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1. Apresentação

Esta Proposta Pedagógica (PP) é um instrumento de planejamento coletivo que reflete o

esforço dos segmentos no sentido de estabelecer as ações pedagógicas e administrativas, que servirão

de “ponte” entre o existente e o desejável, na busca de uma educação de qualidade social.

Ele foi elaborado inicialmente por meio da Avaliação Institucional, enviada via questionário

online para pais e servidores da escola. Recolhemos opiniões e sugestões dos funcionários e das famílias

através de questionários, debates, reuniões, coletivas e conversas realizadas.

A participação dos alunos na construção da PP vem contribuir de forma enriquecedora por

meio do protagonismo estudantil. As reflexões realizadas com os alunos sobre “a escola que temos” e “a

escola que queremos” abre o debate para as melhorias a serem realizadas dentro e fora da escola. Os

alunos são instigados a pensar e criticar sobre o desenvolvimento das atividades educacionais e sociais.

A escuta dos estudantes foi realizada por meio de questionário propondo colher opinião dos alunos

quanto aos aspectos da escola que precisam de melhoria.

A Proposta Pedagógica serve para subsidiar a organização do trabalho pedagógico, materializar

o currículo em Movimento do Distrito Federal, demonstrar as ações para a comunidade escolar. Ele é

democrático, flexível, participativo, dinâmico, intencional, vislumbra objetivos; manifesta o pensamento

da comunidade escolar e a função social da escola. Devido a sua dinamicidade, a PP requer uma

avaliação/reestruturação em uma ação contínua e flexível, num constante redimensionamento de

caminhos e busca de alcance de objetivos.

Conforme prevê a legislação a proposta terá uma abrangência de um ano visando à autonomia

financeira, administrativa e pedagógica da escola, reafirmando seu compromisso com uma educação de

qualidade social para o sistema de ensino.

Nos anos 2020 e 2021 foram de grande superação, tanto para a Escola como para a

comunidade escolar e todo o país. Enfrentamos o coronavírus e com ele todas as consequências do

isolamento e da pandemia. Desde o início da suspensão das aulas presenciais em 2020 nossa equipe de

professores se dispôs a enviar atividades de forma online aos nossos estudantes, com o objetivo de

mantermos nossos alunos em contato com os estudos e com a Escola. Criamos grupos de WhatsApp

com os pais, divididos conforme a turma do filho(a), a fim de facilitar e agilizar a comunicação com as

famílias.

No início das aulas remotas, em julho de 2020, realizamos buscas ativas com nossas famílias

que não estavam mantendo contato com à Escola, obtivemos êxito com a participação da maioria delas.

Esta Proposta Pedagógica irá apresentar e se embasar nas estratégias adotadas para alcançar

cada criança durante as aulas remotas.



2. Histórico

Com a capacidade de proporcionar mudanças cognitivas, emocionais e sociais nos indivíduos que

por ela tiveram a oportunidade de passar, essa instituição vem construindo, ao longo de seus 50 anos,

uma bela trajetória que merece ser rememorada.

Em 01 de setembro de 1970, foi criada a Escola Classe 04 do Cruzeiro, situada à EQ. 405/407 -

Área Especial - Cruzeiro Novo, iniciando suas atividades nessa mesma data. Teve como primeira diretora

a professora Zaira Neves Garófalo.

Foi criada pelo Decreto nº 1.546 - GDF de 16/12/70 e reconhecida através da Portaria nº 17 -

SEC, de 07/07/80. (DODF nº 129 de 10/07/80)

Está vinculada a SEEDF através da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto (CRE PP)

situada na SEPN 511, lote 02, Bloco “B” - Edifício Bitar III, Brasília - DF que em articulação com o nível

central, realizam as ações que concretizam as políticas para a educação.

A partir dessa data muito há para ser contado, de modo especial, na vida de boa parte da

comunidade do Cruzeiro, dos alunos e funcionários, tem a citada instituição por mentora.

O Governo do Distrito Federal, no dia 11 de março de 2020, emitiu o Decreto nº 40.509

suspendendo as atividades educacionais por cinco (5) dias. Durante essa suspensão de atividades, a

Gestão acolheu e explicou para as famílias a atual situação por meio das Redes Sociais (WhatsApp e

Facebook) e telefone fixo da Instituição.

Em seguida, o recesso escolar de 15 dias foi antecipado e autorizado pelo Decreto nº

40.520/2020, período de 16 a 31/03, em conformidade com o Art. 34 da lei nº 5.105/2013. Durante o

longo período em que os alunos se encontravam em casa, a escola disponibilizou atividades impressas

para às famílias que tivessem interesse, afim de não deixar os alunos ociosos.

