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Apresentação 
 

O presente Projeto Político Pedagógico constitui a identidade da Escola Classe 03 

do Gama. Assim, é o fundamental norteador do trabalho pedagógico desenvolvido, é um 

objeto em construção fruto do protagonismo dos estudantes, professores, servidores, 

famílias e da comunidade em geral, está estruturado pela Constituição Brasileira, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Seguindo orientações da Secretaria de Estado de Educação, foi criada uma 

comissão para organizar os trabalhos de reestruturação deste PPP.  

Na semana pedagógica, do início do ano letivo de 2021, discutimos a importância 

de alguns aspectos, que ficaram bem definidos no PPP, com a participação do Conselho 

Escolar nas decisões, a valorização da Coordenação Pedagógica, como espaço de 

planejamento, auto avaliação e formação continuada; dos Coordenadores que são 

responsáveis pela articulação do planejamento e reflexão sobre a prática pedagógica e 

a necessidade de vincular as turmas a projetos necessários ao bom desenvolvimento do 

currículo e outras questões pertinentes à rotina escolar. 

Durante as coordenações coletivas dos meses de fevereiro e março do corrente 

ano, houveram estudos relacionados à aplicação do Currículo em Movimento, 

começando pelos Pressupostos Teóricos e suas Fundamentações. Foram debatidos, 

também, os projetos a serem desenvolvidos, cuja orientação permeia os valores básicos, 

como: cooperativismo, disciplina, higiene pessoal, organização e respeito. Preparamos 

um questionário simplificado para os pais e/ou responsáveis, com o objetivo de 

identificarmos a visão da comunidade sobre a escola, suas expectativas e necessidades 

para melhor definição da importância e o papel da EC 03 na comunidade. 

Com o grupo de servidores, professores e discentes as pesquisas ocorreram em 

reuniões, conversas formais e informais e nas coletivas. Alguns momentos pedagógicos 

foram direcionadas para este fim. Houve reunião com os pais para discussão e 

estabelecimento de algumas normas de convivência e funcionamento da escola e, ainda, 

o preenchimento assistido de questionários. 

Sabemos que muitas discussões ainda serão necessárias, já que esse documento 

esta em constante construção. 
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Histórico 

 

Localizada na Entre Quadras 10/15, Setor Leste do Gama, a Escola Classe 03 foi 

fundada em 12 de março de 1963, sendo inaugurada pelo governador Ivo de Magalhães, 

nesta época a escola contava com apenas 5 (cinco) salas de aulas, atendendo os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, somente em 14 de janeiro de 1966, através 

do decreto 481, a escola foi oficialmente reconhecida como uma unidade educacional 

pertencente à Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.  

Na data de 03 de janeiro de 1977 a unidade educacional recebeu a denominação 

de Escola Classe 03 do Gama, nome este que a contempla até os dias atuais. Na 

ocasião foi comunicado uma expressiva reforma estrutural e ampliação para 21 salas de 

aulas e demais dependências, totalizando 6000m2 de área construída dos 8000m2 de 

área total. O propósito era atender da melhor forma a comunidade da RA II que 

apresentava uma crescente demanda populacional e, consequentemente, necessitavam 

de salas de aulas para fomentar a educação aos seus filhos. 

Assim, no dia 08/10/1978, o então governador do Distrito Federal, Elmo Serejo 

Farias, e o Secretário de Educação e Cultura, Wladimir do Amaral Murtinho, 

reinauguraram a Escola Classe 03 do Gama, já com as características arquitetônicas 

atuais.  

Transcorridos mais de cinquenta anos desde a sua fundação, a Escola Classe 03 

do Gama é parte importante da história da RA II, sendo pioneira, muitas vezes, nas 

políticas educacionais que norteiam nosso sistema de ensino, como, por exemplo, a 

adesão à jornada ampliada. Nessa modalidade, na cidade do Gama, a EC 03 foi a 

primeira escola a implementar essa política. Na década de noventa a escola também 

ofertou no noturno a modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. Atualmente a 

Escola Classe 03 do Gama oferta a modalidade do Ensino Fundamental, anos iniciais, 

atendendo cerca de 507 alunos, divididos nos turnos Matutino e Vespertino. 

Comumente, cabe salientar, que para o ano letivo de 2021 foram constituídas 32 

turmas, sendo: duas turmas de classe especial, contemplando alunos portadores de 

Transtorno do Espectro Autista-TEA; quatro turmas de 1º ano, divididas em classe 

comum; cinco turmas de 2º ano, contempladas em uma turma de integração inversa, 

duas de classe comum inclusiva e duas classes comum; seguidas de oito turmas de 3º 

ano, sendo, duas classes comum inclusiva, cinco classes de Integração Inversa e uma 



    5 

classe comum; soma-se seis turmas de 4º ano, dividida em duas classe comum 

inclusiva e quatro classes de integração inversa; Por fim, sete turmas de 5º ano, 

divididas em duas classes comum inclusiva e cinco classes de integração inversa. 

A atual gestão escolar é representada pelo Diretor Sidival Silva, pela Vice-diretora 

Rosymeire Maria Cruz de Medeiros, pela Chefe de secretária Maria Auxiliadora Moreira 

Ribeiro e pela Supervisora Kelly Kakoi Lelis Person. Cabe salientar que a equipe gestora 

assumiu a direção por indicação da regional de ensino, uma vez que, diante do cenário 

escolar, não houve candidatura interna para tais funções, assim, não constituiu chapa 

para concorrer às eleições. Muitos desafios foram enfrentados, outros, porém, ainda 

permeiam os trabalhos a serem realizados, no entanto, o ano letivo iniciou com vitórias 

significativas, entre elas: reformas diversas, pinturas, construção de rampa de 

acessibilidade, pintura artística no muro frontal e no muro lateral esquerdo, além de 

diversos materiais de apoio pedagógico e recreativo.          
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Diagnóstico da Realidade 

 

A realidade social onde se encontra inserida a Escola Classe 03 do Gama não 

difere da conjuntura do país, principalmente no tocante aos índices de violência, como 

roubos e homicídios. As estatísticas apontam que o uso de drogas e a falta de estrutura 

familiar contribuem para o aumento da criminalidade. Isso também atinge o espaço 

escolar, interferindo diretamente na aprendizagem e na formação ética das crianças. Há 

crianças que apresentam vulnerabilidades econômico-social - também física - gerada 

pela ausência da família.  

A quadra 50, comunidade próxima à escola, tendo sua origem em uma invasão e 

onde a maioria dos discentes residem, é assolada constantemente pela violência. Assim, 

relato de tiroteios, roubos, consumo de ilícitos e crimes violentos fazem parte das 

narrativas dos nossos alunos de forma diária.  

A Escola Classe 03 assume um papel crucial; proporcionando a essas crianças, em 

formação, um ambiente de aprendizagem, voltado para a cultura da paz, contrapondo, 

assim, a equivocada cultura da violência. 

Comumente, cabe ressaltar, que através de um questionário direcionado para os 

pais e/ou responsáveis, onde se indagou diversos aspectos, entre eles o nível de estudo, 

o fator que mais evidencia o distanciamento com a escola é, justamente, o que diz 

respeito a escolaridade. Foram distribuídos 600 questionários, no ano de 2020, desses 

309 retornaram respondidos.  Destacam-se: 
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Função Social  

 

A escola tem como papel primordial garantir a todos os estudantes o acesso ao 

saber sistematizado e a formação de atitudes e habilidades inerentes ao caráter humano, 

além de oportunizar a produção de cultura, buscando, assim, formar cidadãos, cientes 

do seu papel na sociedade contemporânea.   

Os servidores da Escola Classe 03 do Gama colaboram para fomentar uma 

educação de qualidade, cooperando para o sucesso do aluno dentro do tempo hábil, 

respeitando e valendo das especificidades da comunidade na qual está inserida, 

oportunizando um ambiente agradável, estimulante, acolhedor, plural, democrático, justo 

e ético, primando pelo respeito às diferenças e o atendimento às necessidades de todos 

os discentes. Imbuídos pelo sentimento da cooperação, ofertamos uma educação de 

forma comprometida e inclusiva, comprometida com a Sustentabilidade, buscando a 

preservação do meio ambiente, promoção à saúde, do lazer e da cultura, proporcionando 

aos alunos vivências de situações que o ajudem a interagir no mundo atual como 

cidadãos críticos, participativos, reflexivos, éticos, criativos, solidários e autônomos. 

O Artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que a 

educação é um direito de todas as pessoas e tem por objetivo o pleno desenvolvimento 

da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais, neste sentido a escola atende a todos inclusive há um 

expressivo número de ANNEs: 10 TGD/TEA ( Transtorno do Espectro Autista), 03 

DV/CEGO (Deficiente visual), 01 DF/ANE (deficiência física com alta necessidade 

educacional especial), 20 TDAHs (Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade), 

05 DI (Deficiência Intelectual), 01 DMU ( Deficiência Múltipla), 01 DF/BNE (deficiência 

física com baixa necessidade educacional especial), 02 DPA(C) (Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central), 02 TOD ( Transtorno Opositor Desafiador)  e 01 TGD/ 

SOE (sem outra especificação). 

