados 

abaixo:  

 Nele, é possível observar que 89,7% 

das famílias que responderam ao 

questionário possuem wifi em casa. Possuem 

dados móveis, 8,6% e apenas 07 famílias que 

declararam não possuir internet (1,7%). 

Dessa forma, temos 489 crianças seguindo o ensino remoto por meio da plataforma Escola em 

casa DF ativamente, recebendo aulas síncronas e participando dos momentos de reagrupamento 

semanalmente e temos 37 crianças recebendo material impresso. Porém, dessas 37 crianças, 

apenas 01 mantém contato somente por telefone com a professora, pois pela situação em que a 

família se encontra, não há a possibilidade em realizar algo a mais neste momento. Os demais, 

ficaram temporariamente por algum problema no aparelho eletrônico que possuíam em casa. 

Além disso, ainda temos dentro desses 37, alguns alunos que os pais estão levando para o 

trabalho nos dias das aulas síncronas e reagrupamentos para que eles participem com toda a 

turma.  

As mães têm sido um alicerce nesse processo do ensino remoto nas casas dos nossos 

estudantes, representando a maioria (62,8%) que os auxiliam nas atividades. Porém, também 

temos um número expressivo de avós e irmãos mais velhos. Temos situações em que até os 

vizinhos entraram para a rede de apoio das famílias.  

Quanto ao grupo de risco dos nossos alunos, 21,1% das famílias identificam que os seus 

filhos pertencem ao grupo de risco relacionado à maior vulnerabilidade frente a COVID- 19.  
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Tem sido um grande desafio pensar em estratégias que cheguem em todas essas 

especificidades das famílias, mas seguimos confiantes em realizar um trabalho de qualidade e 

em parceria com a nossa comunidade.  

Nesse mesmo questionário enviado para as famílias, os pais se posicionaram, em sua 

grande maioria, satisfeitos com os projetos desenvolvidos na escola e com a proposta 

apresentada no início do ano. Alguns pais pontuaram a necessidade de mais momentos com 

orientações para as famílias, mais ajuda em relação à rotina das crianças. Também sugeriram 

que organizássemos mais atividades físicas fora das telas e intensificasse os momentos de 

leitura. Pontuaram sobre a importância das aulas de reforço realizadas no ano de 2020 (nossos 

reagrupamentos e projeto interventivo) e como isso auxiliou nos avanços das crianças.  

Nesse mesmo instrumento de diagnóstico inicial da nossa comunidade, questionamos a 

respeito do que estava sendo o maior desafio nesse tempo de pandemia. Elencamos pela 

quantidade de vezes que essas palavras apareceram:  

1. Lidar com a ansiedade deles e dos filhos;  

2. Saber falar sobre a morte e o luto diante das perdas ocasionadas pela COVID-

19;  

3. Ter paciência para ensinar e acompanhar os filhos nas atividades;  

4. Como criar uma rotina;  

5. A falta de convivência com outras crianças (principalmente as famílias com 

filhos únicos);  

6. Como desenvolver hábitos saudáveis;  

7. Ensinar o filho após um dia inteiro de trabalho;  

8. A falta de emprego;  

9. Telefone não compatível com o ensino remoto (muito pequeno ou muito antigo, 

sem a possibilidade de baixar os aplicativos ou acompanhar as aulas).  

 

Identificar essas necessidades das famílias da nossa escola nos ajudou a perceber por quais 

caminhos poderíamos direcionar algumas ações e nos embasou em projetos que serão 

desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2021, como a roda de conversa em família (aos sábados 

letivos), projeto sobre as emoções, dicas enviadas no WhatsApp e Instagram e outras ações 
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sociais que buscam minimizar o impacto que a pandemia tem causado na nossa comunidade 

escolar.  

Observa-se que as famílias e os estudantes conseguem pontuar, em sua grande maioria, as 

reais necessidades da Escola Classe 01 de Sobradinho, isso porque temos procurado criar um 

ambiente propício ao diálogo e ao posicionamento crítico de todos os sujeitos que aqui habitam 

mesmo que de forma online. Acreditamos que oportunizar um espaço-tempo, onde o aluno, o 

pai e os funcionários sentem-se à vontade para expor sua opinião nos ajuda a transformar nossa 

realidade superando juntos as nossas fragilidades.  

Ainda temos muito o que melhorar na estrutura física da nossa escola. As fragilidades que 

foram pontuadas ainda em 2019 permanecem em sua maioria e, por isso, estamos em constante 

diálogo com a Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho para conseguirmos apoio em 

cada uma delas. Em 2020, apenas conseguimos sanar a dificuldade dos banheiros dos estudantes 

e servidores, porém, a reforma ainda não finalizou por dificuldades encontradas pela Pandemia. 

As metas para 2021 são: - finalizar esses banheiros, fazer a pintura da escola (já em andamento 

a pintura dos muros internos), a reforma do parquinho, da sala de leitura e, se possível, a troca 

do forro e da parte elétrica que estão bem comprometidos e já foram condenados pelos 

engenheiros que passaram pela escola. A última reforma realizada na estrutura da nossa escola 

se deu em 1985. De lá pra cá, apenas alguns reparos foram realizados ao longo dos anos e com 

as equipes gestoras que por aqui passaram. O ideal nesse momento seria a troca completa da 

parte elétrica e dos forros de todos os blocos da escola. Uma meta alta, mas que não podemos 

desistir, pois tem se tornado perigoso permanecer dessa forma. Entretanto, muitas vezes, essas 

questões esbarram em burocracias maiores e se tornam mais lentas em sua resolução.  

Toda essa insatisfação, principalmente com a estrutura física da escola, acaba refletindo 

na organização pedagógica também. Dessa forma, os professores também se manifestaram no 

sentido de que é de extrema importância a reforma da escola, uma otimização dos espaços da 

sala de leitura e a informática (que passou o ano de 2019 com sérias questões que dificultaram 

o uso e as atividades), uma internet e computadores que realmente funcionem e salas mais 

ventiladas, arejadas. Esperamos concluir 2021 com essa lista ainda menor e com mais 

possibilidades para atendermos as necessidades de nossa comunidade.  

Apesar dessa situação apresentada, a EC 01 ainda tem alcançado muito êxito em suas 

estratégias pedagógicas. Em relação aos índices de desempenho escolar, nossa escola em 2020 

apresentou um quantitativo de 05 alunos retidos no geral, incluindo apenas os 3º anos nos turnos 
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matutinos e vespertinos. Nosso objetivo este ano é diminuir ainda mais essa representação, 

tentando realizar um trabalho ainda mais consolidado e alicerçado nas parcerias firmadas na 

escola com a família e com os projetos desenvolvidos.  

No caráter pedagógico, nossos alunos alcançaram o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB- de 6,8 em 2019,  demonstrando um crescimento significativo do 

nosso trabalho. Entretanto, precisamos ressaltar que o empenho e a reorganização da escola têm 

contribuído para que esse índice avance e se aproxime mais da meta estipulada para a nossa 

escola que é de 7, 2 para o desempenho do ano de 2021.  

 Os projetos foram reorganizados coletivamente pelo grupo de professores, que têm se 

destacado por tamanha dedicação e disposição em fazer o melhor em sala de aula. Todo o grupo 

de professores desta Unidade escolar possui formação em curso superior, a maioria com 

especialização na área de Educação e 4 professoras com Mestrado em Educação (o dobro do 

que tínhamos até 2019). São professores envolvidos nas temáticas pertinentes à escola e muito 

participativos de cursos oferecidos pela EAPE ou outros órgãos credenciados pela SEDF. Esse 

engajamento reflete na ação pedagógica desenvolvida por eles em sala de aula.  

 A gestão da escola deste ano letivo de 2021, conta com a participação da diretora  

Shirlene Emídio de Assis Ferreira formada em Magistério há 28 anos, com o curso superior em 

Pedagogia e especialização em Gestão escolar e docência do Ensino Superior. Está na SEEDF 

há 21 anos e já passou por diversos setores dentro e fora da escola. Assumiu a direção da Escola 

Classe 14 de Sobradinho II em 2009 e permaneceu até o ano de 2013. Nessa mesma escola, foi 

Supervisora também. Enquanto estava na direção, o IDEB da escola apresentou um aumento 

considerável, diante dos projetos desenvolvidos. Já foi professora do EJA e ganhou o Prêmio 

da revista Nova Escola, ficando entre os 50 melhores projetos do Brasil, com o projeto “Contos, 

causos e histórias da EJA”. No ano de 2017, assumiu a Supervisão da Escola Classe 01 de 

Sobradinho a convite da direção. E no ano de 2019, assumiu a vice-direção da escola.  

A vice-diretora Caroline Nunes Silva, graduada em Pedagogia há 12 anos e Mestre em 

Educação pela Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, com trabalho que enfatiza a 

ação docente como produção subjetiva e nas estratégias de apoio desenvolvidas pelo professor 

para atender as necessidades educacionais do aluno. Tem Especialização em Gestão 

Educacional com ênfase em Avaliação Institucional pela Universidade Católica de Brasília. É 

professora da Secretaria de Estado e Educação do DF desde 2011. Já passou pela coordenação 

pedagógica da Escola Classe 01 de Sobradinho em 2013, assumiu a Supervisão da mesma 
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escola a convite da gestão escolar nos anos de 2019 e 2020 e, em 2021 foi nomeada vice-

diretora, com a saída a pedido do gestor.  

O supervisor administrativo Gedwilson Dias Santos, é licenciado em Educação Física e 

já atuou como supervisor nas Escola Classe 12, CED Fercal, EC Olhos D´água, EC17, EC11, 

EC04 e CEF07. Todas localizadas em Sobradinho.  

A Chefe de secretaria Cláudia Maria de Souza Paulo é licenciada em Letras e graduanda 

em direito. Já atuou como secretária escolar na EC15 de Sobradinho e há 3 anos está na Escola 

Classe 01 de Sobradinho. Assumindo no ano de 2021 como chefe de secretaria.  

Assim é a Escola Classe 01 de Sobradinho. Uma escola real, com muitas necessidades, 

mas cheia de potencialidades que serão apresentadas ao longo deste PPP. 

8. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A Escola Classe 01 de Sobradinho compreende que definir a função social é primordial 

para que possamos desenvolver um trabalho pedagógico voltado para a real necessidade de 

nossos sujeitos. É a função social que vai permear em todos os espaços-tempos da escola, 

principalmente no espaço da Coordenação Pedagógica, com o intuito de fortalecer e embasar 

as decisões aqui tomadas.  

Concordamos que  

iniciar a discussão do Projeto Político-Pedagógico analisando a função social 

da Escola na sociedade atual favorece a compreensão do sentido de sua 

existência secular, como instituição formal de educação de crianças, jovens e 

adultos. Ao mesmo tempo, discutir a função social da escola nos remete a 

pensar ainda nosso papel como profissionais da educação; sobre que projeto 

de educação, de formação e de sociedade defendemos cotidianamente, no 

exercício de nosso trabalho (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.14). 

 

 Dessa forma, no contexto atual de nossa escola nos empenhamos em construir um 

Projeto Político Pedagógico que se preocupe em aproximar o máximo das nossas necessidades 

articulando a realidade em que estamos inseridos, bem como toda a trajetória que construímos 

ao longo desses 60 anos de existência. Não queremos perder a essência de nossa identidade, 

construída por tantos profissionais que por aqui passaram e deixaram uma contribuição 

pedagógica enorme, com premiações reconhecidas pelo MEC e pela SEEDF. Porém, 

compreendemos que a cada ano que passa, as necessidades mudam e os nossos estudantes 
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chegam com novas demandas que nos exigem uma reorganização contínua, principalmente 

agora no ensino remoto. Que desafio! 

 Tal processo de construção de nossa identidade nos encaminha para 

compreender que a nossa função social é atender as crianças aqui inscritas em suas expectativas 

de aprendizagem, respeitando o ritmo próprio de cada educando, em cada fase de seu 

desenvolvimento, observando as ideias da Perspectiva Histórico Cultural.  

Nessa perspectiva, o trabalho da escola é, prioritariamente, promover o 

desenvolvimento global de nossos alunos. Partindo de objetivos que possibilitem o emprego de 

técnicas/estratégias de ensino aprendizagem pautadas na articulação das diversas áreas do 

conhecimento favorecendo assim, uma maior compreensão da realidade em que estão inseridos 

os indivíduos envolvidos nessa construção (aluno, professor e toda comunidade escolar).  

Nossa instituição pauta suas ações na construção do trabalho coletivo, zelando pelo 

desenvolvimento humano harmonioso e autêntico, o resgate de valores como: empatia, respeito, 

solidariedade, justiça, igualdade, democracia. Acreditando que ao promover uma educação de 

qualidade garantimos a formação de cidadãos participativos, colaborativos e críticos que 

possam atuar positivamente na construção de nossa sociedade.  

Enquanto coletivo de profissionais da educação esperamos construir uma educação 

significativa e profícua. Queremos uma escola de leitura, literatura, arte, expressão, ludicidade, 

consciência, atitude, desafio, conhecimento, cooperação, comunicação e alegria. 
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Fonte: Evento Jornada Literária Online 2020  

Acervo da Escola Classe 01 de Sobradinho 

9. PRINCÍPIOS  

 

 A Escola Classe 01 de Sobradinho terá como norte de suas ações o presente documento, 

elaborado com a colaboração de todos os segmentos da unidade escolar, bem como definirá 

seus princípios com o auxílio dos documentos elaborados pela SEEDF, as Orientações 

curriculares do DF para os Anos Iniciais, as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, A Orientação 

Pedagógica do PPP e coordenação pedagógica nas escolas, o Currículo em Movimento, 

proposta do BNCC, bem como os documentos norteadores da Organização do trabalho no 

ensino remoto, documentos norteadores da SEEDF no biênio de 2020-2021.  

 O coletivo de profissionais e comunidade escolar em geral da Escola Classe 01 de 

Sobradinho, compreende que nossa organização pedagógica partirá do princípio base de 

desenvolvimento de projetos pedagógicos voltados para a leitura e produção de texto, como 

nosso projeto Arteler, que contempla as etapas de socialização, produção, correção e divulgação 

do material produzido pela criança, constituindo-se assim num espaço de protagonismo do 

aluno, compreendendo seu caráter singular na aprendizagem, respeitando seus tempos e 

experiências, propiciando assim, momentos de posicionamento dele como sujeito de seu 

próprio processo de aprendizagem. Esse projeto permanece ativo mesmo no ensino remoto. Sua 

etapas têm sido vivenciadas a partir de vídeos e aulas síncronas, bem como seu material 

divulgado no Instagram da escola, mediante autorização da imagem da criança pela família.  
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A Escola Classe 01 de Sobradinho conduzirá o aluno à percepção de que é um sujeito 

ativo que faz parte da sociedade, e que suas ideias e opiniões são necessárias para a organização 

política e social, prevalecendo o respeito à democracia no exercício da cidadania. A educação 

deve contribuir para a formação de cidadãos autônomos, cientes de sua responsabilidade social 

e com o meio em que vive. Para isso, esta unidade escolar desenvolve projetos como o pátio 

cultural (esse ano de 2021 adaptado de forma online com apresentação de trabalhos e projetos 

nas aulas síncronas e divulgação desse material no instagram da escola), rodas de conversa 

online com as crianças e as famílias, pois acreditamos que o posicionamento deles fortalece a 

reorganização do trabalho pedagógico. Além disso, acreditamos na importância de ouvir a nossa 

comunidade escolar, por isso, também são desenvolvidas discussões coletivas onde toda a 

comunidade pode relatar suas expectativas, anseios e posicionamentos frente ao trabalho 

escolar, por  meio de formulários enviados na plataforma Google Sala de aula e no WhatsApp, 

reuniões online divididas por ano, rodas de conversa no Youtube da escola e reuniões 

individuais com as famílias (quando necessário). Uma escola realmente democrática se faz com 

a participação de todos.  

 Este ano teremos um tema gerador: As emoções. Tema que não tem como fugir frente 

a tudo o que estamos vivenciando. Acreditamos que é preciso sim falar sobre as emoções, 

auxiliando crianças e famílias a criarem momentos agradáveis em família no sentido de ampliar 

o entendimento desse tema, trazendo talvez um suporte maior e com orientações de como 

organizar a rotina da casa e da criança facilitando o processo de aprendizagem. As emoções 

devem perpassar por todos os processos desenvolvidos por uma escola. Afinal, não há como 

ensinar sem criar um vínculo, sem estabelecer um diálogo amoroso e empático. Não há como 

se falar em Educação sem falar em amor. Assim, garantimos a interdisciplinariedade, 

compreendendo que os conteúdos não estão separados em caixas isoladas, mas que eles 

compõem o todo da criança. Assim, integrando-os e trabalhando-os de forma cíclica, esse 

desenvolvimento acontecerá de maneira mais divertida, prazerosa e significativa.  

Nesse sentido, compreendemos enquanto grupo, a importância de valorizar as práticas 

docentes desenvolvidas nesta unidade escolar. Por isso, destacamos também o protagonismo 

docente, entendendo o trabalho em rede como um de nossos princípios epistemológicos 

compreendendo a unicidade entre teoria e prática.  Para isso, temos realizado o momento 

“Semeando boas ideias, valorizando práticas”, desenvolvido a partir de uma reflexão da 
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Coordenação Pedagógica Propositiva1 (Circular SEI-GDF n.º 67/2019), com o tema de 

valorização do espaço da Coordenação Pedagógica, proposto em 2019, mas que consideramos 

tão importante que ficou como uma das nossas metas em 2020 e 2021. Esse momento consiste 

na socialização daquilo que tem sido desenvolvido em sala de aula e tem alcançado êxito no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Acreditamos que, quando trabalhamos no 

coletivo, as aprendizagens, as trocas e a concepção de uma educação que visa a 

transversalidade acontecem de uma forma mais significativa e ajuda o todo a caminhar na 

mesma direção, ou seja, rumo às aprendizagens das crianças. Esses momentos têm sido 

vivenciados nas reuniões coletivas online, realizadas sempre às quartas-feiras. O objetivo é que 

a troca entre os grupos de professores contribua motivando os demais e ampliando as estratégias 

e ferramentas tecnológicas tão necessárias para este momento do ensino remoto.  