No período que compreendeu de 01/04/2020 até 31/05/2020, as atividades educacionais foram

suspensas conforme Decreto nº 40.583 de 1º/04/2020. Por considerar a necessidade damanutenção dos

hábitos escolares dos estudantes e considerando a clientela atendida pela escola, a Gestão observou a

necessidade de manter o contato com os estudantes e familiares. A instituição manteve o fornecimento

de atividades escolares via WhatsApp. Por meio de preenchimento de questionários, realizou o primeiro

levantamento diagnóstico da realidade econômica/alimentar de cada estudante da unidade. Em conjunto

com o SOE e corpo docente, foi realizada campanha de arrecadação de gêneros alimentícios. Estes foram

direcionados às famílias elencadas no diagnóstico realizado.
4
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O Decreto nº 40.817, de 22 de maio de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Corona vírus (Covid-

19) deu outras providências e manteve, segundo o Art. 2º, a suspensão das atividades educacionais

presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades das redes de ensino pública e privada no

âmbito do Distrito Federal. A partir da manutenção do decreto de suspensão das aulas, meios de

disponibilização de acesso à escola e ao corpo docente foram elaborados através de estratégias de resgate

dos contatos atualizados dos responsáveis pelos estudantes.

A Portaria nº 129, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF, Extra nº 87, de 1º de junho de

2020, instituiu o Programa Escola em Casa DF. Com o retorno do corpo docente, no dia 05/06, em regime

de Teletrabalho, a escola iniciou o planejamento das atividades para disponibilização de forma remota.

No dia 22/06/2020, voluntariamente, considerou-se o planejamento de retorno de atividades,

anteriormente divulgado pela SEE, para continuidade da rotina de estudos nas residências.

Colocando-se à disposição para elucidação de quaisquer necessidades, tais atividades foram

disponibilizadas via WhatsApp. Seguindo o calendário escolar divulgado pela SEE, no dia 13/07/2020, as

frequências começaram a ser computadas via acesso a plataforma oficial de ensino e/ou por meio do

recolhimento das atividades impressas.

Após a realização do diagnóstico de acesso à tecnologia, foi constatado que 10% dos estudantes

não possuíam instrumentos tecnológicos para a utilização da plataforma. Diante disso, a unidade escolar,

para garantir o direito de acesso à educação, elaborou estratégias para a distribuição das atividades

impressas aos estudantes, bem como campanha de doação de celulares e tablets.

No período de ensino remoto, o estudante acessa a plataforma, tira as dúvidas e participa das

aulas via Google Meet. O estudante que não tem acesso à plataforma Google Sala de Aula, retira as

atividades de forma impressa na escola a cada quinze dias.

Em 2021, ainda em momento de isolamento devido à pandemia O Governo do Distrito Federal,

no dia 27 de fevereiro de 2021, emitiu o Decreto nº 41.849 suspendendo as atividades educacionais

presenciais. Desta forma, o ano letivo de 2021 iniciou-se, no dia 08 de março, de forma remota, por aulas

via Google Sala de Aula.

Diante do agravamento dos casos de COVID-19, as aulas permaneceram de forma remota no

Distrito Federal durante o 1º e 2º bimestre do ano letivo de 2021.

Após estudos de como coletar dados dos pais e professores em estado de isolamento social

concluímos que deveríamos fazer de forma online. Enviamos questionário web para realizar a coleta de

dados e para que todos os segmentos desta comunidade escolar construíssem essa Proposta Pedagógica.
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2.1 Dados de identificação:

Nome: Escola Classe 04 do Cruzeiro

CNPJ: 00.511.048/0001-64

Endereço: SHCES Q. 405/407 Área Especial- Brasília/DF

E-mail: escola04cruzeiro@gmail.com

Telefone: 3901-2584

E-mail institucional: ec04cruzeiro.ppc@edu.se.df.gov.br

Localização: Área Urbana

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto

Data de criação da Instituição Educacional: 01/09/1970

Autorização: Dec. nº 1.564 – GDF de 16/12/70 (Leg. do DF – vol. VIII).

Reconhecimento: Port. nº 17-SEC, de 07.07.80 (DODF nº 129, de 10/07/80 e A.N. da FDF – vol. 1).

2.1.1 Servidores desta UE

Equipe Gestora

Direção Simone Alves Cardozo Martins
Vice Direção Tiago Júnio Gonçalves de Sousa
Chefe de secretaria Cláudia Santos de Lima
Supervisora administrativa Flávia Dantas Neves

Equipe de Coordenação

Professora Célia Lucia de Oliveira
Professora readaptada Lucília Teixeira de Oliveira

Orientadora Educacional

Alessandra Regina Lucas

Gerciane Gomes de Oliveira (apoio)

mailto:escola04cruzeiro@gmail.com
mailto:ec04cruzeiro.ppc@edu.se.df.gov.br


7

Sala de Recursos

Ana Carla Menezes Leite

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

Psicóloga Débora Carvalho Fernandes

Equipe docente

Ana Karolina Costa de Andrade

Anélia Maria de Lima Carvalho

Bianca Pereira Silva Rocha

Carolina Correia Silva

Daniela Coelho

Ellem Gabrielle dos Santos

Fabiany Rios Gonçalves

Glória de Fátima Vieira Teixeira

Graziella Hott do Amaral

Kauan Gomes Mansur

Líliam Rangel Peitudo

Luciana Laurentina Bezerra Pessoa

Milene Gontijo da Silva Santos

Rosimeire Félix de Brito Nery

Sara Regina Damasceno Silva

Telma Ferreira Romero

Professores readaptados

Sala de leitura Bianca Maria Orichio Rodrigues

Sala de leitura Eronisa Carlos Moreira

Lab. Informática

Lab. Informática

Rosângela Xavier da C. de Sousa

Elizabeth Cristina Lopes Ribeiro

Merendeiras

Tatiane Rosa da S. Andrade

Kátia Lopes da Silva

Limpeza terceirizados

Eliana da Luz Menezes

Elias de Oliveira Melo

Elineide Lopes Silva

Maria da Glória Soares de Sousa

Marcos Antônio Rodrigues Pereira
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Total de servidores: 41