A escola tem uma grande responsabilidade ética na implementação desse 

documento, que é fruto de um pacto internacional consolidado em 1948, no âmbito da 

Organização das Nações Unidas. E educadores comprometidos com a justiça social, 

com a construção da cidadania e, da democracia, devem considerar seus princípios na 

organização do trabalho educativo. 
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A construção da democracia exige desenvolver uma cultura de direitos humanos, 

buscando a formação de pessoas ativas e críticas, conscientes de seu papel social e 

atuantes eticamente e politicamente. 

Sabendo que o acesso à educação é um direito fundamental a EC 03 estabelece 

como missão maior promover a educação de qualidade como um processo contínuo de 

humanização, em que todos os sujeitos envolvidos se educam pautados nos valores da 

dignidade da pessoa humana para que a criança se torne um adulto consciente e capaz 

de exercer plenamente sua cidadania e, assim, defender e promover uma cultura de paz. 

Assim, vê-se no art. 22 da LDB que a educação básica, da qual o ensino fundamental é 

parte integrante, deve assegurar a todos “a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”, fato que confere ao ensino fundamental, ao mesmo tempo, um caráter de 

construção continuada. 

Na LDB, a educação é concebida como processo de formação abrangente, 

inclusive o de formação de cidadania e o trabalho como princípio educativo, portanto, 

não restrita às instituições de ensino. 

Enfim, lembrando que a função social da escola passa a ser mais que a aquisição 

do conhecimento, a escola buscará desenvolver um trabalho pedagógico voltado 

primeiramente à criança, valorizando suas experiências e sua leitura de mundo, 

proporcionando momentos favoráveis à construção coletiva de novos conhecimentos. 

O Homem é um ser social, neste contexto, baseado no Currículo proposto pela 

SEEDF, a EC 03 propõe um processo educativo em que os indivíduos sejam vistos, não 

apenas como portadores de conhecimentos para o mercado de trabalho, mas também 

como um ser consciente de sua cidadania e de sua responsabilidade com a vida. Sendo 

verdadeiros cidadãos e, através do conhecimento, buscando beneficiar a comunidade a 

qual pertence, desenvolvendo, contudo, não somente o seu bairro, mais a cidade, o país, 

o mundo a qual pertence.  
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Princípios  

 

Entendemos que princípios são os ideais ou aquilo que procuramos alcançar. A 

Escola Classe 03 do Gama adota um conjunto de princípios educativos, que devem 

orientar as práticas pedagógicas em seu cotidiano, destacando:  

O respeito à diversidade tem a ver com o direito de todos estudantes realizarem as 

atividades fundamentais para o seu desenvolvimento e socialização. Sua concretização 

em sala de aula significa levar em conta fatores sociais, culturais e a história educativa 

de cada estudante, suas características pessoais de déficit sensorial, motor ou psíquico, 

ou de superdotação intelectual, dando-se especial atenção ao discente que demonstrar 

a necessidade de resgatar a autoestima. 

Reconhecer que o conhecimento é construído, progressivamente, através da 

atividade própria do discente e também através das interações sociais, isto é, de 

estudante para estudante e entre o docente e os discentes.  

Considerar o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem. Estimulando o 

desenvolvimento da autonomia, da sua participação na construção da vida escolar, 

através do incentivo ao trabalho e a aprendizagem cooperativa. 

A autonomia que poderá se concretizar no trabalho em sala de aula, através de 

atividades que permitam ao aluno posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar 

enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em 

função de metas eleitas, governar-se, participar da gestão de ações coletivas, 

estabelecer critérios e eleger princípios éticos, entre outros aspectos. 

Superar a fragmentação do saber dividido em disciplinas, enfatizando a 

interdisciplinaridade dos conhecimentos e a construção integrada de saberes, 

competências e valores que perpassam, de forma transdisciplinar, o conjunto do saber-

fazer escolar. 

Tomar as experiências e vivências do cotidiano do aluno como ponto de partida 

para as novas aprendizagens escolares. 

Organizar o trabalho escolar em torno de atividades que proporcionem o prazer de 

conhecer, o desejo de descobrir e de fazer e que estimulem a aprendizagem.     

Respeitar a diversidade dos discentes, como pessoas e como membros de um 

determinado grupo étnico-cultural e socioeconômico, não promovendo, não estimulando 

e não se omitindo em questões de discriminação, preconceito e bulling. 
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A Escola Classe 03 do Gama adotará, sempre que pertinente, os seguintes  

princípios: 

Adoção de roteiros preparados pelo professor e equipe pedagógica, contendo a 

rotina adequada à turma, a qual o professor deverá seguir e informar sempre houver 

necessidade de alteração. 

O trabalho diversificado consiste no uso de diferentes exercícios, atividades, 

tarefas por grupos de alunos ou pequenos projetos, que vão permitindo a inserção de 

todos no trabalho escolar, independentemente dos diferentes níveis de conhecimento e 

experiência presentes entre os alunos de uma mesma classe. O princípio que deve 

orientar essa opção é o de que todos os alunos são capazes de aprender, cada um no 

seu ritmo próprio e a partir de pontos diferentes, desde que lhes sejam dadas às 

condições para que isso ocorra. 

A interação e a cooperação são princípios subjacentes à aprendizagem dos 

conteúdos escolares e à aprendizagem de formas de convivência escolar e social. Para 

sua concretização, a escola e os professores devem criar situações em que os alunos 

possam aprender a dialogar, a ouvir o outro e ajudá-lo, a pedir ajuda, aproveitar críticas, 

explicar um ponto de vista, coordenar ações para obter sucesso em uma tarefa conjunta. 

A seleção do material pedagógico deve ser diversificada e criteriosa. Todo 

material é fonte de informação, mas nenhum deve ser utilizado com exclusividade. A 

escolha do livro didático, pelo docente, deve ser criteriosa e estar vinculada com as suas 

opções metodológicas. Além dos livros didáticos  e dos livros de literatura infanto-juvenil, 

o professor deve recorrer a materiais diversificados como jornais, revistas, folhetos, 

propagandas, computadores, calculadoras, filme e etc, que fazem o estudante sentir-se 

inserido no mundo à sua volta. 

A EC03 adotará, por meio da Gestão Pedagógica e da Coordenação Pedagógica, 

condutas condizentes com a teoria defendida acima. Logo haverá orientações e 

determinações, após o devido debate e anuência do grupo, considerando-se para 

tomada de decisões, em caso de controvérsia, a opinião da maioria dos presentes, a 

respeito de práticas do cotidiano da sala de aula. Determinações estas que deverão ser 

seguidas pela Direção, professores, alunos, ou seja, por toda comunidade escolar.     

   As Orientações e determinações citadas acima versarão entre outros assuntos, 

sobre: 

 Projetos Institucionais ( do MEC e SEEDF e CRE); 
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 Projetos da ECPAC ( adotados pelo coletivo); 

 Organização curricular ; 

 Uso dos espaços e do tempo; 

 Sequências didáticas; 

 Uso do livro didático; 

 Uso do caderno; 

 Uso de materiais didáticos ricos e diversificados; 

 Deveres de casa; 

 Disposição da sala de aula; 

 Exercícios escritos e copiados; 

 Rotinas do trabalho pedagógico;  

 Organização do ambiente de acordo com o Ciclo de Aprendizagem e projetos. 

 

Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens 

 

O Artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que a 

educação é um direito de todas as pessoas e tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais. 

A escola tem uma grande responsabilidade ética na implementação desse 

documento, que é fruto de um pacto internacional consolidado em 1948 no âmbito 

da Organização das Nações Unidas. E os educadores comprometidos com a justiça 

social e com a construção da cidadania e da democracia devem considerar seus 

princípios na organização do trabalho educativo. 

A construção da democracia exige desenvolver uma cultura de direitos 

humanos, buscando a formação de pessoas ativas e críticas, conscientes de seu 

papel social e atuantes eticamente e politicamente. 

Sabendo que o acesso a educação é um direito fundamental, a Escola Classe 

03 estabeleceu como missão maior, promover a educação de qualidade como um 

processo contínuo de humanização em que todos os sujeitos envolvidos se 

eduquem, pautados nos valores da dignidade humana para que a criança se 

torne um adulto consciente e capaz de exercer plenamente sua cidadania e, 

assim, defender e promover uma cultura de paz. Assim, vê-se no art. 22 da LDB 
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que a educação básica, da qual o ensino fundamental é parte integrante, deve 

assegurar a todos “a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 

e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, fato 

que confere ao ensino fundamental, ao mesmo tempo, um caráter de 

terminalidade e continuidade. 

Na LDB, a educação é concebida como processo de formação abrangente, 

inclusive o de formação de cidadania e o trabalho como principio educativo, 

portanto, não restrita às instituições de ensino. 