A Escola prioriza, além dos princípios já citados, a integralidade, onde buscará formar no 

aluno os valores fundamentais de convivência social a partir do exemplo dos profissionais que 

nela atuam. É preciso criar um ambiente de convivência, baseado no respeito, no diálogo e na 

confiança. Valores como a Igualdade, Respeito, Solidariedade são fundamentais e devem 

permear o ambiente escolar. A formação de valores e atitudes assume dimensões amplas, pois 

interfere na individualidade enquanto aluno ou profissional da educação e na questão social 

enquanto procedimentos a serem tomados frente às interpretações de mundo, de acordo com o 

conhecimento social construído na escola. Para isso, são oportunizados aos alunos 

frequentemente reflexões em que esses valores são evidenciados e compartilhados entre eles, 

como nas semanas especiais, como na Semana da Educação para a Vida (lei n.º11.998/2009) 

ou na Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Estudantes 

com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital n.º 5.714/2016) e, também na Semana 

do Brincar (Lei nº13.257/2016), entre outras que se fazem necessárias para a organização 

pedagógica da escola em parceria com a rede. Essas semanas estão sendo direcionadas com 

orientações às famílias por meio do WhatsApp e, também, pela Plataforma Escola em Casa DF, 

nossos principais canais de comunicação com a nossa comunidade escolar.  

Outro princípio que priorizamos na Escola Classe 01 de Sobradinho é o diálogo escola e 

comunidade. Organizamos os sábados letivos como uma oportunidade em fortalecer essa 

parceria. Nomeamos esse projeto como Roda de Conversa, um projeto desenvolvido este ano 

 
1 Coordenação Pedagógica Propositiva: Circular SEI-GDF n.º 67/2019A Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, complementando suas ações de incen6vo às práticas pedagógicas inovadoras com a centralidade 

nas aprendizagens, anuncia as Coordenações Pedagógicas Propositivas, que acontecerão uma vez por mês, de 

acordo com cronograma da SEEDF. 
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para realizar formações para os pais ou responsáveis, geralmente têm acontecido a cada 15 dias. 

Os temas das reuniões estão organizados de acordo com o questionário enviado no início do 

ano, onde os pais puderam sinalizar seus interesses e a forma como a escola poderia contribuir 

para a formação de nossas crianças. Nesse tempo da pandemia, as rodas de conversa têm sido 

verdadeiros oásis em meio ao caos que as famílias têm vivenciado em casa.  

A educação inclusiva também se encontra como um princípio norteador de nossa ação 

pedagógica, visto que, todas as nossas salas de aula são inclusivas, não só pela presença de 

crianças com necessidades educacionais especiais, mas também no sentido de compreender o 

outro em sua singularidade. Concordamos com o Currículo em Movimento, quando ele afirma 

que  

O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem 

distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e 

promovendo seu processo de ensino-aprendizagem, bem como seu desenvolvimento 

global. Assim, a sala de aula do ensino regular representa o espaço real de inclusão 

no contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui 

para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de 

enriquecimento. É importante destacar que o atendimento especializado não pode ser 

restrito às salas de recursos; ele é abrangente em termos de estratégias pedagógicas, 

ações políticas e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, 

juntos, possibilitam efetivação da proposta curricular para esse grupo de estudantes 

(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 11).  

 

Esta Unidade Escolar destaca a real necessidade de compreender que os princípios aqui 

explicitados conduzirão de forma mais efetiva os caminhos das aprendizagens de nossos alunos. 

Identificando que:  

A educação Integral depende, sobretudo, de relações que visam à integração, 

seja de conteúdos, seja de projetos, seja de intenções. Para ela, num mundo 

cada vez mais complexo, a gestão das necessidades humanas e sociais exige a 

contribuição de múltiplos atores e sujeitos sociais, de uma nova cultura de 

articulação e abertura de projetos individuais e coletivos para a composição 

com outros conhecimentos, programas e saberes (GUARÁ, 2006 apud 

DISTRITO FEDERAL, 2014). 

Fonte: Acervo Escola Classe 

01 
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10. MISSÃO 

 

Nossa escola tem por missão proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso 

à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes 

(Site da SEEDF, 2019). 

Além disso, a Escola Classe 01 de Sobradinho construiu coletivamente que a nossa 

missão também deve ser: promover uma educação de qualidade para todos os alunos, 

levando-os a construir sua história com responsabilidade, dignidade e autonomia, 

respeitando o caráter singular de sua aprendizagem e contribuindo para uma sociedade 

mais justa, fraterna e feliz. 

Acreditamos que o trabalho coletivo, uma educação inclusiva que respeite as diferenças, 

a oportunidade de fortalecer a parceria com a comunidade transformando-os em sujeitos 

protagonistas de sua história será o caminho da Escola Classe 01 de Sobradinho para alcançar 

a sua missão.  
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11. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS  

 

A Escola Classe 01, após a análise do levantamento feito com a comunidade escolar, 

definiu como objetivos:  

 

11.1. OBJETIVO GERAL:  

Construir práticas educativas de qualidade, que contemplem a criança em diferentes 

aspectos, contribuindo para sua aprendizagem e tornando-a mais responsável, crítica, feliz e 

consciente de seu papel na sociedade. Além disso, viabilizar um ambiente de trabalho onde 

todos os segmentos possam sentir-se felizes e cheios de disposição para colaborar com as 

necessidades da escola.  

 

11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

11.2.1. *OBJETIVOS DO ENSINO: 

• Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança e seu 

desenvolvimento integral, estimulando sua curiosidade e seu interesse;  

• Acolher todos os alunos independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas e outras;  

• Estabelecer ações de respeito para cada pessoa da comunidade escolar como um ser único, 

independente de gênero, raça, crença ou costumes;  

• Priorizar o desenvolvimento da boa convivência com todos os alunos, respeitando suas 

características pessoais com direitos e deveres;  

• Fazer com que o trabalho desenvolvido pela escola seja conhecido pela comunidade em que 

se encontra inserida;  

• Ampliar o atendimento na sala de Leitura, oportunizando uma Biblioteca Virtual na 

Plataforma Escola em Casa DF, assim as crianças teriam acesso a livros publicados e com 

permissão para divulgação por meio digital, bem como vídeos com contação de histórias 

realizados pelas professoras da nossa escola ou de domínio público localizados pelo Youtube.  

• Integrar os segmentos da escola a partir de reuniões dinâmicas online em que todos sintam-

se inseridos no processo da escola remota.  

 



46 

 

11.2.2. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO:  

• Valorizar ainda mais o espaço da Coordenação Pedagógica, oportunizando reuniões online 

de planejamento coletivo por ano, além das reuniões coletivas de estudo e oficina através do 

aplicativo Meet; 

• Buscar a melhoria do espaço físico da escola, contribuindo cada vez mais, para o bem estar 

dos alunos, professores e funcionários;  

• Contribuir com a formação continuada de todos os envolvidos nas atividades da escola: 

gestão, professores, servidores, monitores, voluntários e familiares dos alunos. Para isso, será 

desenvolvido o projeto Rodas de Conversa da EC01: encontros quinzenais com temas propícios 

às famílias de nossa escola;  

• Estudar as fragilidades e as potencialidades do nosso trabalho, a fim de observar como 

podemos elevar o índice de desempenho dos alunos, buscando nos aproximar novamente da 

meta definida para a escola;  

• Promover reuniões com os servidores da carreira de assistência para repassar informações 

sobre o trabalho pedagógico bem como realizar o acolhimento desse momento em que estão 

trabalhando remotamente; 

•  Estabelecer um momento, bimestralmente, para a autoavaliação do trabalho desenvolvido 

em sala de aula, oportunizar a fala do professor no momento do Conselho de Classe online; 

• Realizar, no mínimo, duas avaliações institucionais com a comunidade durante o ano; 

• Viabilizar momentos de estudo e produção de ideias e materiais coletivamente.  

 

11.2.3. *OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS 

• Reorganizar o trabalho pedagógico desenvolvido por toda a escola, fortalecendo e 

redirecionando nossos projetos para o período do ensino remoto;  

• Realizar oficinas práticas, para vivenciar situações específicas da sala de aula, pensando 

coletivamente em estratégias que colaborem com o enriquecimento da prática pedagógica, 

apresentando novas ferramentas tecnológicas;  

• Tornar o Conselho de Classe mais produtivo em todas as suas etapas, de forma que tenha 

um retorno significativo ao professor e aos alunos citados;  

• Fortalecer o trabalho dos reagrupamentos, uma das possibilidades que consideramos mais 

efetivas no ensino remoto;  
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• Desenvolver estratégias de acompanhamento e avaliação dos alunos frente ao desafio 

vivenciado diante do contexto da pandemia; 

• Construir o planejamento semanal para efetivo trabalho coletivo, estudo e planejamento;  

• Acompanhar, semanalmente, o planejamento por ano; 

• Viabilizar quarta-feiras de estudo coletivo com temas definidos pelo grupo. 
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12. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

O conhecimento na perspectiva Histórico-cultural é construído na interação sujeito-

objeto a partir de ações socialmente mediadas. Suas bases são constituídas sobre o trabalho e o 

uso de instrumentos, na sociedade e na interação dialética entre o homem e a natureza. Vigotski 

dedicou-se ao estudo da evolução das funções psicológicas superiores, onde o conceito central 

é o da mediação, que assume papel fundamental, pois ela é o elemento efetivamente novo 

incluído na análise das funções superiores. 

As funções psicológicas superiores são essencialmente humanas, originárias da 

interação homem-mundo-cultura, interação essa mediada por instrumentos e signos criados ao 

longo da história sócio-cultural da humanidade. São formadas a partir de um relacionamento 

entre os fatores biológicos e culturais, portanto são formadas na e pela história social dos 

homens (SCALCON, 2002). O processo de internalização é evidenciado nessa teoria como um 

processo de transformação, de modificação da compreensão individual; há uma reorganização, 

em oposição a uma transmissão automática dos instrumentos fornecidos pela cultura. Esse 

processo é compreendido como uma atividade responsável pelo domínio dos instrumentos de 

mediação do homem com o mundo. Portanto, a internalização consiste na transformação de 

uma atividade externa para uma atividade interna e de um processo interpessoal para um 

processo intrapessoal. Essas transformações são fundamentais para o processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e interessam particularmente ao contexto 

escolar, porque elas lidam com formas culturais que precisam ser internalizadas. Outro ponto 

importantíssimo nesta teoria é o processo de Formação de Conceitos. A formação de conceitos 

é o resultado de uma atividade complexa, em que todas funções intelectuais básicas (atenção 

deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar) tomam parte. 

Vigotski através de seus estudos denominou-os de espontâneos e científicos. Os conceitos 

espontâneos criam várias estruturas necessárias aos aspectos elementares e mais primitivos de 

um conceito, dando-lhe corpo e vitalidade.  

Os conceitos científicos fornecem estrutura para o desenvolvimento crescente dos 

conhecimentos espontâneos da criança para o seu uso consciente e deliberado. Seu 

desenvolvimento é descendente (de cima para baixo), partem do abstrato para o concreto. Eles 

são sempre mediados por outros conceitos; exercem papel preponderante na aprendizagem 

escolar (VIGOTSKI, 2002). A curva do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e 

científicos não coincide, mas, ao mesmo tempo, e exatamente em função disto, revelam as mais 
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complexas relações de reciprocidade entre ambos, existindo uma relação de interdependência, 

que, em dado momento, acaba confluindo. Os conceitos espontâneos alcançam os conceitos 

científicos, tornando-se científicos no cotidiano. No campo dos conceitos científicos o domínio 

de um nível mais elevado não deixa de influenciar os conceitos espontâneos da criança que 

foram constituídos anteriormente. Esse domínio leva à elevação do nível dos conceitos 

espontâneos, que são reconstruídos sob a influência do fato que a criança passou a dominar 

através dos conceitos científicos (VIGOTSKI, 2001). Os conceitos científicos são de grande 

relevância, pois melhoram áreas do desenvolvimento ainda não percorridas pela criança. A 

apreensão de um conceito científico antecipa o caminho do desenvolvimento, transcorrendo 

uma zona em que a criança ainda não tem amadurecido as respectivas possibilidades. Portanto, 

a aprendizagem dos conceitos científicos pode desempenhar um papel imenso e decisivo em 

todo o desenvolvimento intelectual da criança (VIGOTSKI, 2001). Vigotski construiu a teoria 

da zona de desenvolvimento proximal, tendo por finalidade explicar como a aprendizagem gera 

desenvolvimento. Através de exemplos afirma que existe uma relação entre determinado nível 

de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem (SCALCON, 2002, p.59). Nesse 

contexto, para Vigotski, não existe somente um nível de desenvolvimento, mas no mínimo dois: 

o real e o potencial. Nível de desenvolvimento real é aquele em que a criança é capaz de 

solucionar problemas sozinha, sem a ajuda de terceiros. Nível de desenvolvimento potencial é 

aquele em que as crianças dependem da colaboração e do auxílio de outras pessoas para 

encontrar as soluções.  

 A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível real, que se determina 

através da solução independente de problemas, e o nível potencial, determinado através da 

solução de problemas sob orientação de terceiros (SCALCON, 2002). O nível de 

desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, define as 

funções que já amadureceram. A zona de desenvolvimento proximal compreende os processos 

e as funções que ainda não amadureceram, mas que estão em formação, em estado de potência, 

caracterizando o desenvolvimento prospectivamente. O desenvolvimento potencial em uma 

dada fase torna-se, em um momento consecutivo, desenvolvimento real; este último, por 

conseguinte, provoca o surgimento de novas potencialidades, caracterizando um movimento 

dialético entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Esse movimento é 

provocado pelo educador pela intervenção pedagógica (processo de mediação), criando assim, 

a zona de desenvolvimento proximal. Dessa forma, a zona de desenvolvimento proximal 

caracteriza-se como domínio psicológico fundamentalmente dinâmico e em permanente 
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transformação (SCALCON, 2002). A zona de desenvolvimento proximal é importantíssima no 

âmbito escolar, pois é nela que ocorrem as intervenções de outras pessoas e do meio físico no 

desenvolvimento humano. Portanto, a educação representada pelo professor, é aquele no qual 

a criança mantém interações permanentes na escola, e este tem o dever de conhecer os níveis 

de desenvolvimento dos alunos, oportunizando-lhe assim dirigir o ensino para estágios mais 

avançados, direcionando os educandos para sua força potencial (Texto retirado do site: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf). 

O texto acima foi utilizado em momento de estudo junto ao grupo de professores numa 

Coordenação Coletiva em 2019 para melhor nos orientar na discussão sobre a perspectiva 

adotada pelo nosso Currículo em Movimento (2018).  

Assim, podemos afirmar que a Escola Classe 01 de Sobradinho busca trabalhar em 

consonância com o que estabelece como diretrizes os documentos oficiais apresentados pelo 

Ministério da Educação. 

  Nesse sentido, a atuação de nossos profissionais busca se fundamentar nessa perspectiva, 

onde a aprendizagem e o desenvolvimento humano são construídos ancorados nos aspectos 

sociais, culturais e históricos.  

  Também concordamos com Martínez (2014, p. 74, 75) quando nos direciona para a 

aprendizagem compreensiva que acontece quando a escola proporciona espaços que favoreçam 

a produção de sentidos subjetivos:  

  “(...) aquela em que o esforço do aprendiz está direcionado para a 

compreensão de elementos essenciais do objeto do conhecimento: sua gênese, 

composição, formas de funcionamento, inter-relações ou outros. Nela o 

aprendiz está implicado no processo do aprender em sua condição de sujeito, 

e seu caráter ativo, sua intencionalidade e sua implicação emocional se 

evidenciam de diferentes formas: atenção, concentração, planejamento do 

processo, tempo dedicado, emoções vivenciadas, estratégias utilizadas, 

capacidade de expressar o aprendido em suas próprias palavras, entre outras”. 

   

  Dessa forma, nossa atuação se dará de forma institucional e interventiva, buscando 

compreender como se dá o desenvolvimento de todos os sujeitos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, com o objetivo de construir ações interventivas que potencializem o 

desenvolvimento dos estudantes de nossa escola, quanto dos profissionais que atuam no 

contexto escolar, bem como dos familiares dos estudantes. Para tanto, se faz necessário 

considerar uma variedade de situações e relações envolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem, buscando identificar os fatores que dificultam e os fatores que facilitam tal 

processo. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf
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  Nessa perspectiva de atuação, nosso olhar estará voltado para o estudante enquanto sujeito 

histórico que “de forma ativa regula o emprego de seus recursos subjetivos diante das demandas 

da ação e sobre a base de suas necessidades” (González Rey, 2004, p.65). 

  Acreditamos que 

   “[....] os sujeitos não estão predeterminados por suas circunstâncias 

sociais, discursos, ou seja, o que for; ao contrário, são capazes de se relacionar 

com eles de várias maneiras, de exercer influência sobre eles ou criticá-los, de 

contribuir para que mudem, etc.” (Holzkamp,1983 apud González Rey 2004). 

 

 Esta Unidade de ensino acredita que nessa direção e partindo de uma relação dialética 

conseguiremos ampliar o diálogo entre todos os setores envolvidos nos processo ensino-

aprendizagem de nossos alunos compreendendo que será nos espaços de discussão coletiva que 

alcançaremos as metas e objetivos aqui traçados para nortear a nossa organização pedagógica.  

 Mesmo já tendo alcançado avanços significativos, reconhecemos que temos um longo 

caminho. Não tem sido fácil e a cada ano observamos os avanços nas compreensões dos tempos 

e espaços da Escola Classe 01 de Sobradinho. Todo esse processo tem sido realmente uma 

construção coletiva.  E para isso ainda necessitamos fortalecer um pouco mais, além da 

disposição do grupo, da participação da comunidade escolar e dos investimentos do Estado nas 

políticas públicas previstas nos documentos oficiais. 
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13. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 A Escola Classe 01 de Sobradinho apresenta a sua organização pedagógica de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Currículo em Movimento da Secretaria de 

Educação do DF, as Diretrizes Pedagógicas para Organização escolar do 2º ciclo, Diretrizes de 

Avaliação Educacional, bem como os estudos orientadores da nova Base Curricular Comum 

Nacional.  