Total de alunos em 2021: 271

Vigias terceirizados

Douglas Weverton Rodrigues Ferreira

Paulo Carlos Vieira

Moacy de Lima Silva

Fernando Francisco de Oliveira

Conselho Escolar

Presidente Lílian Oliveira Faria Aposentada

Vice-presidente Mariana Calazans Dourado Exonerada

Seg. Pais Tiago Reis Calixto Ativo

Seg. Pais Diana Melo Pereira Filho saiu da escola

Secretária Liliany Martins M. Diniz Aposentada

Membro nato Simone Alves Cardozo Diretora

Comissão Local - Pandemia - COVID-19

Segmento Membro

Direção Simone Alves Cardozo

Carreira Assistência Flávia Dantas Neves

Orientadora Educacional Alessandra Regina Lucas

Professor Sara Regina Damasceno Silva

Pais Vanessa Santos dos Prazeres

Pais Sheila Macedo de Sousa

Turnos de funcionamento:Matutino e Vespertino

Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental anos iniciais e Classe Especial.

Etapas, fases e modalidades de ensino: 1º ao 5º Ano e Classe Especial.
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2.2 Caracterização Física da Escola

A escola tem capacidade para atendimento de

16 turmas, sendo 8 no matutino e 8 no vespertino. A

sua capacidade física é de 7 salas de aula por turno em

condições de uso e 1 sala adaptada para atendimento

à Classe Especial.

A escola é composta das seguintes

dependências:

Dependência Total

Banheiro de pré-escolar (desviado para depósito) sem uso 02

Banheiro dos alunos feminino 01

Banheiro dos alunos masculino 01

Banheiro servidor feminino 01

Banheiro servidor feminino (desviado para depósito) sem uso 01

Banheiro servidor masculino 01

Banheiro deficiente (reformado esse ano) 01

Sala de leitura (sala de aula desviada) 01

Cantina 01

Copa 01

Direção 01

Laboratório de informática 01

Mecanografia 01

Sala de coordenação 01

Sala de Recursos / Sala do SOE / Sala da Equipe de Apoio à Aprendizagem 01

Sala de reforço 01

Sala adaptada para Classe Especial 01

Salas de Aula 07

Secretaria 01

Sala do administrativo 01
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Planta da Escola Classe 04 do Cruzeiro
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3. Diagnóstico da Realidade Escolar

A Escola Classe 04 do Cruzeiro está localizada no bairro Cruzeiro Novo e atende a alunos do

Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Classe Especial.

Quanto ao quantitativo de turmas em 2021 ficou assim dividida:

TURNO Classe

Esp.

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano

Matutino 01 01 01 01 02 02

Vespertino 01 02 01 02 01 01

Total 02 03 02 03 03 03

A Classe Especial matutino é composta por um aluno TGD, e a Classe Especial vespertino é

composta por dois alunos TGD.

Levantamento de alunos em defasagem idade/série

quantidade defasagem anos alfabetizado

01 1 ano sim

04 2 anos Sim

07 3 anos 6 -Sim / 1 - Não

05 4 anos 4 - Sim / 1 - Não

Levantamento de alunos retidos em 2020

Ano Quantidade

1º ano 02

2º ano 03

3º ano 11

4º ano 01

5º ano 04
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Levantamento de alunos com necessidades especiais

TURMAS TGD DI TDAH DPAC TOD DMU ON AH Dislexia Total

1º ANO 03 03
2º ANO 01 01 01 03
3° ANO 03 02 02 02 01 01 01 12
4º ANO 02 03 06 02 01 02 01 17
5º ANO 01 02 04 01 01 09

CLASSE ESP. 03 03
Total 14 06 13 05 03 00 03 02 02 47

Devido ao momento de pandemia da COVID-19 que se evidenciou desde o ano de 2020 e

continua em 2021, as aulas foram suspensas em 27 de fevereiro de 2021, por meio do Decreto nº 41.849

12. Sendo assim, conforme o cronograma desta UE realizamos formulário, Google Forms, sobre

Avaliação Institucional com os alunos.

A Escola Classe 04 do Cruzeiro trabalha com a pedagogia de projetos tendo como projeto

principal o projeto “Vivências” que serve de ponto de partida para os outros subprojetos. O projeto

Vivências é o nosso projeto maior que está inserido dentro da nossa Proposta Pedagógica de trabalho e

tem como objetivo inserir temas que façam a ponte entre a realidade e os conteúdos trabalhados

durante todo o ano. A cada ano são incorporados a ele temas que são desenvolvidos no coletivo da

escola com atividades em grupo, individuais, amostras, festividades, etc. O tema do projeto 2021 é

“Ensinar e aprender com Inteligência Emocional”.