Enfim, lembrando que a função social da escola passa a ser mais que a 

aquisição do conhecimento, a escola buscará desenvolver um trabalho pedagógico 

voltado primeiramente à criança, valorizando suas experiências e sua leitura de 

mundo, proporcionando momentos favoráveis à construção coletiva de novos 

conhecimentos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que as novas relações entre 

conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e, mais do 

que nunca, “aprender a aprender”. Isso coloca novas demandas para a escola. A 

educação básica tem assim a função de garantir condições para que o 

es tudante  construa instrumentos que o capacitem para um processo de 

educação permanente. 

Freitas (1994) e Brandão (1993) pontuam a educação como forma de pensar 

o tipo de cidadão que a sociedade deseja, ajudando a criá-lo, mediante formas de 

passar adiante saberes e costumes que legitimem determinadas formas de pensar e 

agir, tais como: valores, crenças, rituais, hábitos, etc. Com efeito, tal consideração 

continua em voga em discussões atuais, podendo-se citar autores como Rocha (2004), 

que também salienta a concepção de que a educação favorece a criação de normas e 

valores que, por sua vez, dão movimento às subjetividades. 

A Educação é o meio que permite ao homem se formar e s e  constituir num 

ser digno e consciente de suas ações. É através da educação que ele constrói a sua 

cidadania ativa e crítica, interage com o meio, com o outro, podendo ou não, 

transformar a sua vida e consequentemente a sociedade. 

Paulo Freire defende que estar no mundo resulta do processo de estabelecer 

relações entre subjetividade individual e realidade objetiva. Para Freire estas duas 

dimensões da natureza humana vai permitir aos indivíduos conviver com a pluralidade 
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para transcender sua subjetividade. E reafirma: 

 

Volto a insistir na necessidade imperiosa que tem o educador de se 

familiarizar com a sintaxe, com a semântica dos grupos populares, de 

entender como eles fazem sua leitura de mundo… de sentir sua cultura, 

sentir sua religiosidade de forma respeitosa de forma dialética e não 

como se fosse expressão pura de sua alienação (1968). 

 

Este processo demanda uma convivência em grupos, permeada por um senso 

comum, regras comuns, intenções colhidas por um todo que servem a um único 

propósito, a sobrevivência do mesmo. 

Nos documentos que orientam a Educação Básica como LDB (1996) e os PCNs 

(2002) o homem é definido como um ser inacabado, que está sempre em processo de 

aprendizagem em busca de mudanças, realçando que a hominização é o Homem em 

busca da razão, a singularização é a postura na sociedade, que é única de cada um, e 

a socialização é ser membro de uma comunidade aprendendo a conviver em grupo. 

O Homem é um ser social, pois é um ser de relação e nascer significa ver-se 

submetido à obrigação de aprender. Neste contexto, baseados no Currículo proposto 

pela SEEDF, a Escola Classe 03 propõe um processo educativo em que os indivíduos 

sejam vistos, não apenas como portadores de conhecimentos para o mercado de 

trabalho, mas como um ser consciente de sua cidadania e de sua responsabilidade com 

sua vida e a do outro. 

 

Fundamentos teóricos-metodológicos 

 

Partindo da compreensão que a Educação é um meio de promoção para o 

desenvolvimento da cidadania e, consequentemente, repercute em oportunidades de 

ascensão social, devemos lembrar que segundo a Constituição Brasileira de 1988, em 

seu artigo 205, cita:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Assim, o fomento da Educação não está meramente em oportunizá-la nas 

Instituições Oficiais de Ensino, mas, também, numa responsabilidade concorrente, diria 

até em parceria continua, com a família. A construção de um cidadão consciente de seus 

direitos e deveres, bem como, oportunizando a qualificação para a inserção no mercado 

de trabalho contempla um dos principais objetivos da LDB e, consequentemente, 

permeia esta Proposta Pedagógico. 

A escola é o ambiente de promoção à cultura e o conhecimento. Em um ambiente 

heterogêneo, onde diversas formas de pensamento e valores se convertem no sentido 

de construção da realidade, o professor possui um importante papel de mediador de 

conflitos, bem como de orientador das atividades a serem realizadas.  

A construção do conhecimento é uma tarefa contínua, sendo auxiliada através de 

recursos didático-metodológica. O docente possui inúmeras ferramentas que podem ser 

utilizadas no seu oficio, entre elas destaca-se o livro didático. Porém, tal ferramenta deve 

ser vista como auxílio, ou até mesmo, suporte ao conhecimento. No entanto, o ideal é 

que o conteúdo ministrado seja confrontado com os capítulos estudados. O livro didático 

não deve ser visto como detentor da verdade absoluta, proponha-se que os discentes, 

através de um conceito inicial formado por eles, possam contrapor o conteúdo lecionado 

ao fomentado pelo livro didático.  

A sociedade contemporânea foi constituída através de um processo histórico, 

muitas vezes alicerçada em avanços e retrocessos contínuos. Devemos compreender a 

sociedade como pessoas pertencentes a classes sociais e, contudo, idealizadas para a 

manutenção da ordem vigente. As camadas superiores da sociedade, ou seja, as 

pessoas detentoras do poder econômico e dos grandes conglomerados empresariais 

almejam o lucro e, consequentemente, a diminuição das despesas produtivas, bem 

como, a diminuição do valor da mão de obra e, por vez, a máxima automação das 

indústrias.  

Cada vez mais, o mercado de trabalho tornar-se competitivo e seletivo. Busca-se, 

agora, pessoas capacitadas para a realização das mais variadas atividades. Lógico que, 

quanto maior o grau de instrução e conhecimento, maior será a oportunidade do cidadão 

de hesitar uma oferta de trabalho.  

A escola moderna surge no propósito de romper com esse preceito. Para isso, se 

faz necessário, através de um ensino de qualidade, ofertar um conhecimento analítico e 

consciente das necessidades sociais, oportunizando a todos estudantes ferramentas que 
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construam cidadãos participativos e transformadores da realidade. Assim, para 

Demerval Saviani a relação entre a sociedade Histórico-Crítico e a escola é íntima, a 

saber: 

 

Num primeiro sentido, pode-se dizer que a relação entre a pedagogia 
Histórico-Crítico e a realidade escolar presente é muito íntima. Com efeito, 
como se mostrou a referida concepção pedagógica surgiu em decorrências 
de necessidade postas pela prática dos educadores nas condições atuais. 
É, pois, na realidade escolar presente que se enraíza a proposta da 
Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, pág. 27)    

 

Assim, os professores imbuídos pelo senso-crítico contemplam os principais 

perpetuadores da construção de um saber analítico e condizente com as necessidades 

da sociedade.  

A Escola Classe 03 do Gama, através do seu corpo docente, busca construir junto 

aos alunos um conhecimento crítico e formador de opinião, capaz de superar as 

dificuldades sociais e criar oportunidades que promovam mudança de hábitos e 

oportunize melhores condições de vida. Partindo da premissa que, o aluno é a 

construção do futuro do país, sendo ele responsável por perpetuar os ensinamentos 

aprendidos em sala de aula e, assim, leva-los para a comunidade, temos como objetivo 

fomentar uma educação crítica, analítica e social. Sob a égide desses três pilares, o 

discente se constituirá verdadeiro cidadão, ciente dos seus deveres e direitos e cobrará 

das autoridades públicas melhores condições de vida, ou até mesmo, se fará presente 

nos debates e nas decisões que se refere a sua vida. 

Para Vygotsky, o desenvolvimento é entendido como a internalização dos modos 

de pensar e agir de uma dada cultura. É um processo que se inicia na infância a partir 

das interações com os adultos, crianças, nas brincadeiras, no cotidiano, onde são 

compartilhadas formas de agir e de pensar. Estas formas vão sendo progressivamente 

internalizadas. Segundo esta abordagem, existe a Lei do duplo desenvolvimento, na qual 

todas as funções no desenvolvimento da criança acontecem duas vezes: uma no nível 

interpsicológico e outra no nível intrapsicológico. 

 

Organização do trabalho pedagógico 

 

Organizar o tempo-espaço na escola é um grande desafio, sendo primordial para 

que o trabalho pedagógico possa ser realizado com eficácia. Entendemos que é 
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necessário uma organização em que se estabeleça uma prioridade, e que a principal 

função da escola seja possibilitar a seus alunos o acesso ao conhecimento sistematizado 

historicamente. 

Para isso, o conhecimento disponível é esquematizado, reestruturado, 

segmentado, simplificado, reconstruído, como meio de promover a sua apreensão pelos 

alunos, a escola está para dar acesso a este conhecimento. O trabalho escolar, portanto, 

é uma transposição didática do conhecimento formal em conhecimento escolar. Daí a 

necessidade de se estabelecer métodos de ensino e de definir formas comuns de 

trabalho dentro da escola por um período determinado. 

O professor é compreendido como um mediador na interação dos alunos com os 

objetos de conhecimento. A orientação didática que assume e os métodos que utiliza 

devem ter como finalidade, estimular a compreensão, generalização, transposição e 

aplicação de conceitos em situações diversas, de modo a permitir à solução de 

problemas, o levantamento de questões, a avaliação dos resultados de suas ações e a 

reconstrução do conhecimento em outros níveis. 