 Assumimos a organização escolar em ciclos de Aprendizagem a partir do ano letivo de 

2016, após reuniões e estudos realizados com toda a equipe envolvida na escola. Os documentos 

da SEEDF (2013) compreendem essa proposta educativa a partir da perspectiva do Currículo 

em Movimento, que por sua vez, implica uma construção coletiva de ensino que deve envolver 

professores, gestores, equipes pedagógicas, estudantes, comunidade escolar e Coordenação 

Regional de Ensino.  

A instituição é constituída pelo segundo ciclo para as aprendizagens, que é composto 

por dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) que engloba 1º, 2º e 3º 

anos e o segundo é formado pelos 4º e 5º anos. O ciclo de alfabetização é caracterizado por um 

bloco formado pelos três primeiros anos do Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano e, segundo a 

resolução n.07, de 14 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, a proposta é 

que seja um ciclo sequencial de aprendizagem sem interrupções, a fim de respeitar o tempo de 

cada criança durante a aprendizagem da leitura e da escrita. Visto que nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental a construção de conceitos, a socialização e o desenvolvimento de 

competências e habilidades são fundamentais, a escola prioriza atividades orientadas e 

planejadas a fim de contemplar todas as dimensões do currículo.  

A Escola Classe 01 de Sobradinho atende atualmente 31 alunos com diferentes 

necessidades ou transtornos. Por esse motivo, temos 8 turmas de integração inversa e 14 turmas 

comuns inclusivas.  

A seguir, apresentaremos as ações e os projetos norteadores da ação pedagógica 

desenvolvida nesta instituição para atender os objetivos propostos:  

 

1. AULAS SÍNCRONAS E REAGRUPAMENTO 

As aulas síncronas acontecem com dia e horário fixo, respeitando o turno da turma. As 

aulas coletivas acontecem uma vez por semana e os reagrupamentos nos demais dias. Na 

Avaliação Institucional, verificamos os momentos de reagrupamentos online estavam 

alcançando mais êxito no processo de aprendizagem das crianças, mas também compreendemos 
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a importância de manter o momento coletivo com toda a turma. Dessa forma, priorizamos os 

dois momentos com propostas complementares. A aula coletiva síncrona acontece com objetivo 

de atingir a classe como um todo em suas dúvidas e explicações. O reagrupamento vem como 

algo mais pontual nas dificuldades apontadas nas atividades propostas ao longo do bimestre.  

Para organizar os grupos do reagrupamento, discutimos na Semana Pedagógica sobre um 

material construído coletivamente com ajuda de alguns professores, a coordenação pedagógica 

e a vice diretora. Esse material propôs uma direção específica para o diagnóstico inicial dos 

alunos. A proposta foi o diagnóstico inicial acontecer de forma individual, assim o professor 

conseguiria conhecer a criança, ter uma conversa inicial com a família e realizar a proposta. 

Seriam dois encontros: um para linguagem outro para matemática. A ideia era fugir do 

diagnóstico inicial reduzido ao teste da psicogênese e às hipóteses de escrita em que o aluno se 

encontra. Dessa forma, em nosso material a proposta é iniciar com a leitura e apresentação de 

um texto, depois interpretação oral dele buscando identificar os três níveis de leitura da criança 

(objetiva, inferencial e avaliativa). Em seguida, realizar o teste da Psicogênese e a leitura das 

palavras pela criança. Para finalizar a parte de linguagem, a proposta era o reconto da história 

de acordo com cada ano.  

Na parte de Matemática, iniciamos com um ditado de números, para identificar até qual 

ordem a criança conseguiria registrar. Dentre os números escolhidos, havia uma lógica para 

acompanhar, desde números opacos, números conhecidos por se apresentarem no calendário, 

números que se repetiam, como 555, entre outros.  O segundo momento tratava de situações-

problemas envolvendo as 4 operações e ideias diferentes de cada uma e as operações simples, 

com agrupamento e desagrupamentos.  

A ideia principal era ter uma quantidade de informações suficientes de cada aluno para 

poder realizar um diagnóstico completo, mesmo que de forma remota, para organizarmos o 

nosso planejamento a partir das reais necessidades de cada criança.  

Esse momento foi bem árduo e dispendioso, mas valeu a pena. Com algumas famílias foi 

necessário reforçar, remarcar e ficar ligando constantemente para que a criança pudesse 

comparecer ao atendimento e o professor pudesse acompanhar sua aprendizagem. A maioria 

das famílias compreendeu esse momento e participou da forma como tínhamos orientado. Isso 

nos trouxe elementos muito importantes para definirmos os grupos do reagrupamento 

intraclasse, bem como nos deu subsídios suficientes para planejarmos as ações pontuais do 

primeiro semestre letivo de 2021.  
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2. ATENDIMENTO ADAPTADO PARA AS CRIANÇAS COM 

NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM  

 

Mesmo diante de toda essa adequação das aulas síncronas e do reagrupamento, ainda 

temos alguns alunos que precisam de um material mais específico para o seu processo de 

aprendizagem. Nossos alunos considerados com necessidades específicas de aprendizagem são 

atendidos com atividades adaptadas na plataforma Escola em Casa DF, participam dos 

atendimentos coletivos, dos reagrupamentos e, também são convidados para um momento de 

projeto interventivo direto com o professor regente da turma, além do atendimento síncrono 

realizado pela professora da Sala de Recursos.  

Esses alunos também receberam um material específico preparado por cada professor e 

pela escola com jogos e atividades lúdicas que favorecem os atendimentos individuais com os 

professores. Isso tem facilitado a interação dessas crianças com os seus professores no momento 

virtual.  

O objetivo é não deixar absolutamente ninguém para trás!  

 

3. ENTREGA DRIVE THRU  

 

Esse ano não tivemos nenhum momento presencial com as crianças. Então, os livros 

didáticos e os kits pedagógicos planejados pelos professores e produzidos pela direção e 

professoras readaptadas da sala de apoio foram entregues por meio de um drive thru.  

Cada aluno recebeu os seus livros didáticos e junto com eles entregamos um kit 

pedagógico que era composto por:  

 

✓ BIA: Alfabeto móvel, ficha com o nome da criança, ficha numérica, fichas escalonadas 

e uma tabela com os 4 tipos de letras do alfabeto, entre outros materiais específicos de 

cada ano.  

 

✓ 4º e 5º anos: Ficha numérica maior, fichas escalonadas e alfabeto com o traçado da letra 

cursiva.  

As famílias foram informadas por meio de um comunicado no WhatsApp e na 

plataforma Escola em Casa DF. Dividimos os anos por horários e montamos todo a logística 

no estacionamento externo da escola. As famílias passavam de carro, informavam o nome 
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da criança para o nosso controle e recebiam o material sem necessitar descer do carro, assim 

consideramos que seria mais seguro.  

 

 

 

  

 Nesse mesmo modelo, temos trabalhado com a entrega de material impresso para os 

alunos que se encontram sem acesso à internet e, para os nossos alunos com necessidades 

específicas de aprendizagem quando tem kit preparado pelo professor para as aulas deles.  

 

3.1 O MATERIAL IMPRESSO  

 

Atualmente temos 35 alunos sendo atendidos por meio do material impresso. Iniciamos 

o ano com 14 famílias nesse processo, mas ao longo dos meses algumas outras famílias 

solicitaram o material por terem ficado sem o aparelho tecnológico ou sem o fornecimento da 

internet, já que alguns utilizavam a internet cedida pelo vizinho ou dos patrões no trabalho.  

Essas crianças são atendidas recebendo 

o material impresso mensalmente, sendo que há 

um combinado para que elas consigam 

participar dos momentos online com os 

professores. A maioria deles consegue se 

organizar e ir para o trabalho dos pais ou 

combinar com algum vizinho e tem participado 

com regularidade. Mesmo assim, são crianças 

que necessitam de uma atenção maior por não participar de tudo o que é ofertado na plataforma.  
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4. BUSCA ATIVA DIÁRIA  

 

Para que nenhum aluno fique para trás, a nossa Orientadora Educacional não mede 

esforços em ir atrás dos alunos ausentes. A nossa organização pedagógica é que os professores 

informem a lista de alunos ausentes da plataforma ou que não compareceram aos encontros 

síncronos sempre às segundas-feiras. A OE entra em contato por telefone e a vice-diretora pelo 

WhatsApp da família. Assim, enquanto não encontramos a criança e realizamos o atendimento 

para sanar as dificuldades, não paramos.  

O objetivo da busca ativa é contribuir na permanência escolar e orientar as famílias 

nesse processo de aprendizagem diferenciado que é o ensino remoto, provando para eles que é 

possível sim, aprender nesse formato e que quanto melhor estiver firmada a nossa parceria, mais 

longe conseguiremos chegar.  

Não tem sido um trabalho fácil, mas percebemos a sua necessidade para que os alunos 

não se percam pelo caminho nesse tempo tão difícil que estamos vivenciando.  

 

5. AULAS SÍNCRONAS DE EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO  

 

No ano de 2019, a EC01 de Sobradinho foi contemplada com o projeto Educação com 

Movimento. Desde então, os nossos alunos contam com o apoio e as orientações pedagógicas 

de dois professores da área da Educação Física.  

Em 2020, com o início da pandemia e o ensino remoto, nós tínhamos feito uma sala 

exclusiva de educação física para cada turma da escola. Os professores faziam o planejamento 

das atividades e as crianças assistiam aos vídeos e realizava o que estava proposto. Entretanto, 

observamos ao longo do ano, que esse modelo não obteve muito êxito e, por mais que 

insistíssemos, as famílias não estavam conseguindo conciliar toda a demanda das aulas 

síncronas com as atividades mediadas pelo projeto.  

Assim sendo, em 2021, mudamos um pouco a logística. Ao invés de uma sala específica, 

os professores estariam na própria sala do aluno de cada turma. Além dos vídeos gravados com 

as propostas das atividades, também organizamos um dia e horário fixos para a aula síncrona 

de educação com movimento. O objetivo é tirar um pouco as nossas crianças do sedentarismo 

e do comodismo de estarem sempre na frente da tela. As propostas das atividades são sempre 

levadas ao movimento do corpo. O professor ensina durante a aula para que a criança possa 

brincar ao longo da semana e do fim de semana.  
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Essas aulas têm sido um sucesso! E a maioria das crianças participam assiduamente 

dispostas a realizar o que os professores ensinam.  

Além disso, os professores têm promovido desafios com as crianças que têm feito muito 

sucesso. Um deles foi o 1º Desafio de Dança da EC01 de Sobradinho que contou com um 

regulamento, envio dos vídeos das crianças e votação aberta no Instagram. As crianças 

vencedoras foram premiadas e as crianças participantes também. Todas receberam um 

certificado e um prêmio surpresa da EC01 para marcar esse momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da EC01 de Sobradinho.  
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6. RODAS DE CONVERSA EC01  

 

Esse projeto sempre fez parte da EC01 mesmo que indiretamente, quando ainda 

estávamos no modelo presencial. Os dias letivos temáticos eram sempre uma oportunidade de 

reunirmos a comunidade e discutirmos temas do interesse de todos. Esses dias eram marcados 

pela escola cheia de famílias interessadas em aprender um pouco mais para melhorar na 

educação dos filhos.  

Quando iniciamos o modelo do ensino remoto, tivemos algumas dificuldades em 

reunirmos toda a comunidade escolar, pois ainda não sabíamos mexer com transmissão ao vivo 

no canal do Youtube que coubesse todos da nossa comunidade. Então, sempre usávamos o meet 

e nos dividíamos em vários grupos para poder fazer esses momentos de acolhimento ou 

orientações.  

Ao longo do ano fomos aprendendo e contando com ajuda de pessoas de fora da escola, 

dispostas a auxiliar essa ideia. Assim, aprendemos como funcionava a transmissão ao vivo 

usando o Youtube e resolvemos colocar em prática o projeto RODA DE CONVERSA EC01.  

Esse projeto consiste em um momento de orientação às famílias por meio do canal do 

Youtube da escola. As orientações foram retiradas de temas sugeridos pelas próprias famílias 

no primeiro formulário enviado no início do ano letivo. A roda de conversa sempre acontece 

aos sábados letivos, previstos no calendário anual da SEEDF. Como esse ano serão 14 sábados 

letivos, pensamos que seria uma oportunidade ímpar de estarmos com as famílias e ajudá-los a 

vivenciar um dia de cada vez nessa jornada.  

Para que a roda de conversa aconteça sempre contamos com a parceria de psicólogos ou 

professores da própria escola que sempre tem com o que contribuir nesse processo. Além da 

roda de conversa, sempre deixamos um direcionamento na plataforma para que seja realizado 

após assistir e participar do momento ao vivo. A roda de conversa sempre fica gravada para 

aquelas famílias que não puderam se fazer presentes no momento em que ela estava 

acontecendo. É um projeto que têm dado muito certo e tem fortalecido tanto as famílias como 

o grupo de funcionários da EC01.  

Esse projeto entra como um dos aspectos que consideramos fundamental esse ano no 

trabalho com as emoções e os sentimentos.  

O projeto tem evoluído a cada sábado e outras escolas têm se interessado em participar 

junto nesse processo de formação da nossa comunidade. Acreditamos que compartilhando 

podemos aprender ainda mais.  
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Fonte: Acervo da EC01 de Sobradinho  

 

7. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E AS REUNIÕES COLETIVAS  

 

Nosso espaço- tempo da Coordenação Pedagógica é organizado da seguinte forma:  

 Coordenação coletiva: Acontece às quartas-feiras, conforme prevê a SEEDF. Este ano, a 

equipe pedagógica da escola fez uma organização junto ao grupo docente para otimizar o espaço 

da Coordenação Pedagógica. Assim, a primeira semana refere-se ao planejamento do mês, com 

retomadas dos objetivos de aprendizagem que não foram atingidos, organização da rotina do 

projeto Arteler, organização das atividades extras que acontecem mensalmente. Na segunda e 

terceira semanas fazemos estudos. Os temas foram sugeridos no início do ano pelo grupo de 

professores e realizamos uma organização com convidados ou professores do próprio grupo 

para dar as formações. A quarta semana do mês é dedicada ao estudo com a EEAA (Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem) da escola. Todo o acompanhamento tem acontecido 

de forma online e as nossas reuniões coletivas têm se tornado um verdadeiro oásis em meio ao 

deserto. É o lugar que estamos juntos para espairecer um pouco, ao mesmo tempo em que 

aprendemos e seguimos em frente. Sempre temos no início um momento relaxante com músicas 

e alongamento com a professora Marisa do projeto Educação com Movimento, em seguida, 

dedicamos ao planejamento ou estudo do dia.  Tem sido manhãs produtivas e enriquecedoras.  
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 Coordenação individual: Acontece às segundas e terças-feiras. O grupo docente se reúne 

virtualmente com as coordenadoras para realizar os planejamentos semanais. Nesse momento, 

há a preparação das atividades por ano, planejamento dos projetos que estão desenvolvendo e 

sugestões das coordenadoras. No período remoto, essas reuniões acontecem de forma online 

utilizando o aplicativo meet. As reuniões de planejamento estão organizadas da seguinte 

maneira:  

Responsáveis  Segunda-feira Terça-feira 

Vice diretora 

Caroline Nunes 

8h – Reunião de alinhamento 

das ideias para o planejamento 

com as coordenadoras.  

 

Coordenadora 

Priscila 

9h30 – Reunião com o 2º ano  

14h30 – Reunião com o 1º ano  

08h30: Reunião com o 3º ano  

Coordenadora Ana 

Carolina  

9h30 – Reunião com o 4º ano  

14h – Reunião com o 5º ano  

14h – Reunião com os 

professores de Educação com 

Movimento  

 

 

8. PROJETO 60TÃO DA EC01  

 

Esse ano a nossa escola completa 60 anos de existência e história na cidade de 

Sobradinho. Mesmo que de forma online precisamos comemorar e não deixar uma data como 

essa passar em branco.  

Assim sendo, dividimos um cronograma de ações para todos os setores da nossa 

comunidade escolar.  

1. Trabalhar junto com o Arteler sobre o SESSENTÃO DA EC01 (18.05) 

2. Divulgar o máximo de trabalhos voltados para a escola no Instagram:  

 

❖ Com os alunos:  

• Escola que temos e a escola que queremos;  

• Poemas e cordéis voltados para a escola;  

• Vídeos de alunos contando sobre a escola;  

 

❖ Com as famílias:  

• Formulário sobre a Escola que temos e a Escola que queremos (os anseios das 

famílias para a escola no tempo da pandemia);  

• Vídeo sobre a história da escola;  
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• Divulgação no insta de algum depoimento gravado de alguma família que se 

sentir à vontade;  

• Economia circular: Divulgação do trabalho das famílias (em PDF e no 

instagram);  

• Lançar a campanha: SESSENTANDO COM A EC01: Arrecadar alimentos ou 

cestas básicas para ajudar as famílias que passam necessidades na escola (Deixar 

na guarita ou transferir o dinheiro para a conta)  

 

❖ Com os professores e funcionários:  

• Poema coletivo construído pelos professores em uma coletiva; 

• Formulário com uma avaliação institucional;  

• Uma coletiva voltada para a valorização do professor e o seu trabalho no 

ensino remoto;   

• Depoimentos de professores aposentados da nossa escola;  

• Apresentação de fotos antigas;  

• Drive Thru dos 60 anos da EC01  

 

Importante ressaltar que a comemoração dos 60 anos tomou proporções maiores do que 

estávamos pensando. Alunos antigos, que estudaram em 1985 apareceram pelas redes sociais e 

começaram a enviar a sua história por meio de fotos e depoimentos. Foi um momento lindo de 

acompanhar. Uma história registrada em nosso instagram e salva num drive devido a quantidade 

significativa de memórias que recebemos através das redes sociais.  
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14. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

❖ Coordenadoras responsáveis: Priscila Lucas de Aguiar Silva, responsável por 

acompanhar o grupo do BIA e Ana Carolina de A. Oliveira, responsável por 

acompanhar o grupo dos 4º e 5º anos.  