3.1 Questionário aos pais, estudantes e servidores

Uma das participações da comunidade escolar na elaboração da PP é feita por meio de

questionário enviado às famílias. O questionário possibilita uma coleta de dados e opiniões a respeito

do trabalho desenvolvido na Unidade Escolar. A partir da análise desses dados projetamos metas a

serem atingidas para a melhoria na qualidade da educação oferecida pela Escola.

Devido ao isolamento social da pandemia COVID-19 elaboramos os questionários online para

os pais e servidores desta UE que foi enviado viaWhatsApp.

Das 271 famílias atendidas na Escola, 173 responderam ao questionário, isso representa

63,83% das famílias.
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Pais - Residência das famílias
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Nossa Escola é composta por 41 servidores, sendo 16 professores regentes, 6 professores

readaptados, 2 terceirizadas merendeiras, 5 terceirizados da limpeza, 1 servidor na E.E.A.A., 1 servidor

na Orientação Educacional, 1 na Sala de Recursos, 1 coordenadora, 4 servidores na equipe de gestão e

4 vigias.

Dos 41 servidores da Escola, 23 responderam à Avaliação Institucional, isto corresponde à

54,76% dos servidores da Escola.

É com o apoio de toda a comunidade escolar, inclusive ouvindo os nossos alunos, que

poderemos analisar os resultados obtidos até então e ajustar o que precisa ser melhorado, identificando

quais foram as lacunas que ficaram no processo de construção de uma escola ideal.

3.1.1 Dados coletados

Apesar de estar localizada no Cruzeiro Novo, a E.C 04 do Cruzeiro não atende somente a

clientela do bairro, abrangendo outras áreas do DF. A clientela da Escola é composta em sua maioria por

alunos moradores do Cruzeiro Novo. A segunda maior clientela são os alunos da Vila Estrutural que se

deslocavam para Escola em ônibus custeado pelo Governo do Distrito Federal, em aula presencial. A

maioria dos servidores da Escola reside no Cruzeiro. A seguir temos o gráfico, conforme pesquisa

realizada:
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Observa-se que a maioria das famílias recebe de 2 a 3 salários-mínimos.
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Ainda apresentamos um número elevado de pessoas nas famílias que não foram vacinadas.

Identificamos que a maioria dos pais cursou o ensino médio ou superior.
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Formação dos servidores
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A maioria dos servidores possuem especialização, acrescentamos que alguns servidores
apresentammais de uma especialização. Abaixo listamos a quantidade e as áreas de especializações:

Especializações
Alfabetização 1
Alfabetização e Letramento e Coordenação Pedagógica 1
Coordenação pedagógica, psicopedagogia e educação infantil 1
Didática 1
Ensino Especial 1
Educação à Distância 1
Orientação Educacional 4
Supervisão Escolar e Orientação Educacional 1
Psicopedagogia clínica 1
Psicopedagogia 6
Ensino Especial, Psicopedagogia, Educação Infantil 1
Psicopedagogia Institucional e Clínica 1
Coordenação e Supervisão Escolar 1

7

6

5
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3

2

1
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16

Estado físico da Escola - servidores
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Fala dos servidores

Observamos que a maior parte do grupo docente apresenta experiência commais de 17 anos de
sala de aula.

Para a maioria dos servidores o espaço físico da escola está “Excelente” e “Bom”.

Durante os anos de 2020 e 2021 a E.C. 04 do Cruzeiro passou por algumas reformas, bem

como: revitalização de todo o piso da Escola, troca da grama e cobertura do parquinho, reforma de toda

cantina e depósito da merenda, pintura e revitalização do muro, pintura da área interna e salas de aula,

instalação de lavatório na entrada, banheiro masculino dos servidores e algumas aquisições: toldos para

ala 3, armários para coordenação e uma TV smart.

Servidores, pais e estudantes relatam melhorias que poderiam ser realizadas na parte física

da Escola:

 “Sugiro que o telhado da escola seja trocado, porque ele está em péssimo
estado.”

 “A Escola tem investido na melhoria das instalações físicas na medida do
possível, mas o ponto mais crítico continua sendo a quadra descoberta.”

 “A Escola necessita da troca do telhado, que atualmente causa problemas como
o barulho e muitas goteiras durante o período de chuvas, além do calor
intenso...”

 “Ar-condicionado nas salas e WiFi potente com abrangência de toda a escola.”
 “Mais TVs e computadores (tecnologias).”
 “Área de recreação para os alunos maiores com jogos de tabuleiro e ping-pong.”

 “O telhado barulhento em época de chuva é um problema que deveria ser
prioridade para a escola para uma boa ergonomia das crianças e
colaboradores.”

Fala dos pais
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Fala dos
alunos

 “Cobertura da quadra principal seria uma ótima aquisição.”

 “A escola tem necessidade de troca do telhado e vem lutando para isso a anos,
já foi reportado pela direção e até o momento não conseguiu verba suficiente
para realizar essa manutenção e isso deve ser prioridade, pois medidas
paliativas não resolvem o problema. Isso vem impactando negativamente pois
atrapalham as aulas e a permanência no ambiente pelos alunos, professores e
servidores. Seria fundamental que fosse priorizado neste momento que as aulas
estão remotas sem a presença dos alunos.”