Estamos organizados em blocos, a saber - Ensino Fundamental – séries iniciais: 

Bloco inicial de Alfabetização – Bloco I 1º, 2º e  3º anos –  e Bloco II 4º e 5º anos. 

Os blocos são organizados através do fluxo de estudantes ao longo da 

escolarização, mas, entendemos que esta organização deve vir acompanhada de 

mudanças nas práticas e ações desenvolvidas pela escola. 

Para garantir a qualidade do trabalho coletivo, assumimos o compromisso com a 

coordenação pedagógica semanal como prevê a proposta da SEEDF, com formação 

continuada de estudos, planejamentos, discussões e avaliações do trabalho pedagógico. 

Coordenação coletiva nas quartas-feiras com a presença da direção, coordenação, 

professores e equipe psicopedagógico.     

  Sempre que possível serão convidados profissionais para seminários e oficinas 

com a abordagem de temas diversos bem como a organização de eventos escolares e 

reuniões. 

Algumas ações, por ter apresentado contribuições para o crescimento do nosso 

trabalho pedagógico, serão continuadas (de modo não presencial), são elas: gincanas, 

sala de leitura, recreio divertido, aula de informática, festa junina, hora da 

cidadania semanal, projetos interventivos institucionais e específicos para os 
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alunos defasados idade/série, e projetos direcionados aos ciclos. Todas as 

atividades serão planejadas e, posteriormente, avaliadas nas coordenações. 

A organização institucional também perpassa pelo fortalecimento dos laços com a 

comunidade, fazendo do diálogo uma constante entre escola e comunidade, já que o 

nosso lema principal é “FAMILIA E ESCOLA UMA PARCERIA QUE DA CERTO”. 

Partindo desse pressuposto a equipe gestora promoverá durante sua gestão ações 

que visem à aproximação da comunidade com a escola, incentivando os 

pais/responsáveis a participarem ativamente das ações pedagógicas, culturais e 

financeiras da escola. 

A Escola Classe 03 do Gama tem como fundamento atender aos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Os Anos Iniciais estão divididos em dois blocos: bloco I – BIA (1º, 

2º e 3ºanos) e bloco II (4º e 5º anos). Sendo distribuídas em 21 salas de aula. No que 

concerne a Educação Inclusiva, há quinze turmas de Integração Inversa e oito turmas 

de Classe Comum Inclusiva. 

Uma vez consciente das características da Escola Classe 03 do Gama, buscamos 

desenvolver um trabalho pedagógico voltado às reais necessidades de nossos alunos, 

valorizando suas experiências pessoais, despertando em cada um a verdadeira 

cidadania. Neste contexto de construção de igualdade, as diferenças contribuirão para 

enriquecer o diálogo de respeito, onde o preconceito perde espaço para a valorização 

do outro, para a construção de uma sociedade de fato justa e democrática. 

O trabalho de elaboração e organização curricular deve, sempre que possível, ser 

um trabalho coletivo. Acreditamos que a Coordenação Pedagógica, instituição cuja 

finalidade é refletir a escola, é o espaço legítimo de construção de todo o processo 

pedagógico. 

A carga horária diária de cada turma tem duração de cinco horas, ministradas em, 

no mínimo, duzentos dias letivos, conforme preconiza a LDB, sob a responsabilidade de 

um único professor que tem em horário contrário a sua regência, três horas para a 

coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica é um espaço importante onde o 

professor pode refletir e planejar suas aulas, bem como discutir suas ideias e dúvidas no 

coletivo. As segundas e sextas-feiras a coordenação poderá ser individual, e em outros 

espaços, diferentes do escolar. O estudo dos pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento já foi objeto de reflexão destas coordenações, bem como a relevância da 

aplicação dos eixos norteadores em todo o âmbito escolar. 
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Os componentes curriculares e o calendário cívico deverão ser desenvolvidos por 

meio de atividades que contemplem os temas transversais. Nosso fazer pedagógico será 

planejado tendo como princípio à contextualização e interdisciplinaridade de 

conformidade com os documentos legais. 

Os Projetos de Trabalho terão  destaque  especial  pelo  papel  fundamental  na  

formação integral do aluno e por dialogarem estreitamente com elementos do currículo. 

É importante neste contexto proporcionar atividades culturais, propostas no currículo, 

que envolvam as famílias, bem como as reuniões de pais e do Conselho Escolar. 

O planejamento divide-se em diferentes momentos. No início de cada ano letivo a 

escola realiza o seu planejamento anual, reunido todo o corpo docente, administrativo e 

serviços, definido as principais metas, os projetos a serem desenvolvidos, os eventos 

sócios- educacionais e etc. Esta atividade normalmente é realizada após a organização 

funcional do ano, onde se define os coordenadores e a classe de atuação de cada 

docente. 
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Planejamento Anual  - 2020/2021 

Escola Classe 03 do Gama 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Escola Classe 03 do Gama 

Comitê Local 

Organização do Trabalho Pedagógico: mediação por 

tecnologias 

Biênio 2020-2021 

 
“..falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar” 

Representantes da Comissão Local 

Equipe Gestora: Vice Diretora, Rosemeyre Maria Cruz de Medeiros 

Representante dos professores: Kélita Farias 
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Pedagoga Orientadora: Karina Alves de Carvalho 

Carreira Assistência: Aline Naiara Silva 

Representante dos pais: Fabiana - mãe do aluno Nicolas 3° professora Caroline 

Milla Rodrigues Raposo - mãe da aluna Rebeca Raposo 3° B professora Edna 

Grupo de apoio 

Coordenadores : 

1º e 2º Ano – Marizete e Marleide Cruz 

Apoio: Eucledicia Vieira 

3º Ano- Fabiana Ferreira da Silva Nunes, Gleice Januzzi 

Apoio: Neidia dos Santos (Sala de Informátca) 

4º e 5º Ano – Fernanda das Chagas e Regina Maria 

Apoio: Regina Dalva(Sala de Leitura) 

Pedagogo: Joaquim Júnior 

 

“Vamos precisar de todo mundo” 
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Plano de ação 

1. Levantamento de dados – Mapeamento Institucional 

1.1 Pesquisa enviada aos responsáveis dos alunos feita por do GOOGLE DOCS e enviada 

via lista de transmissão do WhatsApp no dia 04 de junho de 2020; 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehmEgx4qrY_CuXc0whvrXxNc9BnoxC1B0ZYt

IL1rj_tuwGUQ/viewform?usp=sf_link 

1.2 Pesquisa enviada aos professores, Serviço de Apoio e Orientação. Esse questionário 

foi enviado de forma individual via WhatsApp no dia 12 de junho de 2020. 

2. Resultados preliminares 

2.1 Pesquisa enviada aos responsáveis dos alunos: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehmEgx4qrY_CuXc0whvrXxNc9BnoxC1B0ZYtIL1rj_tuwGUQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehmEgx4qrY_CuXc0whvrXxNc9BnoxC1B0ZYtIL1rj_tuwGUQ/viewform?usp=sf_link
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2.2 Pesquisa enviada para o grupo de professores via WhatsApp dia 04/06 

Atuação: Através da plataforma Google Sala de Aula 

Resultados preliminares: 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDkvSnlTQu8fdlTLJeBeU0iXNHnyR33N8IuXvPkFv

4jOrz-g/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDkvSnlTQu8fdlTLJeBeU0iXNHnyR33N8IuXvPkFv4jOrz-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDkvSnlTQu8fdlTLJeBeU0iXNHnyR33N8IuXvPkFv4jOrz-g/viewform?usp=sf_link
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Início das Atividades mediadas por 

tecnologias: Biênio 2020-2021 

Conforme determinação da SEEDF, com base nos Decretos governamentais e mediante 

Portarias específicas, a Escola Classe 03 do Gama estabeleceu o planejamento das 

atividades em teletrabalho mediante a Plataforma do Google Classroom, de acordo com 

os requisitos elencados nos Decretos governamentais. 

Dessa forma, seguem abaixo as ações executadas e a serem executadas no período 

compreendido pelos Decretos governamentais para as atividades escolares não 

presenciais. 

1. Reunião coletiva para definição da Comissão Local - Dia 05 de junho de 2020 em 

cumprimento às Portarias 120 e 126 SEEDF. Reunião em teleconferência. 

 

2. 22 a 26/06 – Semana de ambientação e adaptação ao novo formato através da 

plataforma – Decreto nº 40.583, de 1º de abril de 2020 

 

 

3. Acolhimento à Comunidade Escolar mediante Estratégias Pedagógicas. 

 

Com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento, bem como fortalecer 

os vínculos com o processo de escolarização adotamos as seguintes estratégias: 

a) Faixas nas entradas da escola; 

b) Cartazes nos pontos de comércio de maior circulação da comunidade; 

c) Informativos diários via Lista de transmissão via Whatsapp; 

d) Informativos e acolhimento via plataforma Facebook; 

e) Acolhimento dos pais na escola para a distribuição de cestas básicas, cestas 

verdes e materiais; e 

f) Visitas às famílias, em casos excepcionais, quando estas não puderam ser 

contatadas. 