 

❖ Objetivos: 

          -Elaborar os planejamentos semanais e mensais de acordo com o replanejamento 

curricular e as metas traçadas coletivamente pelo grupo; 

- Proporcionar momentos de estudos sobre temas referentes às necessidades do grupo; 

- Reiterar a importância das coordenações para um bom trabalho pedagógico; 

- Proporcionar momentos reflexivos quanto à prática pedagógica direcionada aos alunos 

com dificuldades de aprendizagem. 

- Atender os professores em sus necessidades pedagógicas;  

- Colaborar com a elaboração do Projeto Interventivo e reagrupamentos;  

❖ Ações:  

- Organização das metodologias a serem utilizadas e elaboração das atividades e seus 

respectivos recursos; 

- Sondagem das principais dificuldades apresentadas pela equipe; 

 - Execução de palestras e/ou atividades práticas para sanar as dificuldades levantadas; 

- Norteio, através dos documentos oficiais enviados pela SEEDF e seus núcleos, para 

reafirmação da importância das coordenações pedagógicas (mesa redonda, debates, 

momentos reflexivos online). 

- Correção e avaliação das atividades produzidas pelos professores para posterior 

divulgação na plataforma Escola em Casa DF;  

- Leitura e correção dos relatórios de aprendizagem dos alunos;  

 

❖ Prazos: A avaliação do trabalho realizado acontece processualmente nos conselhos de 

classe, por meio de registro solicitado aos professores na semana pedagógica e nas 

coordenações coletivas, no final do primeiro semestre e no final do ano além das 

avaliações espontâneas nos momentos de planejamento. 

 

❖ Recursos Necessários: Jamboard, materiais pedagógicos, computador, internet rápida. 
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 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR 

 Nosso plano de ação para a permanência e o êxito escolar acontece em parceria com o 

Serviço de Orientação Educacional – SOE.  

 No aspecto pedagógico, o Plano de Ação apresenta-se da seguinte forma:  

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Identificar e comunicar à Orientação Educacional alunos ausentes das atividades da 

plataforma, alunos que não devolveram as atividades impressas, famílias com dificuldades em 

estabelecer uma rotina de estudos e acompanhar as crianças e na constante busca ativa dos 

alunos da EC01 de Sobradinho;  

2. Repassar aos professores, relatório com o resultado do contato estabelecido com os familiares 

dos alunos ausentes.  

3. Promover os encontros periódicos com a família e o Serviço de Orientação Educacional.  

4. Estabelecer parceria com o Conselho Tutelar para acompanhamento dos alunos infrequentes.  

5. Acompanhar de perto as famílias assistidas pelo Conselho Tutelar.  

6. Acompanhar os professores como um apoio durante reuniões online com algumas famílias 

e, também como apoio emocional, ajudando esse professor a seguir em frente com o seu 

trabalho, sem desistir de nenhuma criança.  
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15. ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA  

Entendendo a necessidade de formação continuada que a profissão exige, a frequência 

dos professores nos cursos oferecidos pela EAPE (Escola de aperfeiçoamento dos Profissionais 

da Educação) também é considerada na sua carga destinada à coordenação pedagógica. A escola 

sempre estimula a participação dos professores nos cursos que estejam sendo oferecidos por 

considerar sua relevância no crescimento profissional dos docentes.  

A formação continuada contribui para a apropriação e/ou revisão de 

concepções e práticas pedagógicas, transformando-a em práxis, por meio da 

reflexão crítica de situações e experiências de trabalho vivenciadas na própria 

escola e da atuação consciente dos docentes (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 

22).  

 

 Acreditamos que a formação continuada é crucial em toda a vida profissional de nossos 

docentes. Dessa forma, buscamos estar sempre participando dos eventos oferecidos pela nossa 

Coordenação Regional de Ensino, como os fóruns da Coordenação Pedagógica, os eventos 

oferecidos pela SEEDF, divulgando todas as lives e cursos que estão sendo oferecidos de forma 

online e repassando informações e formações durante as nossas coletivas com convidados 

especiais ou com troca de experiências entre o próprio grupo de professores.  

Além disso, são promovidos estudos/reflexões durante momentos destinados à 

coordenação coletiva, visando sempre o melhor desempenho do professor em sala de aula. 

Nessas oportunidades, são apresentados e discutidos assuntos inerentes à prática em sala de 

aula oportunizando a troca/compartilhamento de experiência entre os professores. Os temas 

trabalhados são sugeridos por eles mesmos.  

 

 Os professores da Escola Classe 01 de Sobradinho compreendem que a formação 

continuada “não se constrói (apenas) por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim, por meio do trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e da 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal” (NÓVOA, 1992, p.25) .   
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16. ATUAÇÃO DOS OUTROS PROFISSIONAIS  

  A finalidade dos serviços: 

   

A SAA - Sala de Apoio à Aprendizagem foi instituída em 2012 pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF). A princípio, a SAA foi regulamentada pela Portaria nº 

39/2012, com o objetivo de atender aos estudantes com “Transtornos Funcionais Específicos” 

(TFE), os quais seriam encaminhados mediante laudo médico indicativo de: Dislexia, 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H), Transtorno de Conduta (TC), 

Transtorno Opositor Desafiador (TDO) e Distúrbio do Processamento Auditivo Central 

(DPAC).  Neste ano, a sala é atendida pela professora Rosa Quézia Aguiar da Costa. Além dos 

alunos da nossa escola que foram contemplados para serem atendidos nessa sala, outras 9 

escolas também participam e recebem atendimento em nossa escola.  

  No decorrer dos últimos anos, houve uma mobilização dos profissionais do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, na busca por uma reflexão mais aprofundada sobre 

os processos de subjetivação dos alunos, dos professores e dos diversos cenários em que se 

desenvolvem os processos de ensino e aprendizagem. As discussões foram conduzidas no 

sentido de evitar uma atuação que tenha como pressupostos os enfoques reducionistas, 

orientados a procurar causas pontuais para as dificuldades escolares.  

  Consideramos como avanço nesse processo histórico a necessidade de Relatório de 

Avaliação e Intervenção da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, conforme 

Orientação Pedagógica do SEAA (2010), para o ingresso do estudante no atendimento. No 

entanto, apesar das discussões realizadas, o atendimento na SAA, regulamentado pela Portaria 

561/2017 e pela Estratégia de Matrícula 2021, ainda está condicionado à apresentação de laudo 

médico que comprove o diagnóstico de um transtorno funcional e justifique a dificuldade 

acentuada no processo de escolarização do estudante.  

   

  As EEAA – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem constituem-se em um 

serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissionais 

com formação em Psicologia e em Pedagogia. O serviço tem por objetivo a promoção da 

melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de ações 

institucionais, preventivas e interventivas, compreendidas como o desenvolvimento de um 

trabalho que facilite e incentive a construção de estratégias de ensino tão diversificadas quanto 

forem as possibilidades interativas de aprendizagem; promova a reflexão e a conscientização 
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de funções, papéis e responsabilidades dos sujeitos que atuam, de forma relacional, no cotidiano 

da escola, e busque, com a equipe escolar, a superação dos obstáculos à apropriação do 

conhecimento (Marinho Araújo e Almeida, 2005, p. 89). Visa ainda contribuir para o 

aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar 

para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, com e sem necessidades 

educacionais especiais, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. No 

atual momento seguimos sem Psicóloga.  

  O Atendimento Educacional Especializado – AEE (Sala de Recursos Generalista) 

busca flexibilizar o currículo e proporcionar situações de favorecimento do processo de 

aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais especiais (GDF, 2010).  A 

característica basilar de um currículo inclusivo é a flexibilidade. Não cabe ao aluno adaptar sua 

forma de aprender ao ritmo da aula. O ritmo e a dinâmica da aula e demais espaços de 

aprendizagem é que devem ser adaptados para permitir a real participação e desenvolvimento 

de todos os estudantes, tendo como referência a portaria nº 561 de 27 de dezembro de 2017; 

Lei Nº 5.499, de 14 de julho de 2015 - Plano Distrital de Educação (PDE 2015 – 2024); 

Orientação Pedagógica da Educação Especial; o Currículo em Movimento da Educação Básica 

e do Ensino Especial; as leis nº 5.105 e 5.106 de 03 de maio de 2013; a Portaria nº 384 de 23 

de novembro de 2016 e demais documentos norteadores da SEEDF. 

  O atendimento em Sala de Recursos deve se caracterizar como complemento e/ou 

suplemento curricular, de forma a atender às necessidades educacionais dos alunos com 

diagnósticos de TGD/TEA, DF, DI E DMU, oportunizando atividades que permitam a 

descoberta no processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento das habilidades 

dos processos mentais superiores. As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional 

Especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas a escolarização. O AEE deve ser ofertado prioritariamente em turno contrário ao 

de matrícula do aluno. 

   O desafio da inclusão implica em valorizar as potencialidades e as peculiaridades de cada 

um, possibilitando a todos a democratização e o exercício da cidadania sem nenhum tipo de 

discriminação. A atitude da escola como um todo (direção, coordenação, professores e 

funcionários) é um fator significativo para que a inclusão ocorra com sucesso. O trabalho a ser 

realizado conta com a parceria do SEAA e do SOE.  

  A Escola Classe 01 de Sobradinho conta com a professora Cátia Almeida na sala de 

recursos. O trabalho é realizado nos dois turnos Matutino e Vespertino e atende os alunos no 

contraturno das aulas. As atividades desenvolvidas são bem lúdicas com o uso de jogos e 
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desafios de acordo com as necessidades do educando atendido. Os atendimentos acontecem de 

forma individual ou em grupos, de acordo com o planejamento da professora. Ela também 

auxilia os professores com sugestões de como ampliar o atendimento diversificado do estudante 

em sala de aula. Colabora com a construção das adequações curriculares junto aos professores 

regentes das turmas.  

   O Serviço de Orientação Educacional - SOE é um serviço de atendimento que visa 

contribuir, no contexto escolar, para o fortalecimento do indivíduo e da sua capacidade de 

superar obstáculos. É parte integrante da composição pedagógica da instituição educacional. 

Interage permanente na articulação e mediação entre a cultura escolar, a realidade social e o 

contexto socioeconômico em que a comunidade está inserida. 

   O Pedagogo- Orientador Educacional atua na perspectiva de garantir a assistência ao 

educando, individualmente ou em grupo, numa ação conjunta que tem intenção de intervir no 

processo de ensino e aprendizagem e de resgatar o desejo de aprender do educando. Ele atua 

com base em conhecimentos das áreas de Sociologia, Filosofia, Psicologia e Educação.  

   O Pedagogo – Orientador Educacional necessita avaliar as situações apresentadas com 

lucidez, valendo-se de um conjunto de métodos que permitam discernir a natureza do problema 

apresentado. Avalia, não diagnostica. O Orientador relatório é um parecer detalhado de fatos 

relevantes, incluindo a opinião do especialista (OE) em resposta a uma dúvida ou consulta. 

  A Orientação Educacional na Escola Classe 01 de Sobradinho, é exercida pela Orientadora 

Educacional, Lílian Soares de Souza. Ela trabalha na perspectiva de prevenção primária e na 

redução de danos, em parceria com toda a equipe escolar;  

  - Na identificação e encaminhamentos das queixas escolares de crianças – alunos; 

  - Em situações de negligência, risco e vulnerabilidade sociais; 

  - Na escuta sensível aos educandos, aos professores, às famílias, e à comunidade escolar; 

  - Na construção das regras de convivência em parceria com professores e equipe escolar; 

  - Em parceria com a EEAA, SAA e AEE e outros setores ou serviços de acordo com as 

características de sua clientela; 

  - Na sensibilização dos envolvidos em situações problemas; 

  - Na identificação, prevenção e mediação de conflitos; 

  - Na articulação com a rede de proteção social; 

  - Na escuta da demanda dos professores; 

  - No acompanhamento de problema de saúde e de aprendizagem, envolvendo fatores 

neurológicos, orgânicos, sociais, familiares, de atenção, de concentração entre outros; 
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  - Acompanhamento dos casos de frequência e evasão escolar junto com a Direção da 

escola. ECA, RT. 56. “Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão 

ao Conselho Tutelar os casos de: maus-tratos, II- reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares.” 

  - Com as famílias colaborativas e famílias que subtraem sua responsabilidade diante de 

dificuldades apresentadas. 
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❖ PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS:  

1. PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO  

❖ JUSTIFICATIVA:  

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. 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. (Fonte: GEFID - Gerência de Educação Física e 

Desporto Escolar) 

❖ OBJETIVOS:  

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. 

❖ AÇÕES:  

- Os alunos são atendidos uma vez na semana com aulas síncronas e uma vez na semana com 

atividades na plataforma;  

- São trabalhadas as habilidades do Currículo em Movimento a partir de projetos desenvolvidos 

mensalmente pelos professores. 

❖ RESPONSÁVEIS: Professores de Educação Física: Marisa e Marcos   
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❖ RECURSOS NECESSÁRIOS: Bolas, cones, cordas, materiais de uso desportivo e que 

as crianças possam ter em casa.  

 

❖ AVALIAÇÃO DO PROJETO: avaliado bimestralmente.  
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17.  ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

A construção de uma proposta avaliativa para o sistema de ensino requer reflexões 

políticas, geográficas, socioeconômicas, levando em consideração todas as particularidades 

locais. Para a promoção de uma educação de qualidade, democrática e inclusiva é preciso 

canalizar esforços no desenvolvimento humano de forma a atendê-lo em suas dimensões social, 

política, econômica e cultural.  

Partindo da ideia de que a avaliação deve ser fonte de informação e referência para 

intervir no processo de ensino-aprendizagem de forma a garantir o sucesso escolar por parte do 

aluno, é preciso que os referenciais sejam claros e não se limite apenas a notas e conceitos no 

campo cognitivo, mas que considerem também aspectos sociais e afetivos, compreendendo o 

ser humano na sua forma integral e não, fragmentada.  

As diretrizes pedagógicas avaliativas da SEEDF nos propõem que:  

• O processo de Avaliação é algo que se inicia antes mesmo de quando se planeja uma 

aula, quando o docente decide sobre o que ensinar e o que a turma precisa aprender, já se trata 

de uma avaliação.  

• Avaliar requer pensar, antecipadamente, o que se deseja que o estudante aprenda.  

Assim, a Escola Classe 01 de Sobradinho compreende e corrobora com as diretrizes 

pedagógicas da SEDF, quando entende que as Avaliações para Aprendizagens partem da 

seguinte organização:  

 

Nesse sentido,  

“a avaliação que favorece a organização curricular é aquela que permite a 

toda escola visualizar o que os estudantes aprenderam, o que ainda não 

aprenderam e o que se pode realizar para que eles aprendam 

(DISTRITO FEDERAL, 2014).  

 

  

 

Elaborar estratégias
de acordo com os 

objetivos de 
aprendizagem    

(Currículo) 

Identificar os 
descritores (eles 
serão o ponto de 

partida e de 
chegada)

Garantir a 
devolutiva, o 
retorno ou o 

feedback 

Autoavaliar: 
reconduzir o 

processo
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 No período do ensino remoto encontramos como forma de avaliar a aprendizagem das 

crianças estratégias como: o diagnóstico inicial realizado de forma individual conhecendo cada 

aluno em sua especificidade, definição dos grupos dos reagrupamentos como uma forma de 

estar atendendo cada criança nas necessidades identificadas inicialmente no diagnóstico 

realizado, além das atividades propostas na plataforma e nos encontros síncronos.  

Avaliar a aprendizagem no ensino remoto tem sido um desafio ainda maior, pois muitas 

vezes, nos deparamos com situações dos familiares respondendo as atividades das crianças, 

desligando as câmeras para que não seja possível visualizar o que a criança está fazendo, entre 

outras situações que nos colocam numa posição de mãos atadas. Para evitar esse tipo de situação 

temos conversado com as famílias passando orientações pertinentes a este momento, porém, 

nem todas participam ou acompanham esse movimento da escola.  

 

17.1. CONSELHO DE CLASSE:  

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o status de 

colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da participação democrática 

dentro da escola. Assim diz o artigo 35 desta legislação:  

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se destina 

a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, 

havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola.  

§ 1º O Conselho de Classe será composto por:  

I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de 

conselheiros natos; 

 II – representante dos especialistas em educação; 

III – representante da carreira Assistência à Educação; 

 IV – representante dos pais ou responsáveis;  

V – representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento da educação de 

jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantida a representatividade dos alunos 

de cada uma das turmas;  

VI – representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de turmas inclusivas.  

§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da escola ou de um 

terço dos membros desse colegiado.  

§ 3º Cada escola elaborará as normas de funcionamento do Conselho de Classe em 

conformidade com as diretrizes da SEDF. 
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 A Escola Classe 01 compreende a relevância de se organizar o Conselho de Classe com 

objetivos bem definidos e, transformando esse espaço para reflexão daquilo que conseguimos 

alcançar, o que ainda não foi possível e as sugestões dos pontos que precisam ser retomados. 

Reconhecemos que este é um espaço-tempo de planejamento, organização, avaliação e 

retomada do PPP, bem como dos projetos desenvolvidos.  

Nosso Conselho de Classe é organizado com a presença da EEAA, Professora da Sala 

de Recursos, Orientadora Educacional, coordenadoras, professores do ano e direção. Há uma 

conversa sobre as potencialidades e fragilidades da turma e, também uma avaliação sobre os 

projetos desenvolvidos na escola. O Conselho de Classe não se encerra nele mesmo, mas nos 

dá a possibilidade de repensar estratégias para alcançar os alunos que ainda não atingiram a 

expectativa daquele bimestre. Sendo assim, após o Conselho de Classe, conseguimos organizar 

os reagrupamentos intraclasse, bem como, definir melhor as ações do Projeto Interventivo da 

escola que nesse ano iniciou-se ainda no 1º bimestre. Lembrando que durante todo o período 

do ensino remoto, o Conselho de Classe tem acontecido de forma online com reuniões gravadas, 

registro de ata e posterior assinatura do documento na escola.  