 “Trocar todo o telhado e colocar ar condicionado ou ventiladores em cada sala
de aula.”

 “Aumentar o número de turmas do 1° ano ao 9°, pois essa escola é
maravilhosa.”

 “Parabéns pelo grande trabalho que fazem para manter uma escola bem
estruturada para os nossos filhos.”

Enviamos aos nossos estudantes um formulário com fotos da escola e pedimos que

comentassem o que acham daquele ambiente e o que poderia ser melhorado. Segue abaixo algumas

contribuições dos nossos alunos:

Entíada da Escola

 “Achei que ficou muito bonita,
mas acho que deve ser mais
colorida.”

 “Está tão diferente eu acho que
se fizer alguma desenhos
variados ficaria mais bonito.”

 “Bonito, mas está faltando o
nome da escola colorido.”

 “Wow está perfeita só faltava ter tipo uma placa dizendo "Escola Classe 04 do
Cruzeiro”.”

 “Poderia na entrada poderia ter alguma coisa escrita por exemplo. Escola é para

todos e sejam felizes aqui com a gente �.”
 “Colocar árvores em volta da entrada.”



19

Lavatóíio na entíada da Escola

 “Gostei bastante do novo
espaço, só precisava dos
papeis para secar a mão.”

 “Agora tem as pias para
lavar a mão por que antes
não tinha.”

 “Vai ajudar muito nessa
pandemia.”

 “Olha muito importante e
legal para nossa segurança.”

 “Gostei muito, mas poderia
colocar um papel escrito
dizendo que é para fazer fila
para quem quiser lavar a
mão.”

Jaídim em fíente à Escola

 “Amei, não precisa melhorar, mas ia
ser legal se a gente quando voltar
estudar sobre as plantas nesse jardim.”
 “Muito bonito, mas acho que deve
colocar mais flores.”
 “Ficou legal, mas poderia colocar
plantas diferentes como rosas, violeta
orquídeas e etc.”
 “Muito bonito só precisaria de mais
bancos.”

Fala dos
alunos

Fala dos
alunos
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Fala dos
alunos

Paíquinho na lateíal

 “Podia ter grama igual no outro parquinho.”
 “Trocar o escorregador, o balanço.”
 “De vez em quando a gente ia lá mas quando
a gente ia era muito legal.”

 “Bonito, poderia ser coberto.”
 “Gostei da ideia de ter botado cimento,
porque ninguém vai mais para a aula sujo
de areia.

Quadía de vôlei

 “Gosto muito dessa área, não precisa
melhorar.”
 “Tá maravilhoso, quero brincar
muito, A quadra de vôlei e o meu lugar
preferido, Da escola.”
 “A quadra onde a gente sempre
brincava.”
 “Gostei da quadra, mas também
adorei o banco que não está mais
descascando.”

Quadía de Futsal

 “Precisa colocar redes nos gols.”
 “Colocar um forro em cima pra
quando chover podermos brincar.”
 “Amei a quadra verde minha cor
preferida.”
 “A quadra de futsal está perfeita.”
 “Muito bonita, mas falta uma
cobertura nela e na quadra de vôlei.”

Fala dos
alunos

Fala dos
alunos
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Fala dos
alunos

Paíquinho na lateíal diíeita

 “Esse parquinho é muito legal não
precisa melhorar.”

 “Muito divertido para crianças
menores.”

 “Está colorido e bonito, eu amei!”
 “Que legal, agora a gente não
precisa sair do parquinho quando
chover.”

 “Nossa fico muito melhor com
cobertura.”

 “Perfeito está cobertura, agora o
parquinho não vai ficar com os
brinquedos quentes.”

Cantina

 “Ficou muito bonita, não precisa mudar nada.”
 “Maravilhosa, tá tudo bem organizado e eu gostei muito das novas janelas.”
 “Muito bonita e boa pra fazer as refeições deliciosas.”

Fala dos
alunos
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Banheiío dos alunos

 “Colocar trancas na porta.”
 “Coloca papel higiênico no

banheiro por favor.”
 “Eu acho o banheiro bem

higiênico e bem bonito.”
 “Ter teto tampando os

banheiros, e no chão da pia poderia
ter alguma coisa pra quando cair
Água no chão ninguém cair.”

Laboíatóíio de Infoímática

 “Esse laboratório é incrível.”
 “Amo essa sala, não precisa melhorar.”
 “Legal, não vejo a hora de poder ir para
a escola novamente!”

 “Achei um lugar ótimo para aprender.”
 “Gostei, agora tem muito mais
computadores para os alunos usarem.”

 “Estou com muita saudade de jogar os
jogos educativos no laboratório de
informática.”

Sala de Leituía

 “Gosto muito dela, mas temmuitas coisas dentro
dela.”

 “Eu gostava muito de ir para biblioteca.”
 “Eu gosto muito da sala de leitura e o momento

que eu tenho tranquilidade para ler um livro.”
 “Gostei só quero que tenha vários livros

diferentes.”
 “Ter mais livros.”

Fala dos
alunos

Fala dos
alunos

Fala dos
alunos
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Aparelho tecnológico que os estudantes utilizam
para acompanhar as aulas remotas

80

Computador Tablet Celular Computador eComputador e Todas as
celular impressora opções acima

Não tem
nenhum
aparelho

Fala dos
alunos

Sala de aula

 “Eu queria q as aulas voltassem logo a
escola tá linda.”