Objetivos para o período de acolhimento e ambientação propostos na Circular nº 

169/2020 - SEE/SUBEB de 26 de junho de 2020: 
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1. Acolhimento e ambientação;  

2.  Avaliação diagnóstica;  

3. Revisão dos conteúdos e objetivos de aprendizagem da série/ano anterior e do que foi 

trabalhado no início do ano letivo nas aulas presenciais;  

4. Realização de busca ativa dos estudantes e interlocução com a comunidade escolar; 

Acolhimento  

 

4. 29/06 – Abertura oficial com validação da presença, depois alterado pelo Decreto nº 

40.939, do dia 02 de julho de 2020. 

 

5. Atualização cadastral dos telefones dos pais e/ou responsáveis. 

 

6. Apoio às atividades da plataforma Google Classroom.  

 

 
 

a) Grupos de transmissão via whatsApp, para os professores que se dispuserem a 

usar o aplicativo. Em coordenação coletiva semanal ficou acertado que os 

professores que optarem em contactar os responsáveis e pais dos estudantes de 

sua turma mediante a utilização de grupos de whatsapp poderão assim fazê-lo, 

sem prejuízo das ações de contato da secretaria da escola. 
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b) Atividades impressas elaboradas pelo professor. Tendo em vista a orientação da 

SEEDF para que todo estudante tenha acesso às atividades propostas e ao 

desenvolvimento curricular, os professores da EC03 do Gama decidiram em 

coordenação coletiva que ofertarão atividades impressas. Tais atividades 

vislumbram atender as demandas daqueles estudantes que não dispõem de 

modo algum a quaisquer tecnologias que possibilitem o acesso à Plataforma 

Google Classroom, bem como atender à demanda pedagógica dos estudantes do 

BIA e dos estudantes NEE’s, de acordo com as Adequações Curriculares 

formalizadas pela EEAA, professor regente e coordenação pedagógica. 

A distribuição dessas atividades dar-se-á quinzenalmente, na escola, pela Direção 

e equipe de apoio e EEAA, aos pais dos estudantes, cumprindo os requisitos 

legais do protocolo de segurança, como o uso da máscara, utilização do álcool 

em gel, distanciamento seguro e higienização do ambiente. 

 

 
 

c) Entrega/devolução do material didático, como suporte às atividades: livro didático, 

caderno do aluno, dentre outros materiais de suporte pedagógico. Essa entrega 

será presencial na semana de 22 a 26/06, seguindo uma escala e protocolo de 

segurança. Entrega será feita pela direção e grupos de apoio voluntário. 
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Sobre a Entrega e Devolução dos Materiais e Atividades Impressas 

 

A fim de viabilizar a devolução dos materiais didáticos aos estudantes a EC03 elaborou 

escala presencial seguindo a logística atual do quadro de turmas do matutino e do 

vespertino. 

Os responsáveis serão atendidos no horário em que o filho está matriculado, e deverá 

seguir o protocolo de segurança e a logística estabelecidos. 

Protocolo de segurança: uso obrigatório de máscara uso de álcool em gel nas mãos e 

uso de tapete para assepsia dos calçados, que será disponibilizado pela escola. 

O material será entregue pela área frontal da escola, e saída pela área lateral da parte 

superior. Deverão seguir as orientações para o espaçamento. 

Horário e dia da entrega dos livros, cadernos e atividades 

Matutino: 8h30 às 11h 

Vespertino: 13h30 às 16h 

 

 
 
 
MATUTINO 
 
 

22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 
1º ano A  

Prof.ª. Nélia 
2º ano A 

Prof.ª. Renata 

3º ano A 
Prefº. 

Manoel 

4º ano A 
Prof.ª 

Sandra 

5º ano A 
Prof.ª 

Fernanda 

 
1º ano B 
Prof.ª. 
Rejane 

2º ano B  
Profª..Jessica 

3º ano B 
Prof.ª Edna 

4º ano B 
Prof.ª Kélita 

5º ano B 
Prof.ª 

Fabíola 

2º ano C 
Prof. Zafenati 

3ºano C 
Prof.ª 

Clarista 

4º ano C 
Prof.ª Irenice 

5º ano C 
Prof.ª Jaene 

  
3º ano D 

Prof.ª 
Adriana 

  

      

 
VESPERTINO 
 
 

1º ano C – 
Prof.ª. Mirela 

2º ano D 
Prof.ª Juliana 

3º ano E 
Prof.ª 

Caroline 

4º ano D 
Prof.ª 

Amanda 

5º ano D 
Prof.ª 

Andreia 

1º ano D – 
Prof.ª. Carla 

2º ano E 
Prof.ª Beatriz 

3º ano F 
Prof.ª 

Suellen 

4º ano E 
Edinalva 

5º ano E 
Juliana 

  
3º ano G 

Prof.ª 
Fabiana 

4º ano F 
Prof.ª Ana 

Maria 

5ºano F 
Prof.ª 

Tatiane 

  
3º ano H 

Prof.ª 
Gesilenye 

 
5º ano G 

Profª Eliane 

 

d) Participação dos professores nos encontros virtuais diários ofertados pela 

SEE/EAPE, para o período de formação e acolhimento aos estudantes na 
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Plataforma do Google Classroom. Circular nº 24/2020 - SEE/EAPE, de 26 de 

junho de 2020. 

 

e) Apoio e suporte com Tutoriais para a utilização da Plataforma Sala de Aula Virtual, 

realizado pela equipe de apoio ao Plano de Ação e ofertado aos professores 

regentes. 

 

f) Acompanhamento semanal das atividades desenvolvidas pelos professores na 

Plataforma Google Classroom, nas atividades de teletrabalho, mediante 

conferência dos Relatórios Semanais/Mensais (2021). 

 

g) Coordenações coletivas semanais. Sendo às quartas-feiras, via tecnologias 

disponíveis, ou numa eventualidade, podendo ser marcada de acordo com a 

necessidade. 

 

h) Coordenações setorizadas, por ano, semanais. Os coordenadores pedagógicos 

estabeleceram coordenações semanais com os grupos de professores, divididos 

por ano de atuação, para a elaboração do planejamento dos conteúdos e 

atividades a serem desenvolvidas na Plataforma Sala de Aula Virtual bem como 

as atividades a serem impressas. 

 

i) Orientações específicas aos ANEE’s 

 

- Adequações das atividades; 

- Utilização de atividades adaptadas; 

- Utilização de mídias adaptadas; 

- Utilização de materiais físicos para a realização das atividades; 

- Salas de aulas exclusivas para os TEF’s e Deficientes e TEA. 

 

j) Uso do Google Meet como ferramenta de aula e mediação com os estudantes. A 

Equipe Gestora da EC03 do Gama, o corpo Docente e as Equipes de Apoio, 

juntamente com este Comitê Local, reuniram-se e em acordo decidiram adotar 

como forma oficial de mediação das atividades pedagógicas, o uso do Google 

Meet pelos professores e estudantes, sem prejuízo de outras formas de 

acompanhamento e suporte escolar, tais como grupo de Whatsapp e 

telechamadas.  
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As terças e quintas-feiras são destinadas ao planejamento entre os professores do 

mesmo ano, momento também destinado à confecção de materiais, atividade de reforço 

ou cursos de formação. As quartas-feiras são destinadas às reuniões coletivas, estas 

dedicadas à momentos de estudo, oficinas, palestras etc. 

O trabalho pedagógico desenvolvido na unidade teve sua essência na política 

educacional determinada pela Secretaria de Estado de Educação. Entretanto, diversas 

foram às iniciativas de alguns docentes na implementação de ações inovadoras que 

facilitavam a aprendizagem de seus alunos. Esta prática acabou por revelar uma 

dinâmica própria do fazer pedagógico da escola, que ao longo destes últimos anos 

demonstrou uma tendência natural para desenvolver um trabalho baseado na pedagogia 

de projetos. 

A pedagogia de projetos deve permitir que o aluno APRENDA-FAZENDO e 

reconheça a própria AUTORIA naquilo que produz por meio de QUESTÕES DE 

INVESTIGAÇÃO que lhe impulsionam a CONTEXTUALIZAR CONCEITOS já 

conhecidos e DESCOBRIR outros que emergem durante o desenvolvimento do projeto. 

Nesta situação de aprendizagem, o estudante precisa selecionar informações 

significativas, tomar decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confronto de ideias, enfim 

desenvolver COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS para aprender de forma colaborativa 

com seus pares. 