 

10.3 REGISTRO DE AVALIAÇÃO – RAV 

 É mais um instrumento de utilizado em nossa escola para apresentar as evoluções dos 

nossos alunos. Previsto pelos diretrizes de avaliação da SEEDF, ele é feito ao final de cada 

bimestre e, após o Conselho de Classe. É apresentado na plataforma Escola em Casa DF, para 

que os responsáveis tomem ciência do desenvolvimento do aluno e, se houver alguma dúvida, 

pode entrar em contato direto com a escola ou com o professor para maiores esclarecimentos.  

 O RAV precisa conter elementos da avaliação diagnóstica observados pelo docente e/ou 

pelo Conselho de Classe. As aprendizagens evidenciadas e aquelas dificuldades percebidas 

devem ser descritas na primeira parte deste documento. Em seguida, devem-se apresentar as 

estratégias utilizadas ou as intervenções conduzidas para sanar as dificuldades encontradas. Por 

fim, apresentam-se resultados dessas intervenções e outras orientações que se fizerem 

necessárias para que o RAv seja utilizado de maneira formativa.  
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 Este documento é registrado pelo professor regente da turma, porém, a coordenação 

pedagógica faz a leitura e suas considerações para torná-lo ainda mais verídico e acessível ao 

conhecimento de todos os interessados.  

 As orientações da EC 01 em relação ao registro dos relatórios, são: 

Querido professor,  

Chegou a hora de nos prepararmos para a escrita do relatório. Sabemos que esse é um 

documento de fundamental importância para o acompanhamento da trajetória escolar do 

estudante. Nossa avaliação acontece de maneira formativa e, por isso, nossos alunos precisam 

ser observados com carinho e sensibilidade, principalmente agora no momento do ensino 

remoto.  

Deixei aqui algumas dicas para tornar essa escrita mais leve e tranquila para vocês:  

 

Primeiro parágrafo:  INTRODUÇÃO  

Nessa parte, comece explicando que devido aos decretos de 2021 (decreto nº 41.849, de 

27 de fevereiro de 2021; Decreto nº41.874, de 08 de março de 2021), as aulas permaneceram 

online. Cite as estratégias desenvolvidas, o projeto interventivo, as atividades adaptadas (caso 

tenha acontecido). Conte brevemente sobre essa organização pedagógica do seu trabalho. Pode 

acrescentar os principais objetivos de aprendizagem que vocês priorizaram durante esse 

bimestre.  

Segundo parágrafo: APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE 

Nessa parte, priorize os aspectos da aprendizagem do aluno que foram possíveis 

observar ao longo dos atendimentos no diagnóstico inicial e também nas atividades 

desenvolvidas pela criança. O foco deve ser nas potencialidades da criança e naquilo que ela 

ainda está em processo para alcançar. Sempre atentos com a sua escrita! 

Perguntas para refletir:  

Que conquistas o aluno demonstrou nesse período? 

Que aspectos necessitam ser trabalhados? 

Quais intervenções foram realizadas para auxiliá-lo? 

Como ele respondeu às intervenções? 

Que outras providências podem ser tomadas? 

 

Terceiro parágrafo: FINALIZAÇÃO  
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Orientações às famílias de como elas podem auxiliar ainda mais nesse processo de 

aprendizagem. Talvez, dependendo da dificuldade que a criança está, seria interessante colocar 

sugestões bem claras do que a família pode fazer em casa. Exemplo: A criança não compreende 

o traçado de uma determinada letra, ou está espelhando: sugerir uma atividade com o prato de 

farinha... Ou: a criança está com dificuldade em interpretação, sugerir que a criança leia mais 

os livros postados na plataforma e que a família faça desse momento um espaço de diálogo e 

parceria com o próprio filho... Às vezes, é preciso ser mais específico no direcionamento, 

principalmente no ensino remoto. 

 

É SEMPRE BOM EVITAR! 

• Evite a escrita de frases e parágrafos em letra caixa alta, pois  quando se usa 

negrito ou CAIXA ALTA , se dá uma sensação de estar gritando, sendo assim 

o uso de negrito e caixa alta deve ser empregado apenas em títulos e palavras 

chaves (que são destacadas) no texto. 

• Adjetivos superlativos: Fulano é agitadíssimo.  

• Adjetivos comparativos: Maria é mais caprichosa que o fulano  

• Descrições estáticas: Beltrano é... Fulano não consegue 

• Palavras de significativo extremo: João nunca faz...  

• Julgamentos que devem ser aferidos por médicos ou especialistas: Fulano é 

hiperativa... 

• Generalistas: Fulano tem dificuldades em compreender as operações (Que 

operações? onde ele tem mais dificuldade?)  

 

ALGUMAS DICAS 

Escreva com:  

- Objetividade e linguagem clara: de modo que o responsável entenda o que está registrado;  

- Se usar termos técnicos, como os níveis da psicogênese, explique brevemente do que se trata 

aquela hipótese em que a criança se encontra;  

- Tenha coerência e ética 

- Não se esqueça de registrar as potencialidades e os avanços das crianças. Lembre-se que todos 

avançam, cada um no seu ritmo próprio.  
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AUTOAVALIAÇÃO  

 
Fonte: Imagem retirada da Circular sobre RAV enviada pela Unieb da Cre Sobradinho em 2021.  

 

 

Documento elaborado pela vice diretora Caroline Nunes Silva 

17.2. REUNIÃO DE PAIS E MESTRES  

 A Escola Classe 01 de Sobradinho acredita que a reunião de pais e mestres é mais uma 

oportunidade de atender os pais em suas necessidades e refletir sobre a aprendizagem de nossos 

alunos.  

 Após realizar uma pesquisa com os pais, eles sinalizaram a preferência pelas reuniões 

em dias de semana. Temos observado que realmente eles se fazem presentes e participam 

melhor da vida escolar de seus filhos durante a semana do que nos fins de semana.   

 No ensino remoto, as nossas reuniões acontecem no encerramento dos bimestres, com 

atendimentos coletivos pelo aplicativo meet, onde a direção junto com os professores fazem 

explicações gerais relacionadas ao pedagógico e aos aspectos específicos que constituem suas 

respectivas turmas. Em seguida, caso necessário, marcamos reuniões individuais, também 

online,  com os pais dos alunos que apresentam alguma fragilidade maior no processo de ensino- 

aprendizagem.   

 Compreendemos que a parceira família-escola é primordial para que possamos alcançar 

o êxito de nossos alunos. Nesse sentido, o responsável que não comparece à reunião de pais é 

convocado posteriormente para uma reunião junto à direção. Nosso objetivo é fortalecer a ideia 
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de que os filhos e suas aprendizagens devem ser prioridade na vida dos responsáveis, por isso, 

insistimos na presença deles na escola e nos eventos desenvolvidos mesmo que virtualmente.  

Concordamos com a ideia de que a família representa o alicerce para que o indivíduo 

construa uma boa estrutura social, pois é dentro do espaço familiar que a criança determina os 

primeiros relacionamentos, que depois abrangerá a escola e, por fim,  a sociedade. Por isso, a 

participação da família na vida da criança é de suma importância, é ela que servirá de modelo 

de relacionamentos para que, mais tarde, ela se relacione com outras pessoas. 

 

17.3. ADEQUAÇÃO CURRICULAR  

Aos estudantes com deficiência transtornos globais do desenvolvimento é assegurada a 

adequação curricular para flexibilizar a prática educacional e a avaliação é diferenciada, sendo 

atendidos pela professora Cátia Almeida na Sala de Recursos e orientados nas suas deficiências 

específicas, observando-se a adição, redução ou supressão de conteúdos, considerando a 

condição individual de cada estudante; a modificação metodológica dos procedimentos e da 

organização didática e a avaliação e promoção com critérios diferenciados de acordo com as 

adequações, em consonância com este PPP e com as orientações pedagógicas da Educação 

Especial da SEE-DF.  

Na Escola Classe 01 de Sobradinho, a adequação curricular é construída coletivamente 

pelo professor regente, a professora da Sala de recursos e a coordenadora do Bloco (BIA ou 4º 

e 5º ano). Fica sob a responsabilidade do professor regente: adequar as estratégias de avaliação 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais, considerando as aprendizagens 

significativas. Após esse momento de reflexão coletiva, o professor registra todas as 

informações no formulário oferecido pela SEDF.  

17.4. AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS  

 A Escola Classe 01 compreende 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 adotada pela SEDF (DISTRITO FEDERAL, 

2014, p. 13).  
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 Nesse sentido, as atividades realizadas estão sendo retornadas aos alunos de maneira a 

fortalecer o feedback de informações aos aprendizes, indispensáveis para o processo avaliativo 

formativo. Compreendemos que com essa prática, os alunos poderão identificar suas 

potencialidades e fragilidades, fazendo uma reflexão daquilo que precisa ser retomado no 

processo de ensino-aprendizagem. Esse retorno ao aluno é mediado pelo professor através dos 

gráficos e do retorno que a coordenação pedagógica tem realizado nas coletivas com os 

relatórios de desempenho das turmas e da escola em geral. Esse retorno é baseado nas planilhas 

que os professores preenchem a partir dos diagnósticos desenvolvidos com os alunos. A partir 

deles, a direção constrói o gráfico com possibilidades de estratégias que poderiam atender de 

forma mais direcionada cada ano.  

 Outra estratégia tem sido a Autoavaliação realizada bimestralmente pelos professores 

na sala de aula virtual, a partir de atividades e formulários que buscam saber dos alunos 

possibilidades de melhorias em sua própria aprendizagem.  

 Além dos instrumentos de avaliação já explicitados anteriormente nesta proposta, o 

grupo de professores também desenvolve outros procedimentos, orientado pelas Diretrizes de 

Avaliação Educacional da SEDF. São eles: seminários, pesquisas, reagrupamentos intraclasse, 

registros reflexivos e autoavaliação.  

 Acreditamos que  

O uso de múltiplos procedimentos/instrumentos avaliativos possibilita aos estudantes 

o desenvolvimento de diferentes habilidades. A adoção exclusiva de provas retira dos 

sujeitos essa oportunidade, além de se constituir dificultador para o processo de 

reflexão e para tomada de decisões sobre a própria aprendizagem (DISTRITO 

FEDERAL, 2014, p.33).  
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17.5. MATRIZ CURRICULAR  

Na perspectiva de Currículo em Movimento, da SEDF, propõe-se um currículo que 

favoreça a discussão da função social da escola; busque romper com a concepção conservadora 

de ciência e currículo e de fragmentação do conhecimento; e que compreenda que a educação 

é construção coletiva.  

Para um efetivo desenvolvimento das habilidades e competências, é necessário um 

referencial que oriente a articulação do currículo proposto à realidade vivenciada pelos 

indivíduos. O currículo deve então ser legitimado considerando a cultura e saberes. Devendo 

ser entendido e desenvolvido de forma interdisciplinar. Nessa perspectiva, a prática pedagógica 

essencialmente reflexiva é fundamental para o professor no desenvolvimento de projetos e no 

trabalho em equipe, visando a construção da autonomia do aluno. 

Ao planejar nossas ações diárias, trabalhamos na perspectiva de excluir a 

aprendizagem mecânica, compreendida por nós como ineficaz. Para possibilitar um maior 

compartilhamento dessas ideias no grupo de profissionais, realizamos um estudo na Semana 

Pedagógica (março/2021) onde nos centramos em estudar o currículo e os objetivos de 

aprendizagem que ele apresenta. A partir desse estudo, os professores de cada ano se reuniram 

e fizeram a seleção dos objetivos de aprendizagem que seriam priorizados em cada bimestre 

deste ano letivo.  

 Dessa maneira, a organização curricular desta unidade escolar procura contemplar os 

eixos do Currículo em Movimento associados aos projetos pedagógicos previstos neste PPP. 

As ações desse projeto estão intimamente ligadas aos objetivos/conteúdos presumidos no 

Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo organizados por 

ano na modalidade dos anos iniciais e, também pautados no Replanejamento curricular (circular 

nº11/2021), organizado pela SEEDF para vivenciarmos o biênio 2020-2021 que teve como 

implementação o ensino remoto diante da pandemia da Covid- 19.  
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18. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 Nossa organização curricular parte da tríade dos eixos integradores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental propostos no Currículo em Movimento da SEDF: Alfabetização, 

Letramentos e Ludicidade. Compreendemos a nomenclatura eixo como:  

Algo que sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo em que articula entre 

si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino 

e aprendizagem, buscando a proficiência leitora e escritora a partir da 

alfabetização e dos letramentos, sem perder de vista a ludicidade (DISTRITO 

FEDERAL, 2014, p.35).  

 Reconhecer esses três eixos integradores como alicerces da ação pedagógica 

desenvolvida na Escola Classe 01 de Sobradinho foi fundamental para a reorganização do 

Trabalho Pedagógico aqui desenvolvido pelo grupo de professores, bem como por todos os 

servidores que compõem esta unidade escolar. Importante sempre ressaltar a importância da 

integração desses três eixos, justamente por sermos uma escola organizada a partir dos ciclos. 

 Assim sendo, destacamos que a Alfabetização nesta unidade escolar inicia-se no 1º ano 

do Ensino Fundamental e vai ampliando e se consolidando para que, ao final do 2º ano, a criança 

esteja alfabetizada, sendo capaz de ler e produzir textos orais e escritos de forma proficiente na 

perspectiva do letramento e da ludicidade, conforme a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Este eixo é trabalhado de forma contextualizada em sala de aula, compreendendo que 

o aluno passa por etapas sucessivas e cada um precisa de um tempo diferenciado para alcançar 

o sistema de escrita Alfabética. Para isso, além de todos os outros pontos já destacados no item 

organização do trabalho pedagógico desta proposta, a escola também se apoia na Psicogênese 

da escrita como um apoio para a tomada de decisões quanto as hipóteses dos alunos 

 Em relação ao eixo integrador Letramentos, a escola Classe 01 de Sobradinho 

desenvolve o projeto Arteler que trabalha com diversos gêneros textuais (explicitados no item 

Organização do Trabalho Pedagógico) e que se utiliza da diversidade desses gêneros para 

trabalhar a língua e o seu uso social. Além disso, através deste projeto conseguimos fazer 

abordar os eixos transversais e os demais componentes curriculares, integrados aos gêneros 

escolhidos para o mês.  

 O eixo da Ludicidade entra no entendimento de que “a atividade lúdica para o estudante 

não é apenas prazerosa, mas vivência significativa de experimentações, de construções e 

reconstruções do real e do imaginário, transpassadas pelo que é desafiador, pela elaboração de 
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perdas e ganhos (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 40). Esse eixo se faz presente nas aulas 

síncronas que sempre se iniciam com músicas, brincadeiras infantis, jogos e enigmas 

desenvolvidos em sala de aula, nas músicas e desafios propostos nas mensagens do WhatsApp 

ou na Plataforma Escola em Casa DF e, também, no projeto Educação e Movimento.  

 O projeto que compõe a espinha dorsal da escola é o Projeto Arteler. Assim sendo, ele 

nos auxilia na organização do trabalho pedagógico com os eixos transversais. O eixo Educação 

para a Diversidade e Educação para a Sustentabilidade tem sido abordado constantemente 

no projeto com o tema gerador EMOÇÕES, além disso, também está representado nas semanas 

especiais direcionadas pela Coordenação Pedagógica e vice-direção da escola, sempre 

trabalhando temáticas relacionadas ao respeito ao outro independente de sua raça, gênero, 

situação sócio econômica, à conservação do meio em que vivemos e do meio ambiente externo 

a nós, combate à dengue, uso consciente da água, os sentimentos e emoções gerados pela 

Pandemia, a empatia, o amor da família, entre outros temas pertinentes. Além desse espaço-

tempo em que essas questões estão sendo discutidas, a escola desenvolve momentos de 

conversa e reflexão com os alunos, a fim de trabalhar o repúdio a qualquer tipo de atitude 

preconceituosa e discriminatória. Outro movimento nessa direção são as atividades 

direcionadas desenvolvidas pelos professores, como continuação daquilo que é explorado “fora 

de sala” com a coordenação. O eixo Cidadania e educação em e para os direitos humanos 

tem sido desenvolvido em parceria com a família nas formações oferecidas em todos os sábados 

letivos do ano de 2021.  
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ANEXOS 

 

  



APÊNDICE A  

PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 Antes de iniciarmos o nosso plano de ação para a implementação do PPP nesta unidade escolar, faz-se necessário esclarecer que todas as 

formações e ações planejadas tem acontecido de forma online a partir de momentos coletivos com toda a comunidade escolar. Ora com os 

professores e servidores ora com as famílias e crianças, ora com todos reunidos através de aplicativos como o Meet ou Youtube. Um novo desafio 

lançado para a escola e encarado de forma produtiva por toda a equipe. O trabalho tem fluído de forma enriquecedora e o alcance tem sido notável 

nas mudanças conquistadas pela escola.  

I.  GESTÃO PEDAGÓGICA:  

❖ OBJETIVOS:  

-  Fortalecer e revitalizar os projetos desenvolvidos pela escola de forma virtual,  de modo a atender as necessidades dos professores e as fragilidades 

apresentadas ao longo do ano letivo, pelos alunos;  

- Promover discussão, momentos de reflexão e estudo para melhorar a organização do trabalho pedagógico junto aos professores e equipe 

pedagógica de apoio;  

- Atuar junto à comunidade escolar, buscando avançar ainda mais na meta estipulada para o próximo IDEB;  

- Privilegiar um trabalho pedagógico voltado para as possibilidades de aprendizagem, integrando todos os serviços da unidade escolar;  

- Organizar um espaço propício e agradável para a realização do projeto interventivo, reagrupamentos intraclasse, reforço escolar e atendimentos 

individualizados;  
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- Fortalecer o processo de educação inclusiva, para que todos sejam atendidos em suas reais necessidades e que, o professor tenha o suporte 

necessário para planejar e promover situações que oportunizem a aprendizagem de todos os seus alunos;  

-  Fortalecer o trabalho coletivo e a formação continuada no espaço da Coordenação Pedagógica;  

- Buscar articular de forma mais efetiva o projeto Arteler com os objetivos de aprendizagem e os componentes curriculares, de forma que ele possa 

acontecer virtualmente;  

- Promover estudos mais práticos em relação ao projeto Matemática Viva;  

❖ METAS: Nossas metas são trabalhar de uma forma mais interdisciplinar, unindo os turnos matutino e vespertino numa mesma linguagem 

e ter um acompanhamento mais significativo das atividades desenvolvidas.  