 “Tá lindo too doido para sentar na minha
mesa na sala de aula.”

 “Tô louca para voltar para escola e
aprender tudo que eu puder.”

 “Deveria ter mais armários e um ar-
condicionado.”

 “Ficou maior a sala mais limpo e
organizado, parabéns escola top
demais.”

 “Ar-condicionado, ganchos pra colocar
as mochilas.”

37 40

4 5 4 3

Observa-se que a maioria dos estudantes realizam suas atividades somente pelo celular. Em
seguida da maioria, vem os estudantes que utilizam o computador para acompanhar as atividades
remotas.
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Avaliação dos pais quanto às atividades remotas
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Fala dos pais
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123

Auxílio de um adulto ao estudante

Sim, o aluno tem suporte da
família

Não temos conhecimento
necessário para auxiliar

Às vezes, temos dificuldade, mas
conseguimos auxiliar quando

necessário

Perguntamos às famílias se há o auxílio de algum adulto ao estudante na realização das
atividades em casa. A grande maioria informou que sim, apresenta suporte da família, algumas
informaram que apresentam dificuldades no acompanhamento, ainda assim, conseguem dar o auxílio
necessário.

Ao questionar os pais sobre como avaliavam as atividades realizadas no ensino remoto a grande
maioria relatou estar “excelente” e “bom” o desenvolvimento do trabalho.

 “Elogio a toda equipe pelo bom trabalho que vem sendo desenvolvido.”

 Não gostei da forma de avaliação realizada pela plataforma, meu filho demorou
muito caçando letras, e acho melhor fazer escrita a próprio punho.”

 Sugiro que aulas online não sejam canceladas para professor fazer correção de
atividades, porque para isso tem o horário da coordenação e os dias que que
não tem as aulas online. Prioridade nas aulas online porque infelizmente nossas

48

2
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Autoavaliação dos servidores
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Aula online no Correção das Atendimento aos Aplicação da Aplicação das Controle na Controle no
Meet atividades e pais via psicogênese avaliações entrega das quantitativo de

retorno aos WhatsApp atividades faltas de cada
alunos aluno

Excelente Bom Razoável Precisa melhorar Ruim Não sou capaz de opinar

Fala dos servidores

crianças estão prejudicadas com essa situação de não ter as aulas presenciais,
então precisam muito das aulas online. Obrigada.”

Na autoavaliação, os servidores apontaram como “Excelente” e “Bom” o seu trabalho
desenvolvido na escola. Ressaltamos que na maioria dos itens citados a avaliação como “Bom”
ultrapassou ou se igualou ao “excelente”, assim observamos a necessidade de avaliar nossas ações
pedagógicas, buscando sempre alcançar os estudantes em suas aprendizagens.

 “Em minha humilde opinião, acredito que podemos fazer mais se tivermos o
apoio dos demais colegas. A educação é um incansável vai e volta de experiências
e acredito que na escola há muitos profissionais que poderiam dividir mais suas
ricas experiências com os demais colegas. Talvez, fosse interessante nas
coletivas abrir esse espaço de diálogo, trocas e vivências. Mas, de modo geral,
gosto da escola e do acolhimento que ela traz.”

 “As mudanças necessárias dependem muito mais da Secretaria de Educação do
que da gestão ou corpo docente. Vejo a maioria se esforçando e fazendo seu
melhor diante da situação que estamos vivendo.”

 “Acho que não deveria ter avaliação remota, pois não sabemos se realmente é o
aluno que está fazendo”.

 “No item coordenação pedagógica: acredito que o trabalho fique comprometido
por ter apenas uma profissional nesta função, mas o trabalho virou apenas uma
"fiscalização pedagógica".
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Avaliação aos atendimentos - servidores - parte II
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Quanto aos atendimentos prestados na Escola, a maioria respondeu como “excelente” e
“bom”.
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Adesão ao retorno presencial
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Atuação dos pais na vida escolar do filho(a)
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Acompanhamento nas atividades Participação nas reuniões de pais Acompanhamento das
da plataforma ou material informações no grupo do

impresso WhatsApp

Excelente Bom Regular Precisa melhorar Ruim

A maioria dos pais autoavaliaram a participação na vida escolar do filho como “excelente” e
“Bom”.

Perguntamos aos pais se enviariam seu (sua) filho (a) caso retornassem as aulas presenciais,
obtivemos resposta positiva da grande maioria, mas somente caso todos os servidores estiverem
vacinados.
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Grupo de Risco e Adesão à vacina contra Covid-19
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Caso as aulas presenciais retornem, o servidor ...
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Retorna ao trabalho presencial Não retorno ao trabalho

presencial sem a vacina
Sim, retorno ao trabalho

presencial mesmo sem vacina

Caso as aulas presenciais retornem, amaioria dos servidores responderam que retornam após
serem vacinados.

Fala dos servidores

 “O mais importante é estender a vacinação para as famílias das crianças.”

 “Acredito que é um grande risco para os nossos familiares e dos alunos a volta
das aulas presenciais sem a devida vacinação de toda a população.”