Neste processo a MEDIAÇÃO do professor é fundamental, pois ao mesmo tempo 

em que o estudante precisa reconhecer a sua própria autoria no projeto, ele também 

precisa sentir a presença do professor que ouve, questiona e orienta, visando propiciar 

a construção de conhecimento do estudante. A mediação implica CRIAÇÃO DE 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM que permitam ao estudante fazer regulações, uma 

vez que os conteúdos envolvidos no projeto precisam ser sistematizados para que os 

alunos possam formalizar os conhecimentos colocados em ação. O trabalho por projeto 

potencializa a integração de diferentes áreas de conhecimento, assim como a integração 

de várias mídias e recursos, os quais permitem ao aluno expressar seu pensamento por 

meio de diferentes linguagens e formas de representação. 

Do ponto de vista de aprendizagem no trabalho por projeto, Prado (2001) destaca 

a possibilidade de o estudante contextualizar aquilo que aprendeu, bem como 

estabelecer relações significativas entre conhecimentos. Nesse processo, o discente 
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pode ressignificar os conceitos e as estratégias utilizadas na solução do problema de 

investigação que originou o projeto e, com isso, ampliar o seu universo de aprendizagem. 

Em se tratando dos conteúdos, a pedagogia de projetos é vista pelo seu caráter de 

potencializar a INTERDISCIPLINARIDADE. Isto de fato pode ocorrer, pois o trabalho 

com projetos permite romper com as fronteiras disciplinares, favorecendo o 

estabelecimento de elos entre as diferentes áreas de conhecimento numa situação 

contextualizada da aprendizagem. No entanto, muitas vezes o professor atribui valor 

para as práticas interdisciplinares e com isso passa a negar qualquer atividade 

disciplinar. Essa visão é equivocada, pois Fazenda (1994) enfatiza que a 

interdisciplinaridade se dá sem que haja perda da identidade das disciplinas. Nesse 

sentido, Almeida (2002) corrobora com estas ideias destacando: “(...) que o projeto 

rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na ação de articular 

diferentes áreas de conhecimento, mobilizadas na investigação de problemáticas e 

situações da realidade. Isso não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no 

desenvolvimento das investigações, aprofundando-as verticalmente em sua própria 

identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem articulações horizontais numa relação 

de reciprocidade entre elas, a qual tem como pano de fundo a unicidade do 

conhecimento em construção” (p.58). 

O conhecimento específico – disciplinar – oferece ao estudante a possibilidade de 

reconhecer e compreender as particularidades de um determinado conteúdo, e o 

conhecimento integrado – interdisciplinar – lhe dá a possibilidade de estabelecer 

relações significativas entre conhecimentos. Ambos se realimentam e um não existe sem 

o outro. Este mesmo pensamento serve para orientar a INTEGRAÇÃO DAS MÍDIAS, no 

desenvolvimento de projetos. Conhecer as especificidades e as implicações do uso 

pedagógico de cada mídia disponível no contexto da escola favorece ao professor criar 

situações para que o discente possa integrá-las de forma significativa e adequada ao 

desenvolvimento do seu projeto. Por exemplo, quando o estudante utiliza o computador 

para digitar um texto, é importante que o professor conheça o que envolve o uso deste 

recurso em termos de ser um meio pedagógico, mas um meio que pode interferir no 

processo de o estudante reorganizar as suas ideias e a maneira de expressá-las. Da 

mesma forma em relação a outras mídias que estão ao alcance do trabalho pedagógico. 

Estar atento e buscando a compreensão do uso das mídias no processo de ensino e 

aprendizagem é fundamental para a sua integração no trabalho por projetos.  
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Reagrupamento 

interclasse - É 

realizado com a 

participação de todas 

as turmas do bloco e 

planejado 

coletivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforço - é 

destinado ao aluno 

que durante o 

desenvolvimento 

curricular, apresentar 

alguma dificuldade 

que não pode ser 

sanada com 

atendimento em 

sala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A periodicidade e os 

temas devem ser 

definidos durante o 

planejamento. Tem 

como foco principal 

os alunos do 3º e 4º 

anos, busca 

promover a correção 

da distorção idade 

(ano) dos estudantes 

retidos. Compreende 

assim, adequar as 

atividades e 

direcionar o conteúdo 

curricular à 

necessidade de cada 

discente. 

 

Será oferecido ao 

discente em algum 

dos moldes citados 

abaixo, de acordo 

com as 

características de 

cada estudante, a 

disponibilidade do 

professor e o espaço 

físico disponível: 

Em horário contrário 

ao da aula, 

Com substituição de 

horário para 

atendimento 

individual, 

Com atividades 

extraclasse, 

gerenciadas pelo 

professor. 

O professor e a 

Equipe Pedagógica 

decidirão que tipo de 

reforço será 

Escola, Comunidade 

Escolar e Equipe 

Pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola, Comunidade 

Escolar e Equipe 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes com 

defasagem idade-

série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes com 

dificuldades em 

determinados 

componentes 

curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por 

semana, de acordo 

com o cronograma 

estabelecido, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por 

semana, de acordo 

com o cronograma 

estabelecido, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 
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Sala de leitura - As 

crianças visitam o 

espaço destinado a 

leitura coletiva na 

sala de leitura.  

 

 

 

Recreio dirigido – 

Para evitar 

incidentes devido às 

características 

físicas e 

arquitetônicas da IE 

são ofertados aos 

discentes diversos 

brinquedos e jogos 

 

 

 

 

 

Sala de vídeo – No 

propósito de buscar 

uma 

adequado ao 

estudante, deverão 

registrar em ata e 

controlar a frequência 

e realização das 

atividades de acordo 

com a dificuldade do 

estudante, havendo 

um período 

determinado com 

avaliação antes e 

depois do período 

para comparação dos 

resultados e 

verificação do 

aproveitamento e 

tomada de outras 

decisões. 

 

Objetivo é despertar 

o gosto e, contudo, o 

prazer pela leitura. 

Também podem, a 

qualquer momento 

do ano letivo, realizar 

empréstimos de 

livros literários. 

 

Oferecer aos 

discentes durante o 

recreio: bolas, mesa 

de totó, mesa de 

pingue-pongue, 

aerohock, tendo as 

atividades 

monitoradas por um 

grupo de servidores 

que se revezam nos 

cuidados às 

crianças. Assim, 

direcionam as 

atividades a serem 

desenvolvidas 

durante o período de 

recreio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

 

 

 

 

 

 

Professores, 

monitores e demais 

servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por 

semana, de acordo 

com o cronograma 

estabelecido, 

 

 

 

 

Diariamente, durante 

o horário do recreio, 

nos turnos Matutino 

e Vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanalmente, de 

acordo com um 

cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 

 

 

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 
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contextualização 

com o conteúdo 

ministrado em sala 

de aula e oferecido 

aos docentes, 

através de um 

cronograma, a 

utilização de recurso 

audiovisual, entre 

eles o uso do 

Datashow, televisão 

e caixa de som, 

entre outros, para 

que possam planejar 

e interagir com os 

discentes.  

Sala de informática 

– Tem por objetivo, 

também, a 

contextualização 

através do uso da 

tecnologia com o 

conteúdo ministrado 

em sala, sendo 

orientado por uma 

professora 

readaptada.  

Maleta literária –

Cabe ressaltar que, 

cada maleta, 

contempla no 

mínimo 15 obras 

literárias escolhidas 

de acordo com 

série/ano dos 

discentes, tendo 

como propósito 

incentivar o hábito da 

leitura.  

 

 

 

 

 

Acesso às múltiplas 

mídias digitais, 

destacando-a 

audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os discentes 

aprendem através de 

jogos pedagógicos 

diversos conteúdos, 

como a realização de 

cálculos que 

envolvam as quatro 

operações básicas 

de matemática. 

 

É disponibilizada a 

um estudante por 

turma, uma vez por 

semana, uma maleta 

(pasta) contendo um 

gênero literário. 

Assim, após a 

leitura, o estudante 

que ficou 

responsável pela 

maleta deverá fazer 

o reconto da obra, 

expondo para a 

turma a história na 

qual leu. Essa 

maleta irá 

transpassar por 

todos os alunos, no 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estabelecido por 

turmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por 

semana, de acordo 

com o cronograma 

estabelecido, 

 

 

 

 

 

Uma vez por 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 
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Hora da cidadania – 

Em observância a lei 

12.031 de 

21/09/2009 que 

instituiu a 

obrigatoriedade da 

execução do Hino 

Nacional nas 

escolas, a EC 03 

realiza a execução 

do Hino Nacional 

com os alunos 

perfilados. 

 

 

 

 

Formatura dos 5º 

anos - Consiste na 

realização de 

cerimônia solene de 

formatura dos 

estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

sistema de rodízio, 

com isso todos irão 

ler e recontar as 

obras lá 

disponibilizadas. 

 

Execução do hino 

nacional, 

apresentação de 

trabalhos que 

exaltem o sentimento 

de patriotismo e 

cidadania. 

 

 

 

 

Assim que concluem 

o primeiro e o 

terceiro ciclo do 

Ensino Fundamental 

é ofertado um 

cerimonial de 

formatura. Essa 

cerimônia poderá 

ocorrer fora do 

ambiente escolar, de 

acordo com o 

planejamento para o 

evento. 