❖ INDICADORES: Trabalhos distantes e dificuldade de acompanhamento do que era planejado na coletiva e do que era executado em sala 

de aula. Projetos da escola esquecidos e desarticulados com a nova realidade do ensino remoto.  

❖ RESPONSÁVEIS: Direção e Coordenação Pedagógica 

❖ PRAZOS: De março de 2021 a dezembro de 2021.  

❖ AVALIAÇÃO:  Será realizada mensalmente nas coordenações coletivas com os professores, em reuniões gerais com todos os setores da 

instituição, em reunião de pais, nos Conselhos de Classe ou em momentos que se fizerem necessários reorganizar a parte pedagógica da escola.  

❖ RECURSOS: Mais pessoal disponível para o atendimento ao aluno de forma a ampliar o atendimento nos reagrupamentos e projetos 

interventivos de forma online.   

 

II. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS:  
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OBJETIVOS:  

- Diminuir ainda mais o índice de reprovação da escola, que já é baixo (0,8%); 

-  Implementar um processo avaliativo que valorize as potencialidades dos alunos e trabalhe de forma positiva a sistematização dos dados com 

construção de gráficos dos índices alcançados e planejamento das ações posteriores no coletivo do grupo;  

- Realizar Conselhos de Classe que privilegie o professor e o aluno como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem;  

- Oportunizar a intervenção pedagógica com foco na superação das dificuldades evidenciadas ao longo do processo de ensinar e aprender, 

envolvendo todos os setores da escola;  

- Promover momentos em que o professor possa perceber suas potencialidades e socializar aquilo que tem desenvolvido em sala de aula (Momento: 

Semeando boas ideias, compartilhando práticas) 

- Envolver a comunidade escolar nas atividades e eventos sociais que acontecerem na escola virtualmente, sempre buscando o diálogo e a 

participação de todos;  

- Promover momentos de reflexões e orientações para os pais, bimestralmente; 

- Otimizar o espaço da sala de leitura virtualmente;  

- Oportunizar situações em que os alunos possam ter “voz” e se posicionar criticamente em relação à escola ou alguma situação específica;  

❖ METAS: Alcançar nossa meta do IDEB de forma a valorizar o protagonismo de professores e alunos.  

❖ INDICADORES: IDEB abaixo da meta. Reprovações acima do esperado, diante das estratégias oferecidas.  
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❖ RESPONSÁVEIS: Direção e Coordenação Pedagógica 

❖ PRAZOS: De março de 2021 a dezembro de 2021.  

❖ AVALIAÇÃO:  Será realizada mensalmente nas coordenações coletivas com os professores, em reuniões gerais com todos os setores da 

instituição, em reunião de pais, nos Conselhos de Classe ou em momentos que se fizerem necessários reorganizar a parte pedagógica da escola.  

❖ RECURSOS: Uma copiadora melhor, parcerias com os outros segmentos da CRE e da própria escola, recursos humanos.  

 

 

III. GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS:  

- Promover através de encontros e reuniões online a integração entre todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, com o foco de pensar 

uma educação de qualidade com a construção coletiva;  

- Promover o conhecimento e a compreensão do Regimento escolar, das normas legais, dos direitos e deveres de cada setor (estudantes, professores, 

responsáveis, funcionários, equipe gestora)  

- Divulgação do blog, instagram e whatsaap da escola de forma que a comunidade escolar possa conhecer as ações desenvolvidas pela escola e 

acompanhar os comunicados e orientações frente ao período da pandemia;  

- Fortalecimento do trabalho com as redes sociais para a unidade escolar divulgar mais amplamente as ações realizadas, bem como manter os pais 

e estudantes informados e motivados com os próximos eventos;  

- Priorizar a parceria junto à família, promovendo eventos em que eles sejam presentes na escola de forma efetiva e virtual.  
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- Disponibilizar os documentos públicos à comunidade escolar sempre que solicitado. 

- Ampliar a divulgação da construção do PPP para que ela seja construída coletivamente pela comunidade escolar 

❖ METAS: Firmar uma parceria mais sólida com as famílias e os servidores da escola.  

❖ INDICADORES: Cumprir com o combinado de divulgar mais os eventos da escola e trazer a família mais para perto.  

❖ RESPONSÁVEIS: Direção  

❖ PRAZOS: De março a dezembro de 2021.  

❖ AVALIAÇÃO:  Será realizada bimestralmente nas reuniões de pais, nos Conselhos de Classe ou em eventos realizados ao longo do ano 

na escola.  

❖ RECURSOS: RECURSOS HUMANOS, INTERNET MAIS RÁPIDA E ACESSÍVEL A TODOS.  

 

IV. GESTÃO DE PESSOAS:  

OBJETIVOS:  

- Proporcionar momentos em que os funcionários possam ser o protagonista de suas histórias profissionais;  

- Promover momentos para valorizar e reconhecer o trabalho escolar desenvolvido pelos funcionários; 

- Minimizar a necessidade de substituição de professores e dispensa de alunos, criando estratégias com a equipe de apoio e a coordenação 

pedagógica da escola; 

  - Promover formações com temas relevantes escolhidos pela comunidade escolar para ser trabalhado em todos os setores da escola;  
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- Zelar por um ambiente de trabalho saudável, produtivo e feliz para os funcionários, alunos, professores, pais e direção, principalmente agora no 

período de aulas no ensino remoto;  

- Reorganizar as folhas de ponto que agora se fazem de forma online, desde que a portaria 160 foi publicado e normatizou o exercício do trabalho 

remoto para profissionais da educação.  

❖ METAS: Valorizar a nossa equipe e o trabalho por ela desenvolvido.  

❖ INDICADORES: Mostrar aos nossos servidores a força que temos juntos. Ampliar o trabalho em equipe.  

❖ RESPONSÁVEIS: Direção  

❖ PRAZOS: De março a dezembro de 2021.  

❖ AVALIAÇÃO:  Será realizada bimestralmente nas coordenações coletivas, reuniões de pais, nos Conselhos de Classe ou em eventos 

realizados ao longo do ano na escola.  

❖ RECURSOS: Parcerias com psicólogos, parceiros que podem nos ajudar. Recursos humanos.  

 

V. GESTÃO FINANCEIRA:  

❖ OBJETIVOS:  

- Captar recursos para a melhoria da escola, em todos os aspectos;   

- Reformar e fazer reparos nos espaços do ambiente escolar, como o parquinho, pintura da escola, cobertura da quadra;  

- Trocar o forro das salas de aula;  
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- Arrumar a parte elétrica de toda a escola;  

- Adquirir novos equipamentos e materiais indispensáveis para o processo de desenvolvimento dos alunos, estimulando o uso consciente a todos 

da comunidade escolar;  

- Empregar e prestar contas periodicamente de todo o recurso financeiro da Escola junto a toda a comunidade escolar;  

-  Planejar coletivamente o destino dos recursos financeiros recebidos pela escola;  

- Zelar pela preservação do patrimônio da escola;  

- Conscientizar a comunidade escolar sobre o uso e a conservação da estrutura física e material da escola;  

- Promover a transparência em torno dos documentos que compõem o processo de gestão;  

❖ METAS: Conseguir realizar as reformas e os reparos necessários para a melhoria do ambiente escolar.  

❖ INDICADORES: As dificuldades que enfrentamos com a parte elétrica, o calor  e perigo de curto causado pelo forro, os brinquedos velhos 

do parquinho.  

❖ RESPONSÁVEIS: Direção  

❖ AVALIAÇÃO:  A avaliação se fará ao longo do processo, principalmente nos fins dos bimestres do ano letivo de 2021. 

❖ RECURSOS: PDAF/ PDDE/ Emendas parlamentares e recursos humanos.  
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VI. GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

- Realizar reuniões de apresentação do PPP e esclarecimentos dos processos legais e dos documentos enviados pela SEEDF para todos os 

interessados;  

- Promover estudos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos e Civis do DF junto aos docentes e auxiliares para conhecimento e esclarecimento 

sobre documentações, abonos, atestados médicos e todo assunto referente ao desenvolvimento administrativo da vida do profissional;  

- Realizar estudo sobre o uso do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) junto aos docentes e os demais funcionários que compõem a escola e 

que necessitam utilizar o sistema;  

- Buscar interação maior com a equipe da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho e suas gerências visando apoio na busca de soluções 

para possíveis problemas no Âmbito administrativo;  

- Promover uma organização e ajuste nas atribuições de cada segmento dos profissionais da E.C. 01 de Sobradinho, a fim de que todos desenvolvam 

atribuições compatíveis com suas funções ou restrições funcionais;  

- Fortalecer a articulação do Conselho escolar na gestão democrática;  

- Apresentar periodicamente prestação de contas referentes ao PDAF e PDDE;  

- Realizar atividades que possibilitem angariar recursos para auxiliar na aquisição de recursos que contribuam para o processo pedagógico da 

escola.  

❖ METAS: Organizar e facilitar o acesso ao conhecimento dos documentos internos e da SEEDF por todo a comunidade escolar.  

❖ INDICADORES: Algumas dificuldades de servidores compreenderem suas funções e até, de conhecer os documentos que nos norteiam.  
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❖ RESPONSÁVEIS: Direção  

❖ AVALIAÇÃO:  A avaliação se fará ao longo do processo, principalmente nos fins dos bimestres do ano letivo de 2021. 

❖ RECURSOS: Humanos 



ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 O PPP da Escola Classe 01 de Sobradinho será avaliado periodicamente pelo coletivo 

da escola e comunidade escolar ao longo do ano letivo por meio virtual. Para isso, utilizaremos 

a avaliação institucional, buscando articular todos os segmentos envolvidos nesse processo. 

Também faremos assembleias escolares, conselhos de classe, devolutivas das avaliações 

institucionais com mostras de gráficos e organização de estratégias para alcançar as metas 

estabelecidas para este ano registrando em ata.  Além disso, sempre que necessário, o Conselho 

Escolar será acionado para possíveis orientações no decorrer deste processo. Temos utilizado 

com frequência formulários para cada setor da escola, o que tem contribuído nessa avaliação e 

acompanhamento do PPP. 

APÊNDICE B 

PROJETOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA CLASSE 01 DE 

SOBRADINHO 

2. PROJETO ARTELER:  

 

TRABALHANDO COM A DIVERSIDADE DE GÊNEROS TEXTUAIS  

Variar os gêneros é importante, mas não é uma ideia mecânica. Quando apresentamos 

um novo gênero é preciso criar ou mesmo aproveitar um sentido para isso. Quando 

lemos/produzimos poemas tenho um objetivo, quando são os contos de fadas, temos outro. O 

que os diferentes gêneros permitem é abrir o leque das possibilidades de leitura e apresentar o 

discurso escrito em suas diversas formas. Na verdade, quando as crianças ouvem o adulto ler, 

não aprendem só o enredo, mas também sua linguagem, que nunca será igual àquela presente 

em outros textos. A variedade textual será sempre selecionada em função daquilo que o aluno 

deve aprender em conformidade com os conhecimentos/habilidades pré-existentes. Trabalhar 

com uma diversidade de textos na escola, além de enriquecer os conhecimentos, instiga o desejo 

de realizar produções textuais próprias, desenvolve a competência discursiva e amplia a 

capacidade de interpretá-los.   

É importante diferenciar (socialmente) os textos que nos servem apenas para leitura 

daqueles que necessitamos produzir. Estes últimos serão objetos de maior exploração e 

merecedores de uma atenção diferenciada em nossos planejamentos. 
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O projeto Arteler da Escola Classe 01 de Sobradinho acredita no trabalho da Língua 

Materna apoiado no estudo dos gêneros textuais. Realizado pelo coletivo dos professores sob 

orientação da Supervisão e Coordenação Pedagógica nas Coordenações coletivas realizadas às 

quartas-feiras. 

HISTÓRIA: Esse projeto foi criado pelo grupo de professores e desenvolvido na escola há 

mais de 20 anos com grandes resultados, principalmente porque estabelece posturas em sala de 

aula e não apenas etapas da execução. 

JUSTIFICATIVA: A aprendizagem precisa ser aplicável: não apenas saber, mas usar o que se 

sabe. Exercer a cidadania significa saber agir utilizando a informação. Em uma sociedade 

letrada, obter informações, analisá-las criticamente, saber divulgá-las e agir utilizando-as 

passam pelo domínio da Linguagem escrita. Para lidar de maneira eficiente com as práticas de 

linguagem, quer dizer, falar, ler e escrever é preciso utilizar procedimentos e estratégias que 

conferem maior eficácia aos textos produzidos e as leituras realizadas. 

EIXOS FUNDAMENTAIS: Literatura - Leitura e Produção de Texto – Ortografia  

O Projeto ArteLer orienta a prática pedagógica desenvolvida na escola. Ele prevê que 

nas reuniões coletivas aconteça o planejamento pedagógico de cada turma seguindo as etapas 

pré-estabelecidas. 

É baseado no trabalho a partir de gêneros textuais. Escolhido o gênero a ser estudado 

orienta-se o trabalho por uma rotina própria para todas as quinzenas. A cada três semanas as 

turmas vivenciam por meio do turbilhão a leitura do gênero em estudo, são levados a reconhecer 

suas características e a produzir coletiva e individualmente um texto desse gênero. 

Junto com esse trabalho com a linguagem vai-se apresentando os conteúdos das diversas 

áreas de conhecimento 

Dentro do Projeto ArteLer há a realização de atividades dinamizadoras para valorização 

da leitura, como visitas de autores, organização de feira do livro, sarau, as apresentações no 

Pátio Cultural, as divulgações dos trabalhos no mural específico para o Arteler. Outra atividade 

é o Sarau Literário que acontece ao final do ano com o objetivo de divulgar as melhores 

produções escritas pelos alunos. 

É importante ressaltar que, durante essa gestão, esse projeto será objeto de estudos 

para redimensionamento do mesmo. Atendendo às necessidades de maior divulgação e 
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fortalecimento de seus pressupostos e estratégias. Isso se deve ao grande número de 

profissionais que tem chegado à escola e que não conhecem o suficiente sobre seu 

funcionamento. 

❖ OBJETIVOS:  

- Tornar a aprendizagem aplicável;  

- Exercer a cidadania sabendo agir utilizando a informação;  

- Reconhecer características dos diversos gêneros textuais presentes no Currículo em 

Movimento, de cada ano;  

- Analisar criticamente as informações, sabendo utilizá-las e diferenciá-las quando necessário;  

- Diversificar o tipo textual trabalhado em sala de aula;  

- Ampliar o vocabulário e repertório do aluno; 

 

❖ AÇÕES:  

- Decidir um tipo/gênero de texto para ser trabalhado no mês. Determinar um texto para ser 

utilizado como referência;  

 

- Conceituação: Enfatizar o objetivo do gênero e suas principais marcas. O conhecimento que 

se tem sobre um gênero é que determina as possibilidades de eficácia do discurso;  

 

Turbilhão: Deixar disponível na plataforma textos ou vídeos com histórias relacionadas ao 

gênero trabalhado. O texto deverá ser de acordo com o gênero do mês. Poderoso instrumento 

no processo de produção por possibilitar o contato com diversas escritas. 

 

- Análise do texto:- Analisar o texto referência, que deve ser reproduzido, explorando de 

acordo com o gênero.  

- Selecionar o enfoque para análise: Conteúdo - Estrutura - Análise do Discurso.  

- Trabalhar: Antecipação - Transformação - Inferência - Crítica - Extrapolação - Situação 

Problema e Emoções. 

 

- Produção Coletiva: Determinar a FORMA da produção coletiva, diversificando a estratégia; 

- Investigar hipóteses de escrita para aquele tipo/gênero de texto; 

- Produzir texto com a turma destacando em pequenos momentos da produção: formação dos 

parágrafos, aspectos gramaticais, estruturais e ortográficos. Momento para visualizar as 
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“marcas” daquele tipo/gênero conseguindo identificar as principais características e a 

linguagem apropriada a ser utilizada. 

 

- Produção Individual:- Determinar a FORMA de produção, diversificando estratégias: em 

dupla, em trio, com início, com final... 

- Exercitar o gênero obedecendo à estrutura e o tipo de linguagem.  

- Encaminhar todo o processo de escrita explicando o objetivo, dando subsídios e revisando 

“conceitos gramaticais, estruturais e normas ortográficas”. 

 

Correção: Utilizar estratégias de correção reforçando características de linguagem, estrutura, 

gramática e ortografia 

- Propor correções coletivas e individuais: Reestruturação - Refacção I e II – Codificação – 

Autocorreção 

- Divulgação: Encontrar uma forma de divulgar, expor ou mostrar os textos escritos pelas 

crianças. Eles precisam ver que seus textos estão melhorando e estão sendo reconhecidos. 

Utilizar o Instagram da escola, o mural virtual da sala da plataforma, utilizar trechos dos textos 

dos alunos nas atividades produzidas nos formulários...  