 “Retorno com segurança para todos. Vacina, distanciamento e higiene correta.”

A Escola apresenta 7 servidores do grupo de risco, no qual 5 servidores já tomaram a primeira
dose da vacina. A maioria dos servidores ainda não tomaram a vacina, mas são adeptos a tomá-la. Dois
servidores informaram que não pretendem tomar a vacina.
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Fala dos pais

Medidas necessárias para o retorno presencial - pais
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60

Os pais listarammedidas necessárias para um retorno presencial seguro, as três medidas mais
citadas são: uso da máscara, suporte de álcool em gel espalhados pela escola e todos os servidores da
Escola estarem vacinados.

 “Poderia ser um sistema híbrido, distanciamento entre as cadeiras,
conscientização dos professores que mesmo vacinados podem pegar e transmitir
o vírus o que pode ser um risco no caso das famílias que os integrantes ainda
não estão vacinados. Neste momento e considerando a idade deles eu não levaria
meu filho.”

 “Não acho que meu filho seguiria as normas de higiene e segurança contra Covid,
digo primeiro pela idade e depois por que presencio isso diariamente, em casa
preciso falar toda hora, e raro saímos juntos, pois pega em tudo que é lugar,
não tem a mínima noção, apesar de ensinarmos a todo momento.”

 “Só enviarei meu filho para as aulas presenciais, quando as crianças estiverem
vacinadas, somente os funcionários não resolve muita coisa, por que as crianças
vão para casa pegam dos familiares e vem espalhar para os colegas, e trazem
para casa, somente proteção para os funcionários é muito pouco...”
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Medidas necessárias para o retorno presencial - servidores
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O mesmo questionamento foi realizado com os servidores. As medidas mais citadas foram:

Todos os servidores da Escola estarem vacinados, Uso demáscara empatado comDistanciamento entre

os alunos na sala de aula e Suporte de álcool em gel espalhados pela Escola.

Fala dos servidores

 “Acolhida, leveza, novas práticas, valorização de todo o capital humano da
escola e da comunidade. Vai ficar tudo bem!!!”

 “Escalonamento de alunos, dividir a turma para ir em horários diferentes.”

 “Penso ser impossível atendermos no sistema híbrido, pois, a escola não dispõe
de recursos para garantir uma aula de qualidade. Acredito que a melhor
estratégia seja dividir a turma em dois grupos e reduzir o horário de aulas para
fazer o revezamento.”

Diante da análise dos dados observamos pontos a serem melhorados e aperfeiçoados. O
avanço e melhoria dos serviços prestados pela Escola somente será possível após escuta ativa e análise
da efetiva realização das solicitações realizadas pela comunidade escolar.

A gestão democrática permite abrir um espaço de escuta e diálogo a fim de fazer todos
pertencentes do processo de gestão e organização escolar, sempre buscando excelência no ensino-
aprendizagem dos estudantes.
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3.2 Indicadores

A seguir serão apresentados indicadores das avaliações em âmbito Distrital e Federal.

Prova Diagnóstica

A prova diagnóstica foi realizada no início de 2019 nos 2º e 4º anos. A partir deste relatório,

o docente pode planejar intervenções pedagógicas tendo como referência os índices de erro e de acerto,

podendo assim identificar as fragilidades apresentadas pelos alunos.

2º ANO

Leitura
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Fragilidades

Matemática
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Fragilidades

4º ANO

Habilidades

fragilidades

Observando os relatórios acima nos permite elaborar estratégias de ensino a fim de sanar e

desenvolver um trabalho pedagógico em cima das fragilidades apresentadas a fim de saná-las.
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Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um processo de avaliação em larga escala

realizado periodicamente pelo Inep. O Saeb oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o

aprimoramento de políticas com base em evidências, permitindo que os diversos níveis governamentais

avaliem a qualidade da educação praticada no país. Por meio testes e questionários, o Saeb reflete os

níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes avaliados. Esses níveis de

aprendizagem estão descritos e organizados de modo crescente em Escalas de Proficiência de Língua

Portuguesa e de Matemática para cada uma das etapas avaliadas. A interpretação dos resultados do

Saeb deve ser realizada com apoio das Escalas de Proficiência. Os resultados de aprendizagem dos

estudantes, apurados no Saeb; juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono,

apuradas no Censo Escolar; compõem o Ideb.

SAEB

5º ano – Língua Portuguesa
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Observamos que há a necessidade de progressão nos níveis trabalhando com as habilidades que
estão apresentadas no quadro abaixo:
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5º ano – Matemática
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Após observar os indicadores apresentados, junto ao corpo docente percebemos a necessidade
em trabalhar gêneros textuais, sendo assim, durante o ano toda a escola desenvolverá o Projeto de Sala
de Leitura com trabalho de leitura, produção textual e gêneros textuais.
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4. Função Social da Escola

Cabe à Escola Classe 04 do Cruzeiro promover a aprendizagemde todos, ser espaço em que todos

possam se matricular, frequentar às aulas e construir aprendizagens significativas e contextualizadas.

Mais do que oferecer oportunidades iguais para todos, democratizar o conhecimento é uma questão de

direito e justiça social. Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos

indivíduos. É por meio das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar o seu povo que tem direito

à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos educacionais e os

pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o estudante deve construir

aprendizagens significativas, tendo o professor como orientador e mediador do processo educativo.