 

 

 
 
 

Escola, Comunidade 

Escolar e Equipe 

Pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escola, Comunidade 

Escolar e Equipe 

Pedagógica. 

 

Escola, Comunidade 

Escolar e Equipe 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola, Comunidade 

Escolar e Equipe 

Pedagógica 

 

Uma vez por 

semana, sempre à s 

sexta-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Atividades 

direcionadas e 

participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação. 
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – 2021 
 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

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

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo- Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao 

Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 

capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

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

 
METAS: 

● Sensibilizar a comunidade escolar em conviver harmoniosamente sobre a perspectiva da Cultura 

de Paz; 

● Contribuir com os profissionais em relação ao acolhimento e acompanhamento aos estudantes; 

● Colaborar para o fortalecimento do vínculo entre professores e comunidade escolar; 

● Colaborar para o fortalecimento dos vínculos entre a OE e a comunidade escolar; 

● Promover em parceria com as Redes de Proteção, atividades interventivas relacionadas a temas 

transversais; 

● Organizar e sistematizar o trabalho realizado pela Orientação Educacional na Unidade Escolar; 

● Conscientização da comunidade escolar para a importância da valorização da vida e do meio 

ambiente 
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TEMÁTICA 

 

    FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 
ESTRAÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 
 

EIXO DE 

AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Ed. 

Cidad 

ania 
DH 

Ed. 

Diver 

sid. 

Ed. 

Suste 

nt. 

Integração 

família - 

Escola 

  

X 

 Realização de 

diagnóstico da 

realidade escolar, 

para planejamento 

de ações 

interventivas para 

retorno às 

atividades não 

presenciais por 

meio de formulário 

no Google. 

Ação 

institucional 

Início do ano 

letivo 

Acolhimento da 

Comunidade 

Escolar, por meio 

de vídeos, roda de 

conversas, 

promoção de 

palestras, 

atendimento 

individualizado por 

whatsapp, ligações 

telefônicas e 

Google 

meet. 

Ação 

junto às 

famílias, 

professore

s e 

estudantes

. 

         Durante todo o 

ano  letivo 

Busca ativa por 

meio de ligações 

telefônicas, 

whatsapp, 

mensagens, envio 

de comunicado 

baseado na 

legislação e 

solicitação de apoio 

das redes de 

externas. 

Ação junto às 

famílias, 

estudantes, 

professores e 

redes de 

apoio. 

         Durante todo o 

ano     letivo 

 
 

   Rodas de conversas 

sobre diversidade e 

Ação junto 

aos 

Durante todo o 

ano 
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Cultura de Paz 
X X X 

bullying. estudantes letivo 

Ações e rodas de 

conversas para a 

construção do 

Plano de 

Convivência 

Escolar baseado na 

CNV. 

Ação junto 

aos 

estudantes, 

famílias e 

professores. 

2º semestre 

Promoção 

de Palestras 

com as 

Redes de 

Apoio para 

a 

Comunidad

e Escolar. 

Ação junto 

aos 

professores, 

estudantes 

e famílias. 

         Durante todo o 

ano letivo 

    Desenvolvimento 

dos projetos sobre 

inclusão, violência 

e emoções visando 

trabalhar a análise, 

a vivência e o 

desenvolvimento 

de valores, atitudes 

e comportamentos. 

(Produção de 

vídeos sobre a 

internet segura para 

as crianças, sobre 

cultura de paz e 

violência 

doméstica). 

Ação junto 

aos 

estudantes e 

famílias. 

Durante todo o 

ano letivo, 

respeitando o 

planejamento e o 

calendário anual 

da SEDF. 

Autonomia de 

estudo 

X X X Produção de vídeos 

e materiais 

informativos, 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante todo o 

ano letivo 

    compartilhados por 

meio do Whatsapp, 

plataforma e 

impressos. 

 Durante todo o 

ano letivo 

    

Rodas de conversas 

nas turmas, por 

meio do Google 

Meet. 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante todo o 

ano 

letivo 

Saúde e X X X Contribuir com a Ações em Durante todo o ano 
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Cidadania  

 

 

 

equipe gestora 

nos 

encaminhamento

s e nas ações que 

envolvem 

diretrizes e 

legislações em 

defesa 

das garantias de 

direitos da criança 

e do adolescente. 

Rede letivo 

   

 

 

 

 

 

Articulação com as 

redes de apoio 

referente ao 

Programa 

Saúde na Escola 

Ações em 

Rede 

Durante todo o 

ano letivo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de vídeos 

e materiais 

informativos acerca 

das temáticas: 

saúde mental, 

autocuidados, 

dengue, higiene 

pessoal e meio 

ambiente. 

    Ações junto 

aos 

estudantes, 

famílias e 

professores. 

Durante todo o 

ano  letivo 

 
 
 
 
Aprendizagem 

Socioemocion al 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

Rodas de 

Conversas e 

oficinas por meio 

do Google meet 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante todo o 

ano letivo 

    

Escuta ativa e 

sensível por meio 

de ligações 

telefônicas, 

mensagens de 

Whatsapp, vídeo 

chamadas. 

Ações junto 

aos 

professores, 

famílias e 

estudantes. 

Durante todo o 

ano letivo 

    

Produção de vídeos 

e materiais 

informativos 

Ação junto 

aos 

estudantes e 

famílias 

Durante todo o 

ano 

letivo 

 

 

 

 

 

   

Promoção de 

momentos de 

acolhimento nas 

Coordenações 

Ação junto 

aos 

professores 

e famílias 

Durante todo o 

ano 

letivo 
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Coletivas e 

Reunião de Pais. 

 

 
Projeto de 

transição 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Promoção de 

Rodas de 

Conversas 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante todo o 

ano 

letivo 

    

Reuniões com as 

famílias para 

orientação e 

esclarecimentos 

Ação junto 

às famílias 

Durante todo o 

ano 

letivo 

    

Promoção de 

momentos de 

interação com as 

escolas 

sequenciais e as 

famílias 

Ações 

institucionai

s 

Durante todo o 

ano 

letivo 

Inclusão de 
Diversidade 

X X X 
Produção de 

materiais e vídeos 

sobre a Semana 

Distrital de 

Conscientização e 

Promoção da 

Educação Inclusiva 

aos 

Ação junto 

aos 

estudantes, 

famílias e 

professores. 

Março 

    alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais  

Produção de 

materiais e vídeos 

sobre o Dia 

Nacional de 

Luta das Pessoas 

com Deficiência 

 

Ação junto 

aos 

estudantes, 

professores e 

estudantes. 

Setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 
Estabelecer a avaliação por cada meta apontada 

 
● Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico. 

● Observação e análise das demandas encaminhadas à Orientação Educacional. 
● Ocorrerá durante todo ano letivo nas reuniões pedagógicas da escola mediante observação, diálogo 

e registros escritos. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – EQUIPE 

ESPECIALIZADA (EEAA) 

PLANO DE AÇÃO -2021 

OBJETIVO GERAL 

 Propiciar ao estudante com deficiência, atividades especificas por meio do PIBI ( Plano 

Individualizado Bimestral Individual) nesse período de ensino remoto e apoio às Adequações 

Curriculares  de modo à complementar sua formação, para que possa superar as limitações 

causadas pelo comprometimento: sensorial, físico, e intelectual, explorando ao máximo suas 

competências e habilidades de forma a incluir o estudante com deficiência em todos os 

espaços da escola, preparando-os para terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas 

atuantes e participativas no mundo em que vivemos. 

Justificativa 

O serviço de Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. 

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser 

diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, 

vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa 

a formação dos estudantes, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes 

e participativas no mundo que vivemos. De acordo com a Resolução n° 1/2017 CEDF “o 

atendimento educacional especializado apresenta-se de forma complementar e suplementar à 

escolarização em classes comuns do ensino regular dos estudantes com deficiência, com altas 

habilidades ou superdotação, visando atender às suas especificidades, por meio de instrumentos 

e diretrizes necessários à eliminação ou superação de barreiras sociais, psicológicas, atitudinais, 

físicas, dentre outras que possam impedir a educação cidadã.” Sendo a Sala de Recursos desta 

Unidade de Ensino generalista, (SRG), assume caráter de complementariedade à “formação dos 

estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou demais características 

congêneres” Resolução n° 1/2017 CEDF. Contudo a proposta de atuação desta Sala de 

Recursos contemplará o processo de desenvolvimento global da consciência e da comunicação 

entre o educador e o educando integrando dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis 

de conhecimento e expressão, ressignificando os conteúdos escolares e as relações 

estabelecidas. 
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PERÍODO 

Este plano de ação é de caráter anual (2021), seguindo o calendário escolar da SEEDF. 

DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho, em 

caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, 

autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do 

funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e dá 

outras providências. 

DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto Nº 

41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre outras providências. 