 

❖ METAS:  

Trabalhar com qualidade os gêneros escolhidos de acordo com o Currículo em Movimento 

(2018):  

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Lista  

Biografia  

Memórias 

Rótulo  

Embalagens 

Jornal  

Reportagens 

Poema  

Receitas  

Lendas, 

cantigas, 

parlendas  

trava línguas 

Fábulas  

Contos de fada 

Lista  

Biografia  

Autobiografias  

Não verbal 

Slogan  

Rótulo  

Embalagens  

Cartazes 

Anúncios  

Folhetos  

Manchetes 

Poema  

Músicas 
Receitas 

Regras de jogo  

Lendas 

Cantigas 

Biografia  

Fábula 

Literatura 

Infantil 

Rótulo  

Cartaz 

Embalagem  

Poema  

Música 

Receitas  

Convite 

Cantigas 

Parlendas 
Reportagem  

Manchete 

Contos 

cumulativos 

Não verbal 

Verbetes 

Entrevista 

Biografia  

Autobiografia 

Contos 

populares 

Contos 

indígenas  

Contos 

africanos 

Notícias 

Campanhas 
publicitárias 

Telejornal 

Causos  

Músicas 

Não verbal 

Verbetes 

Entrevista 

Biografia  

Autobiografia 

Contos populares 

Contos indígenas  

Contos africanos 

Notícias 

Campanhas 

publicitárias 

Reportagens  

Sup. Infantil  
Causos  

Músicas 

Ditados 

populares 
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Literatura 

Infantil  

Bilhete  

Parlendas 

Adivinhas 

Fábulas  

HQ 

Contos  

Literatura 

infantil 

Cartas 

Contos 

folclóricos 

Lendas 

HQ 

Contas de 

água, luz...  

Ditados 

populares 

Trovas 

Mitos 

Poesia moderna 

Cordel 

Estatuto 

Declarações 

Científicos 

Fábulas 

modernas 

Trovas 

Mitos 

Poesia moderna 

Cordel 

Estatuto 

Declarações 

Científicos 

Fábulas 

modernas 

Fonte: autoria própria 

❖ RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:  

- Planejado por todos os professores, coordenação e direção nas Coordenações Coletivas.  

Executado pelos professores regentes em sala. 

 

❖ AVALIAÇÃO DO PROJETO:  

 - O projeto é avaliado mensalmente nas Coordenações de Planejamento.  

 - Geralmente é desenvolvido um momento cultural com a presença de um escritor na escola. 

Ano passado unimos ao projeto Jornada Literária para a culminância de uma etapa do projeto 

Arteler. 

- O projeto Arteler tem sido desenvolvido no ensino remoto em todas as aulas síncronas e nas 

atividades disponibilizadas na plataforma. O projeto sofreu pequenas alterações. Suas etapas 

estão sendo trabalhadas através de vídeo aulas gravadas com explicações do gênero escolhido, 

os textos referência tem sido apresentado através de formulários e atividades online. As demais 

etapas acontecem coletivamente nas aulas síncronas ou como atividades na plataforma, de 

maneira que tem sido possível viver todas as etapas do projeto com qualidade.   

 

❖ RECURSOS NECESSÁRIOS:  

- Financeiros: para compra de livros, passeios em feiras de livro, museus, bienal do livro, entre 

outros.  

. 
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3. PROJETO MATEMÁTICA VIVA 

❖ JUSTIFICATIVA:  

Segundo Piaget, há três tipos de conhecimento: o físico, o social e o lógico 

matemático. CONHECIMENTO FÍSICO- é o que obtemos por meio da observação dos objetos 

na realidade externa. Exemplos: a cor de um objeto, o material de que ele é feito, o peso, o 

tamanho, etc. CONHECIMENTO SOCIAL - é aquele que herdamos da cultura do meio em que 

vivemos. Por exemplo, dizer “bom dia” quando cumprimentamos alguém pela manhã; saber o 

nome do “cientista que desenvolveu uma determinada vacina”. Esse tipo de conhecimento só 

pode ser adquirido por transmissão e é totalmente arbitrário, exigindo somente um processo de 

memorização.  Embora não seja recomendável o ensino da matemática calcado unicamente na 

memorização de regras e definições, não se pode desprezar essa forma de reter o conhecimento. 

É notório que estudar matemática requer o desenvolvimento de habilidades relacionadas a 

números, fórmulas, regras. Que, oportunamente, serão memorizadas. 

Já o CONHECIMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO resulta das relações que o 

sujeito estabelece com ou entre os objetos, ao agir sobre eles. Por exemplo, ao observar duas 

bolas, uma azul e uma vermelha, a criança pode perceber-lhes a forma (o conhecimento físico) 

e aprender que chamam “bolas” (conhecimento social).  No âmbito da experiência lógico-

matemática, ela pode pensar que as bolas são “iguais” (ambas são bolas) ou “diferentes” (uma 

é azul, a outras é vermelha). Essa semelhança ou diferença não está em cada uma das bolas, 

isoladamente, mas é criada na mente do indivíduo no momento em que ela analisa, vivenciando 

experiências com os objetos “bolas”. 

Assim, enquanto o conhecimento físico restringe-se as propriedades dos objetos, o 

conhecimento lógico-matemático tem origem no próprio sujeito. “Na verdade, porém, é 

impossível separar totalmente os três tipos de conhecimento, pois eles sempre se apresentam 

juntos” (Toledo, 1997). 

Partindo dos pressupostos teóricos acerca do conhecimento humano apresentados por 

Piaget e das várias observações/discussões propostas ao longo do trabalho desenvolvido com a 

Matemática em sala de aulas nas séries iniciais do Ensino Fundamental, nos faz acreditar numa 

abordagem diferenciada das competências/habilidades a serem trabalhadas.  

O trabalho efetivo em sala de aula privilegia as estruturas de cálculo desenvolvidas pelos 

alunos ao sugerir/apresentar soluções para as situações matemáticas que lhes são apresentadas.  
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❖ POSTURA EM SALA 

HISTÓRIA: Após cursos e estudos passamos por uma transformação, ampliamos o nosso 

campo de visão e passamos a “enxergar” a matemática de outra forma, com outros olhos. Para 

alcançarmos resultados mais eficientes, nos dispomos a modificar atitudes eromper paradigmas 

nos predispondo a trabalhar com posturas mais elaboradas e mais desafiadoras que necessitaram 

de procedimentos mais lógicos, diferenciados daqueles que estávamos habituados, ou seja, mais 

tradicionais, restritos a conceituação e memorização. 

Os algoritmos considerados “tradicionais” certamente serão conhecidos e entendidos 

pelos alunos em momento oportuno.  Não são, em momento alguns objetivos a serem 

perseguidos nem servirão isoladamente como parâmetro para avaliarmos o conhecimento do 

aluno.  

REFLETINDO... 

Há inúmeras razões que justificam o desenvolvimento do raciocínio lógico. As crianças 

que são estimuladas demonstram, em geral, mais segurança ao enfrentar situações-problema: 

mostram-se mais autônomas e com uma capacidade mais ampla de escolher caminhos para 

obter a solução de uma dificuldade. Por fim, parecem compreender com mais facilidade até 

mesmo as técnicas usuais de cálculo.  

❖ OBJETIVOS:  

- Estimular o cálculo mental nos alunos;  

- Trabalhar a diversidade de estratégias nas situações problemas;  

- Compreender melhor a base 10;  

- Exercitar a decomposição dos números de várias maneiras;  

- Fortalecer o protagonismo dos alunos nas escolhas de suas estratégias mentais;  

- Estimular a socialização dos cálculos em sala 

 

❖ AÇÕES:  

- O projeto Matemática Viva tem sido desenvolvido no ensino remoto em todas as aulas 

síncronas e nas atividades disponibilizadas na plataforma. O projeto não sofreu nenhuma 

alteração, visto que trabalha uma postura diferenciada na forma como entendemos o ensino da 

matemática e pôde ser adequado completamente para as aulas virtuais, com utilização de 

ferramentas como o JAMBOARD e nas estratégias como os reagrupamentos.  

- Significar a situação a ser explorada 



99 

 

- Considerar os três conhecimentos: Lógico Matemático – Social – Concreto; 

- Explorar os números de várias maneiras para “libertar” as crianças da operação 

convencional. Apresentando as “operações matemáticas” na horizontal; 

- Propor desafios diários que estimulem o desenvolvimento de suas próprias técnicas de 

cálculo evitando a limitação de um único processo. 

- Analisar com a turma, toda e qualquer situação matemática explorando o que for possível 

permitindo a escolha de um procedimento vantajoso para resolução do problema;  

- Possibilitar, provocar, favorecer e visualizar várias formas de resolução de operações e 

problemas, nunca exigindo ou apresentando apenas um ”jeito” de resolver; 

- Corrigir exercícios coletivamente, explorando todas as possibilidades de cálculos com os 

números trabalhados: sequência numérica, dobro, metade, outras. 

-Agrupamentos e desagrupamentos 

- Ordens crescente e decrescente 

- Sequência Numérica 

-Agrupamentos, preferencialmente, em base 10 

-Composição e recomposição Numérica = (123= 3+100+20) 

- Comparações: maior, menor 

- Operações em sequência (que exijam cálculo mental rápido: dobro, triplo, metade, etc 

- Valores posicionais dos algarismos (ordens e classes) 

- Uso social dos números trabalhados(R$, em medidas de massa,volume, capacidade, outros) 

- Transformação dos números em ordinais, negativos, romanos, decimais, fracionário, outros) 

 

❖ RESPONSÁVEIS: Professores regentes, coordenadoras e Vice-diretora.  

❖ AVALIAÇÃO: Diariamente com os alunos e mensalmente com a coordenação 

pedagógica. 

❖ RECURSOS NECESSÁRIOS: Recursos financeiros para adquirir jogos pedagógicos 

que estimulem o raciocínio.  
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4. PROJETO PÁTIO CULTURAL VIRTUAL 

 

❖ JUSTIFICATIVA:  

A arte possibilita ao ser humano dialogar com o mundo e, a partir dela, é possível se inserir 

na história, entendendo e vivendo os fatos, expressando sentimentos e conhecendo outras 

culturas. As formas de manifestações artísticas que permitem a comunicação são múltiplas: a 

dança, o teatro, a música, a literatura e as artes visuais. Essas e outras formas de arte são 

criações humanas. Mas os homens não nascem adultos, são frutos de uma construção a longo 

prazo 

As crianças entram na escola cada vez mais cedo e têm na escolarização – inicialmente na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, que são anos marcantes na vida dos alunos – a 

atenção merecida, pois as experiências vividas, as amizades feitas e o aprendizado adquirido 

são estruturantes para o conhecimento de mundo e para a inserção delas na sociedade. Além 

disso, nesse período, há a construção da identidade pessoal de cada indivíduo. Os sentimentos, 

os dilemas, os interesses e outros aspectos da individualidade da criança podem ser expressos 

por meio de manifestações artísticas que deveriam ser o centro das atenções no processo de 

ensino-aprendizagem, pois, a partir de tais atividades, ela tem a possibilidade de mostrar como 

entende a realidade. E o professor, simultaneamente, tem em mãos um valioso recurso para 

entender as particularidades dos alunos e, dessa forma, promover e potencializar o 

desenvolvimento de cada um. (retirado do texto: por que a Arte é importante na escola?)  

 

❖ OBJETIVOS: 

- Transformar o conteúdo mais vivo e “palpável” pelos alunos;  

- Reconhecer que aquilo que se estuda em sala, tem objetivos e pode ser transformado em 

situações significativas de aprendizagem;  

- Oportunizar a transversalidade do currículo;  

- Permitir a socialização dos alunos e trabalho de equipe;  

 

❖ AÇÕES:  

- Uma vez por mês, os professores de cada ano preparam uma apresentação de acordo com o 

planejamento mensal;  
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- Acontece coletivamente numa aula síncrona com todos os alunos daquele ano, divulgamos 

no Instagram ou promovemos na própria Plataforma Escola em casa DF 

- Os professores e os alunos preparam todo o material; 

- O tema é livre, desde que retrate algum conhecimento significativo para a turma e que esteja 

vinculado ao planejamento do mês. 

 

❖ RESPONSÁVEIS: Professores regentes, coordenação e supervisão pedagógica.  

 

❖ RECURSOS NECESSÁRIOS: Recursos financeiros para adquirir (necessários para o 

retorno presencial) caixa de som,   microfones sem fio bons, tela de retroprojetor melhor, 

fantasias, cortina para as apresentações teatrais, entre outros.  

 

 

5. PROJETO INTERVENTIVO  

❖ JUSTIFICATIVA:  

A Escola Classe 01 de Sobradinho tem o compromisso de desenvolver uma educação de 

qualidade para todos e por isso, trabalha realizando ações conjuntas com o apoio dos segmentos 

que formam a comunidade escolar. Sabendo da importância de uma ação efetiva para assegurar 

as aprendizagens dos nossos alunos e para irmos além do que já foi conquistado, nos unimos 

em ações de intervenções que resultem em progressos reais, pois somente com a mobilização 

de todos os setores será possível assegurar a aprendizagem que almejamos.  

O Projeto Interventivo, ação proposta pelas Diretrizes Pedagógicas para Organização escolar 

do 2º ciclo para as aprendizagens, será para nós a oportunidade de estabelecer momentos em 

que os diferentes sujeitos da escola contribuirão para conseguirmos os objetivos propostos neste 

documento.  

O Projeto interventivo é um projeto específico que parte de um diagnóstico e 

consiste no atendimento imediato aos estudantes que, após experimentarem 

todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciem 

dificuldades de aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 45)  
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❖ OBJETIVOS:  

- Atender aos alunos citados no Conselho de Classe através de estratégias diferencias 

permitindo um avanço em seu processo de ensino-aprendizagem;  

- Favorecer nas crianças a construção de uma auto-imagem positiva de suas 

potencialidades;  

- Favorecer o avanço do nível de escrita;  

- Aprimorar o letramento e a alfabetização matemática dos alunos com dificuldades;  

- Realizar o atendimento proporcionando explicações individuais;  

- Planejar e executar atividades individuais de acordo com as necessidades educativas 

evidenciadas pelos professores;  

- Minimizar as dificuldades de leitura;  

- Aprimorar a estruturação de texto ampliando e enriquecendo as ideias;  

- Encontrar/definir estratégias próprias para resolver problemas e realizar cálculos de 

adição e subtração.  

❖ AÇÕES: 

- Organizar o atendimento após o Conselho de classe do 1º bimestre;  

- Atender os alunos individualmente no aplicativo meet na Plataforma Escola em Casa 

DF; 

- Atender os alunos durante o 2º bimestre e realizar uma nova avaliação junto aos 

professores;  

- Continuar o projeto no 2º semestre de acordo com as necessidades levantadas após os 

Conselhos de Classe;  

❖ RESPONSÁVEIS: Supervisora Pedagógica, Coordenadoras, Professoras readaptadas e 

EEAA.  

❖ AVALIAÇÃO: A avaliação do PI acontecerá mensalmente junto ao planejamento na 

coordenação coletiva com o grupo de professores.  
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6. PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO  

❖ JUSTIFICATIVA:  

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. 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. (Fonte: GEFID - Gerência de Educação Física e 

Desporto Escolar) 

❖ OBJETIVOS:  

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. 

❖ AÇÕES:  

- Os alunos são atendidos uma vez na semana com aulas síncronas e uma vez na semana com 

atividades na plataforma;  

- São trabalhadas as habilidades do Currículo em Movimento a partir de projetos desenvolvidos 

mensalmente pelos professores. 

❖ RESPONSÁVEIS: Professores de Educação Física: Marisa e Marcos   

❖ RECURSOS NECESSÁRIOS: Bolas, cones, cordas, materiais de uso desportivo e que 

as crianças possam ter em casa.  

 

❖ AVALIAÇÃO DO PROJETO: avaliado bimestralmente.  
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7. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2021 

A coordenação pedagógica da EC01 desenvolveu uma organização própria para 

acompanhar de perto todo o desenvolvimento dos planejamentos e atividades disponibilizados 

aos alunos. Por isso, durante todo o período do ensino remoto, as coordenadoras Priscila e Ana 

Carolina, juntamente com a vice-diretora Caroline acompanham em reuniões semanais cada 

grupo de professores e auxilia no momento de levantar os objetivos de aprendizagem elencados 

do replanejamento curricular para cada planejamento elaborado. Além disso, há o momento das 

correções das atividades que serão postadas na plataforma, bem como o acompanhamento das 

aulas síncronas e auxílio nas ideias desenvolvidas mensalmente pelos projetos já especificados 

em outro tópico.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOG

RAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

- Elaborar os 

planejamentos 

mensais de 

acordo com o 

Currículo em 

Movimento; 

- Proporcionar 

momentos de 

estudos sobre 

temas referentes 

às necessidades 

do grupo; 

- Reiterar a 

importância das 

coordenações 

para um bom 

trabalho 

pedagógico; 

- Organização das 

metodologias a 

serem utilizadas e 

elaboração das 

atividades e seus 

respectivos 

recursos; 

- Sondagem das 

principais 

dificuldades 

apresentadas pela 

equipe; 

 - Execução de 

palestras e/ou 

atividades 

práticas para 

sanar as 

dificuldades 

levantadas; 

- Comunidade 

externa escolar; 

- Palestrantes 

voluntários; 

- Professores; 

- Equipe de 

Apoio à 

Aprendizagem. 

Professores; 

- Pedagoga;  

- Direção;  

- Serviço de 

Orientação 

Educacional

; 

- Equipe de 

Apoio;  

- Professora 

da sala de 

apoio à 

aprendizage

m;  

- 

Coordenado

ras;  

 

Mensal 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal 

online  

(Quarta-

feira)  

 

 

 

 

 

 

Semanal 

online 

(Segunda 

ou terça-

feira, 

depende

Será realizada 

bimestralmente nos 

Conselhos de 

Classe por meio da 

Avaliação 

Institucional. 
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- Proporcionar 

momentos 

reflexivos 

quanto à prática 

pedagógica 

direcionada aos 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Norteio, através 

dos documentos 

oficiais enviados 

pela SEEDF e 

seus núcleos, para 

reafirmação da 

importância das 

coordenações 

pedagógicas 

(mesa redonda, 

debates, 

momentos 

reflexivos). 