 

INICIATIVAS / ATUAÇÃO 

 

Período Meta  Estratégia  Envolvidos 

Março 

 

 

 

 

 

 

Maio e junho 

 

 

 

 

Agosto 

 

 

Setembro 

- Semana distrital 
de acolhimento a 
pessoa com 
deficiência;  

 

- Repasse de perfil 
das turmas e 
orientações; 

- Acolhimento aos 
pais; 

- Observação dos 
estudantes com sua 
turma em AVA; 

 

 

- Estudo de caso 
omisso; 

 

- Semana de luta da 
pessoa com 
deficiência; estudos 

- Sensibilização e Oficina de 
vídeos temáticos para os 
professores e estudantes. 

- Agendamento individual com 
os professores. 

- Participação em Reunião de 
Pais. 

 

 

 

- Agendamento para 
observação (via meet). 

 

 

- Participação em reunião. 

 

 

- AEE, EEAA, 
SOE 

 

- AEE, EEAA, 
SOE 

 

- Equipe Gestora 
e Serviços de 
Apoio à 
Aprendizagem 

- Sala de 
Recursos  

 

 

- AEE, EEAA, 
SOE 
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Todos os projetos listados acima foram estruturados a partir de ideias da 

coletividade dos profissionais da Escola Classe 03, para aplicação durante esta gestão, 

que tem a consciência de que todos somos responsáveis pela execução, manutenção, 

avaliação e possíveis discussões para aprimoramento, adequação e criação de novos 

projetos que visem à melhoria do nosso ensino aprendizagem. Salientamos que todos 

 

 

 

Outubro e 
novembro 

 

 

 

Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer 
do ano letivo 

 

 

 

No decorrer 
do ano letivo 

de casos nas 
escolas; 

 

- Enturmação dos 
estudantes com 
deficiências e 
autismo com a 
UNIEB; 

 

- Formação de 
turmas para o ano 
letivo seguinte; 

-Coordenações 
coletivas temáticas 
para Adequação 
Curricular e 
Adaptação de 
atividades e 
avaliações;  

 

- Coordenações 
Coletivas Temáticas 
(Adequação 
Curricular, 
Adaptação de 
atividades e 
avaliações, 
Deficiências) 

 

- Atendimentos 
síncronos e 
assíncronos; 

- Vídeos, Palestras, Músicas e 
Atividades relacionadas ao 
tema. 

 

 

- Participação em reunião. 

 

 

 

 

- Participação em reunião. 

 

 

 

 

 

 

- Momentos de Formação com 
palestras informativas e 
Oficinas. 

 

 

 

- Atendimentos em plataforma, 
chamadas de vídeo, envio e 
recebimento de atividades e 
materiais pedagógicos. 

- AEE, EEAA, 
SOE 

 

 

 

- AEE, EEAA, 
SOE E UNIEB 

 

 

- Coordenação 
Pedagógica e 
Serviços de 
Apoio à 
Aprendizagem 

 

 

 

 

 

- AEE, EEAA, 
SOE 

 

 

 

 

- Sala de 
Recursos  
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nós primamos pelo compromisso com a manutenção e aplicação dos projetos 

institucionais listados. 

Estratégia de Avaliação 

Do ponto de vista institucional a escola realizará, conforme o calendário 

estabelecido pela Secretaria de Estado e Educação, momentos coletivos de avaliação 

com toda a comunidade escolar, tendo como foco o trabalho desenvolvido pela 

unidade educacional, com a participação de todos os segmentos escolares. Neste 

processo todos são avaliados e avaliadores. 

Quanto à avaliação do próprio Projeto Político Pedagógico, esta acontecerá 

processualmente e poderá, dentro da avaliação institucional, ser feita de maneira 

sistemática. A reflexão constante das ações desenvolvidas com base nas orientações 

do projeto deve balizar a sua validação, bem como modificações e ajustes necessários. 

Conselho de Classe é composto por representantes de todos os segmentos da 

comunidade escolar, para que avaliem e definam ações e, assim, possam consolidar a 

perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as aprendizagens que ocorrem 

na escola, devidamente registrados. 

A avaliação escolar seguirá como princípio o regimento da Rede Pública de Ensino 

do DF, no propósito de averiguar o grau de instrução e o conhecimento dos alunos, 

buscando suprir as defasagens e traçar a melhor metodologia de ensino. A avaliação 

não deverá ser vista unicamente como a aplicação de provas, sejam objetivas ou 

subjetivas, existem múltiplas avaliações que traçam o nível de conhecimento e as 

dificuldades dos discentes, sejam elas: trabalhos em grupo, seminários, jornal falado, 

questionários, estudos dirigidos, confecções de materiais pedagógicos e etc.  

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são 

avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar 

a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos. 

Nos testes aplicados nos quintos anos do ensino fundamental, os estudantes 

respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, 

com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes 

fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao 

desempenho. 
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As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas de aprovação 

nessas esferas. 

   

Plano de Ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

 

Constituem objetivos desse Projeto Político Pedagógico: 

 

- Participar ativamente dos Projetos Institucionais (do MEC e SEEDF e CRE); 

- Elevar os índices de aprendizagem dos alunos; 

- Melhorar os índices de avaliação; 

- Desenvolver ações mobilizadoras para o processo de aprendizagem; 

- Propiciar a integração entre a escola e comunidade; 

- Fortalecer a participação dos pais na vida dos estudantes; 

- Intensificar a atuação do conselho escolar; 

- Aprimorar o espaço físico da escola; 

- Aprimorar as relações interpessoais na escola; 

- Incentivar e favorecer a qualificação dos professores e funcionários; 

- Assegurar a transparência nas questões financeiras da escola; 

- Assegurar a funcionalidades dos projetos da escola; 

- Diminuir os índices de reprovação; 

- Aumentar a participação dos pais e ou responsáveis nas reuniões bimestrais e 

em eventos realizados pela escola; 

- Valorizar o trabalho de cada funcionário da escola incentivando alunos e 

comunidade a reconhecer o valor de cada profissional; 

- Despertar em cada pai sua importância na realização da Gestão Democrática; 

- Instituir todos os princípios da educação do campo buscando assegurar à nossa 

comunidade seus direitos; 

- Promover a inclusão educacional; 

- Reduzir o número de alunos não alfabetizados; 

- Priorizar o reagrupamento dos alunos de acordo com suas necessidades de 

leitura e escrita; 

- Fortalecer a realização do reforço escolar; 
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- Desenvolver o hábito e gosto pela leitura. 

                            
Acompanhamento e Avaliação do PPP 

 

A avaliação não deve se resumir na ideia de medida, mas sim compreender uma 

forma de obtenção de informações para uma posterior análise para intervenções futuras 

com a finalidade de melhorar o que esta sendo avaliado. 

A Equipe Gestora da Escola Classe 03 acredita que os momentos de avaliação e 

coletividade deste PPP será de extrema importância para o desenvolvimento, e 

melhoramento do trabalho pedagógico desenvolvido nesta instituição e das ações aqui 

propostas. 

Salientamos também a importância da constante avaliação do Projeto Político 

Pedagógico durante as coordenações, nas reuniões ordinárias do conselho de classe, 

conselho escolar e dias letivos temáticos. 

Devemos observar também se as metas propostas no PPP serão alcançadas e se 

terá o envolvimento de toda comunidade escolar.  

E por fim fazer da avaliação do Projeto Político Pedagógico uma prática constante 

da escola. 

 

Projetos Específicos 

 

Diante dos diversos projetos que contemplam as políticas educacionais, em âmbito 

distrital, cabe mencionar o PROERD.  O Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência, da Polícia Militar, tem foco na prevenção e na conscientização dos 

alunos, alertando-os sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas e sobre a conduta 

associada à violência. A iniciativa foi criada no Distrito Federal em 1998, e já beneficiou 

mais de 500 mil jovens contribuindo com ações integradas para manter crianças e jovens 

longe das drogas e da violência. Policiais com formação em psicologia, assistência social 

e outras áreas de ciências comportamentais se aproximam da classe estudantil, indo 

para dentro das salas de aula e conseguem evitar que muitos alunos se envolvam com 

as drogas. Ao final do trabalho realizado nas escolas, a PMDF promove uma formatura, 

ocasião em que todos beneficiados pelo programa se juntam para celebrar os bons 

resultados obtidos com a parceria entre escolas, comunidade e polícia. 
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Assim, através de aulas direcionadas para o combate ao uso de entorpecentes, 

ministradas por uma agente policial, é ofertado aos alunos do 4º e 5º anos noções de 

combate às drogas e os malefícios ocasionados por elas.  

Já em âmbito federal um projeto de grande notoriedade é a Prova Brasil, promovida 

pelo Saeb – Sistema Nacional de Educação Básica, na qual é aplicada para os alunos 

de 5º ano, séries iniciais do Ensino Fundamental, um conjunto de questões compostas 

dos componentes curriculares de matemática e português. O resultado dessa prova 

compõe o Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica agrega ao enfoque 

pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, 

facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os 

sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o 

mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos 

para obter resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando 

a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação 

do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade 

de melhoria do sistema. 
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 ANEXOS: Aspectos físicos 
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