- Palestras, 

dinâmicas, filmes, 

debates, dentre 

outros. 

ndo do 

grupo) 

 

 

 

Semanal 

online 

(Segunda 

ou terça-

feira, 

depende

ndo do 

grupo) 
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8. PLANO DE AÇÃO SALA DE LEITURA  

PROJETO OBJETIVO 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSAV

EL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO E 

NO PROJETO 

SALA DE 

LEITURA 

• Promover o 

desenvolvimento 

do ensino através 

da leitura; 

• Levar os alunos 

a compreender o 

funcionamento 

ambiente das 

salas de leitura e 

bibliotecas 

virtuais;   

• Oportunizar a 

escolha de livros 

para ler e 

apreciar; 

• Auxiliar os 

alunos a se 

familiarizar com 

a escrita por 

meio de 

manuseio de 

livros e revistas, 

virtuais 

oferecidos pela 

escola ou em 

casa.  

 

Oferecer apoio 

ao trabalho do 

professor 

através: 

• Acesso ao 

acervo; 

• Distribuição e 

recolhimento 

do Livro 

Didático no 

sistema drive 

thru; 

• Atendimento à 

toda 

comunidade 

escolar: 

Alunos, Pais e 

Funcionários 

por meio da 

biblioteca 

virtual na 

plataforma 

Google sala de 

aula; 

• Organização e 

manutenção 

do acervo; 

 

 

 Telma 

Oliveira 

Santos  

  Mat. 47194-1 

Readaptada  

 

Milce Gabriele 

Ferreira de 

Vasconcelos 

Mat. 202505-1 

Readaptada 

Devem entrar na 

avaliação  

• O atendimento 

• A qualidade do 

acervo 

• A organização 

do espaço  

• As atividades 

oferecidas 

• O tempo de 

resolução dos 

problemas 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Ampliação da sala para atendimento das turmas, ampliação 

do acervo de livros.  
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9. PLANO DE AÇÃO DA SALA DE APOIO  

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 

 

 

 

SALA DE 

APOIO 

-  Auxiliar a 

coordenação 

pedagógica  

- Atender os alunos 

em suas 

necessidades;  

- Auxiliar a direção 

em tudo o que for 

necessário.  

 

  

- Preparar material de 

apoio à coordenação 

pedagógica;  

- Auxiliar na produção 

e preparação do 

material impresso para 

os alunos que não tem 

acesso à plataforma;  

- Preparar material de 

apoio para os alunos 

identificados com 

defasagens na 

aprendizagem.  

Professoras 

Readaptadas 

 

Jozilda, 

Maria 

Aparecida, 

Dênia, 

Alessandra 

O projeto é 

avaliado junto à 

Avaliação 

Institucional que 

acontece duas 

vezes por ano.  

Observação: As professoras readaptadas quando necessário vão até a escola e trabalham 

presencialmente produzindo os materiais especificados acima ou apenas os recebem para 

concluir em casa e disponibilizar para o uso dos alunos.  

RECURSOS NECESSÁRIOS: Financeiros para providenciar um aparelho telefônico que 

atenda às necessidades da escola e adquirir os materiais mais importantes para providenciar o 

que é solicitado pelo grupo da escola.  

 



10. PLANO DE AÇÃO DO SOE:  

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

METAS: 

 

Alcançar 100% dos estudantes a fim de garantir as aprendizagens e o vínculo com a escola e também evitar a evasão escolar.  
 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO 

PERÍODO 
DE 

EXECUÇÃO Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversid. 

Ed. 
Sustent. 

Integração Família e 
Escola / Mediação de 

Conflitos 
x  x 

Ligação para as famílias e contatos próximos com 
objetivo a localizar os estudantes da Busca Ativa. 
Contato e sensibilização às famílias sobre o retorno 
das aulas de forma remota. 

Ações junto ao 
estudante 

Ações junto às 
famílias 

Acolhimento 

Ano todo 

Acolhimento às famílias dos alunos que não estão 
respondendo às atividades, por meio de contado 
telefônico (WhatsApp e ligação telefônica). Utilização 
de estratégias da escuta sensível e mediação de 
conflitos para superação dos desafios conjuntamente 
e fortalecimento da parceria entre família e escola. 
Oportunidade para o esclarecimento de dúvidas 
quanto a plataforma, retorno às aulas, atividades e 
frequência escolar. Conversa sobre o 
desenvolvimento da autonomia nos estudos 

Ações junto ao 
estudante 

Ações junto às 
famílias 

Acolhimento 

Ano todo 

Acolhimento às famílias dos alunos para orientação e 
estratégias de condução dos estudos no contexto de 
ensino remoto e realização das atividades 

Ações junto ao 
estudante 

Ações junto às 
famílias 

Ano todo 
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pedagógicas na escola. (Meet, WhatsApp e ligação 
telefônica) 

Acolhimento 

Mapeamento institucional e socioeconômico: Criação 
no Google Formulários: Levantamento dos alunos e 
dados pessoais (endereço e telefone para contato). 
Formas de acesso a internet (dados móveis, wi-fi e 
dados reversos) e aparelhos disponíveis em casa 
(celular, TV, computador). Se o aluno possui auxílio na 
realização das atividades. Se o aluno ou algum 
familiar pertence ao grupo de risco. Formas de acesso 
às atividades (plataforma ou impressas).   

Ações 
Institucionais 

Início do 
Ano  

Ensino / 
Aprendizagem 

x   

Roda de Conversas com os Professores, por meio do 
Meet, promover um diálogo e uma análise reflexiva 
com o grupo de professores sobre as vivências neste 
novo contexto escolar e perfil da turma.  Adequação 
dos conteúdos para o ensino remoto.  

Ações junto ao 
professor 

Acolhimento 
Ações 

Institucionais 

Ano todo 

Atendimento aos estudantes com a elaboração de 
vídeos tutoriais.  

Ações junto aos 
professores 

Ações junto às 
famílias 

Ações junto aos 
estudantes 

Ano todo 

Atendimento aos professores e familiares para 
contribuir com sugestões e informações sobre 
estratégias pedagógicas.  

Ações junto ao 
professor 

Ações junto às 
famílias 
Ações 

Institucionais 

Ano todo 

Atendimento aos professores, familiares e estudantes 
no desenvolvimento de estratégias para autonomia 
nos estudos (rotina de estudos e preparação de 
ambiente adequado) 

Ações junto aos 
professores 

Ações junto às 
famílias 

Ações junto aos 
estudantes 

Ano todo 
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Autonomia nos 
estudos 

Participar da realização dos estudos de caso e dos 
casos omissos dos estudantes e dos ANEE’s em 
conjunto com o Serviço Especializado de Apoio às 
Aprendizagens (psicólogo e pedagogo) e Sala de 
Recurso.  

Ações junto aos 
professores 

Ações junto às 
famílias 

Ações junto aos 
estudantes  

2º semestre 

Desenvolvimento das 
Competências 

Socioemocionais 

   

Acolhimento ao grupo de professores: roda de 
conversa, palestras e WhatsApp (individual). 
Desenvolvimento de trabalhos envolvendo a 
autoestima, autocuidado e as emoções. Escuta 
sensível e atendimento individualizado.   
Acolhimento, nas Coordenações Coletivas por meio do 
MEET, aos professores por meio de mensagens, 
músicas e vídeos 

Ações junto aos 
professores 

Acolhimento  
Aprendizagem 

Emocional 

Ano todo 

Atendimento aos alunos: roda conversa com um 
grupo de estudantes, atendimento individual, escuta 
sensível e ativa, conversa qualificada, vídeos que 
desenvolvam as competências socioemocionais.  

Ações junto ao 
estudante 

Acolhimento  
Aprendizagem 

Emocional 

Ano todo 

Saúde   x 

Articulação com a Rede de Saúde e Social: Por meio do 
sistema SEI e por telefone, encaminhamento de 
alunos que necessitam de atendimento e 
acompanhamento médico. 

Ações em rede Ano todo 

Elaboração de folder, vídeos e entre outros para ações 
com a comunidade escolar referente aos meses de 
prevenção (ex. setembro amarelo) 

Ações junto aos 
professores 

Ações junto às 
famílias 

Ações junto aos 
estudantes 

Acolhimento 

Ano todo 

Transição x  x 
Encontro no MEET com a equipe de profissionais da 
educação da escola sequencial para conhecer a escola, 

Ações junto ao 
estudante  

Final do ano 
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professores, equipe gestora, bem como, o 
esclarecimento de dúvidas.  

Acolhimento 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 
- Estabelecer a avaliação por cada meta apontada 
 -Levantamento da participação dos estudantes à partir de instrumento diagnóstico 

- Participação das famílias no grupo de WhatsApp. 

- Mapeamento institucional. 

- Devolutiva das atividades na plataforma.  

- Devolutiva das atividades impressas.  

- Participação nas avaliações de larga escala (prova Brasil e ANA).  
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11. PLANO DE AÇÃO DA EEAA:  

 

         A Equipe de Apoio à Aprendizagem atua juntamente com  a OE  no  atendimento  aos estudantes  encaminhados  pelos  

professores  com  queixas  diversas,  também  de  escuta  dos estudantes  e  famílias,  orientação  a  professores,  tendo  sempre  

em  vista  os  procedimentos PAIQUE. 

         Os estudantes que não atingem as habilidades previstas são atendidos no reagrupamento e projeto interventivo,  sempre  

visando  o  maior  rendimento,  caso  não  apresentem  avanço,  são encaminhados   para   Equipe   Especializada   de   Apoio   à   

Aprendizagem   para   que   inicie   os procedimentos que se fizerem necessários. Neste sentido, se constitui as metas do Serviço 

Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA): 

           •Assessorar o trabalho coletivo participando  com  os  demais  profissionais  da  Instituição Escolar  na  construção  de  

estratégias  alternativas  de  ensino,  de  forma  a superar  os obstáculos  na  aquisição  do  conhecimento  dos  alunos  com  

dificuldades  de  aprendizagem, visando   à melhoria   da   qualidade  do   processo,   por   meio   de   avaliações  interventivas, 

preventivas e institucionais. 

           •Acompanhar do processo de Ensino e aprendizagem; 

           •Apoiar a comunidade escolar no processo de inclusão do estudante com  necessidades educacionais especiais; 

           •Avaliar e intervir junto aos estudantes com  suspeitas  de  Necessidades  Educacionais Especiais,  defasagem  em  idade  

e  série,  retenção, fragmentação  do  processo  de alfabetização e dificuldades no processo de aprendizagem de acordo com as 

orientações do PAIQUE -Programa  de  Intervenção  das  Queixas  escolares -,  organizando  os  registros interno e externo 

(Relatório de Intervenção Educacional 

         •Sensibilizar as famílias quanto à participação no processo educacional dos filhos; 
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          •Evidenciar contradições entre as  normas,   práticas   educativas   e   os   discursos   dos profissionais, contribuindo para 

análise das rupturas e para reformulações institucionais; 

          •Apoiar o processo de ensino-aprendizagem por meio de  acompanhamento  e  intervenção junto ao professor em sala de 

aula, bem como acompanhamento de estudantes individual ou em grupo, caso seja necessário, a fim de possibilitar o 

desenvolvimento e aprendizagem ao estudante; 

          •Orientar os docentes (professor) envolvidos no processo ensino e aprendizagem sobre a utilização de estratégias e 

metodologias específicas para favorecer a prática pedagógica e o desenvolvimento do aluno e apoio específico, por meio de 

entrevista, oficinas, reuniões, encontros pedagógicos e estudo de caso. 

          De acordo com orientações da Gerência do Serviço Especializado de apoio à aprendizagem, o planejamento deve ser 

flexível pois, em diversos momentos surgem demandas novas, em um ambiente escolar diverso. Precisamos pensar ações que 

possam minimizar a dimensão de um fenômeno pedagógico ou psicológico da realidade escolar. No momento estamos 

trabalhando de forma remota, o nosso olhar deve ser de forma sensível,  os sujeitos envolvidos no processo precisam entender o  

modelo online e as ferramentas próprias do momento para propor intervenções mediadas por processos tecnológicos e virtuais. 

Todo planejamento foi feito para ser aplicado de forma presencial e remota. Foram feitos ajustes utilizando a tecnologia e 

adaptando atividades para entrega às famílias e contatos por meio de Whatsapp, meet e  instagram. A escola vem se adaptando 

a essa nova forma de trabalho, e buscando ativamente e tentando dar suporte aquelas famílias que ainda não conseguiram 

acompanhar. 
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EIXO: COORDENAÇÃO COLETIVA 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimento

s 
Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
-Participação: 

• Coordenação 
pedagógica coletiva 

•Conselhos de classe 
-Realizar reunião com 

os professores de 
forma individua ou por 
ano, para identificar os 

estudantes com 
dificuldade de 
aprendizagem 

 

 
-Fortalecer a coordenação 

pedagógica coletiva 
 como um espaço de 

discussão e formação; 
  instrumentalizar  

os docentes e a equipe 
gestora. 

-Conhecer e orientar os 
docentes em relação 

 as estratégias a serem 
utilizadas visando 

 a superação das dificuldades. 
Levando em consideração as 

dimensões do PAIQUE. 
 

-observar as 
queixas dos 

professores e 
planejar 

intervenções e 
ações.  

 Interagir com 
estudantes; 
registrar as 

observações 

Do início ao 
final do ano 

Pedagoga EEAA , OE, 
Gestão e 

Professores 

Feedback mediante 
encontros presenciais , com 

os profissionais ( professores, 
coordenadores, AEE, SAA, 

gestores, professores, 
orientação educacional e 
servidores)para análise do 
trabalho institucional e/ou 

individual 

EIXO:  OBSERVAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos 
Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Promover 
 reflexões acerca das 

práticas de ensino  
 

-Contribuir para que o 
professor promova situações 

didáticas de apoio à 
aprendizagem do estudante, 

diminuição das  queixas  

Planejar com 
professores 
intervenção; 
interagir com 
estudantes; 

Durante o ano 
letivo de 2021 

Pedagoga EEAA e OE, 
gestores  

Professores 

A avaliação e reavaliação 
acontece durante todo o 

processo em forma de 
observações, registros e 
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EIXO: CONSELHOS DE CLASSE 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Acompanhamento e 
mapeamento de 
queixas escolares 

Encaminhamento de 
atividades e 

participação/acompanh
amento das aulas 

Acompanhamento dos 
alunos com de 

 
Observar o contexto de acesso 

dos alunos às aulas 
Conhecer a realidade  e  

acolher às famílias  conhecer o 
trabalho do professor;  

Orientar o trabalho voltado 
para o desenvolvimento das 

potencialidades; 

Planejar 
 e organizar 

metodologias 
 para as 

aprendizagens. 
Escuta sensível,  

Levantamento das 
dificuldades do 

aluno/professor, 

A cada bimestre 

Pedagoga EEAA , 
OE, coordenação, 

gestão 
Professores  

Feedback  
mediante encontros  
 com  profissionais 

(coordenadores, gestores, 
professores e serviço de 

orientação educacional)para 
análise do trabalho 

institucional e/ou individual. 
observação,  

 Intervenção nas 
situações de queixas 

escolares 
 

 Criar espaços  de 
estudos e trocas de 

experiência 

escolares  e para outras 
dificuldades de aprendizagem; 
-Criar um espaço de escuta do 
discurso dos professores, para 
conhecer suas concepções e 
expectativas a respeito dos 
desempenhos escolares dos 

estudantes; 
 Conhecer a metodologia de 

trabalho do professor; 
identificar os processos 

avaliativos utilizados com a 
turma. 

 

registrar as 
observações; 

Orientar e reforçar 
as possibilidades de 

aprendizagem de 
cada criança 

Elencar 
intervenções junto 

às famílias para 
auxiliar no 

processo de 
aprendizagem 

verificação de transformações 
ocorridas. 
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dificuldade de 
aprendizagem 

 

 Identificar os processos 
utilizados com às turma; 
conhecer/entender os 

 motivos dos  
encaminhamentos e buscar 

soluções. 

conversa e 
intervenções junto 
   família/professor; 

registro e verificação de 
transformações ocorridas. 

 
 
 
 
 

Eixo: OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 
Ações/Demand

as 
Objetivos 

Procedimento
s 

Cronogr
ama 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 Acompanhar alunos 

encaminhados  
 

 
Observar  

o contexto 
 da sala de aula;  

conhecer a  
metodologia  

de trabalho do professor; 
identificar  

os processos  
avaliativos utilizados com 

a turma; 
 conhecer os motivos dos 

encaminhamentos 
 

 
Combinar com a 

professora a 
intervenção; 

 interagir com 
estudantes de forma 

no  
Google sala de aula; 

registrar as 
observações 

contato com as 
famílias para ajustes 

e combinados 
 

Durante o 
ano 

Pedagoga EEAA e 
Professora  

avaliação  
e  

reavaliação  
se dará  

durante todo o processo 
em forma de 
observações,  

registros e  
verificação de 

transformações  
ocorridas. 
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EIXO: AÇÕES VOLTADAS PARA A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Estimular atividades 
escolares que 
requerem a 

participação dos 
responsáveis com 

os alunos.  
 Fortalecer relação 

entre escola e 
família. 

 

Identificar os elementos 
que dificultam a 

interação entre família 
e escola;Construir uma 
relação positiva com as 

famílias; 
Criar mecanismos para 
que a família participe 

ativamente do cotidiano 
escolar, obter uma 
visão completa do 

aluno para melhoria do 
aprendizado dos 

alunos. 
 

Esclarecer a família 
sobre o trabalho 

pedagógico 
desenvolvido na 
escola. Inserir 

temas de interesse 
da comunidade no 

planejamento  
Ampliar o diálogo 

entre família e 
escola. Tornar a 
participação da 

família positiva e 
significativa. 

Favorecer a cultura 
do diálogo com as 

famílias. 
 

Durante o ano 
letivo de 2021 

Pedagoga EEAA e 
OE 

Gestão e 
Professores. 

Colher depoimento e 
opinião dos pais  após 
os encontros, pedi para 
preencher formulários 

com sugestões  e 
reavaliar durante todo o 
processo em forma de 

observações, registros e 
verificação de 

transformações 
ocorridas. 
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