Caberá a nossa instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades

educativas que perpassem os diversos contextos e especificidades apresentados pelos educandos e pela

comunidade, observando o diagnóstico da realidade escolar.

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências diversificadas que

contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, considerando as múltiplas dimensões que os

constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais.

Também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB

nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no

trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade

civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas

aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para

a vida.

A Escola Classe 04 do Cruzeiro tem em sua comunidade escolar uma vontade de transformação

da realidade que se tem, portanto a escola tem como missão possibilitar ao aluno a aprendizagem por

meio de práticas diferenciadas e inovadoras possibilitando a aquisição do conhecimento e o

desenvolvimento de habilidades, respeitando as diferenças, aliando a diversidade na prática diária e

realizando a verdadeira inclusão escolar. Levar em consideração a situação econômica, social e de

aprendizagem dos alunos, objetivando a formação de uma consciência voltada para cidadania e

transformação do meio em que vive, baseando-se nas metas de aprendizagem e do Currículo em

Movimento.
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5. Princípios

A Escola Classe 04 do Cruzeiro em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do

Distrito Federal tem como eixo central a aprendizagem e a formação de pessoas compreendidas como

sujeitos das relações produzidas na escola.

Para viabilizar esse aprendizado a Escola através de projetos oferece instrumentos de

compreensão da realidade local, mostrando conteúdos coerentes com a evolução do processo de

aprendizagem dos alunos. Esclarecendo o que se quer atingir e traçando metas de trabalho, o que influi

no aproveitamento do tempo dos alunos na Escola.

O trabalho com projetos vem estabelecer relações entre os conteúdos das disciplinas e a

realidade social, possibilitando a participação do aluno em eventos culturais, esclarecendo sobre seus

direitos e deveres na convivência democrática.

Nessa perspectiva, os fins e princípios norteadores para execução desse projeto, foram

elencados e definidos em consonância com a LDB, ECA, Constituição Federal, OP da SEEDF e Currículo

em Movimento da Educação Básica.

Na perspectiva de uma escola que busca um novo conceito de qualidade de ensino

relacionamos os princípios que regem as ações da Escola:

 Relação escola – comunidade

 Gestão democrática

 Democratização o acesso e permanência do aluno na escolaridade

 Autonomia financeira e qualidade de ensino

 Valorização dos profissionais da educação

Princípios da Educação Integral

Conforme os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento do DF os princípios da

Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem observados pelas escolas no

planejamento, na organização e na execução das ações de Educação Integral são:

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da

educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito de

integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um simples aumento da

carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de
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crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com

equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve

considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos

aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento,

tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das

potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no

Distrito Federal, ao elaborar seu projeto políticopedagógico, repense a formação de seus alunos de

forma plena, crítica e cidadã.

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito

do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos,

culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como

forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação.

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir

uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os

diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro

de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos

problemas reais dos alunos e da comunidade.

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da educação pública

foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). Na Educação Integral é

necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários

como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo

de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos

presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando

tradições e culturas populares.

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um

rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar e pode ser

realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias,

estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos

lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na

corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de

mapear os potenciais educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil organizada e

poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento

das possibilidades educativas.
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• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças,

adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma

corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo,

o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. Pensar e desenvolver

um projeto de educação integral para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de um

modelo de educação que tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas formas de

manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública.

Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é omomento de despedida dessemodelo com algumas

resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, porém não mais convincentes

e adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida melhor a caminho doutras

paragens onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente o

conhecimento volte a ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). O projeto de educação

integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural.

Princípios Epistemológicos e Currículo Integrado

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de

onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios epistemológicos do Currículo de

Educação Básica da SEEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais,

aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças,

valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios

são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em

articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar.

• Princípio da unicidade entre teoria e prática: na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva,

teoria e prática juntas ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e

prática, é importante, também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem caráter

absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez

(1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a

dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não

dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia

relativa é indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma função prática,
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pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um

instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” . Nessa perspectiva de práxis, o

conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de conhecimento/componentes

curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a

considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. Para garantir a unicidade

da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a

construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização,

questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a

tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações

desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do professor,

especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a

organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O

que e como avaliar? São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes

curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de

estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à

apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currículo,

possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no contexto social.

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: a interdisciplinaridade e a

contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade

favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a

partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes

curriculares, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticopedagógicos,

propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O

professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para

o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato

real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo

de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado,

facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. Destacamos que a determinação de

uma temática, interdisciplinar ou integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular,

visto que são os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa

ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos em
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diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração que não existe, dificultando a

implementação de atividades interdisciplinares na escola. A interdisciplinaridade pode acontecer em

duas dimensões: no próprio componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No

próprio componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes, literatura,

corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão

específica do conhecimento do componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se

a integração existente entre os diferentes conhecimentos. O princípio da interdisciplinaridade estimula

o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de

relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade

é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar

os problemas e questões que preocupam em cada sociedade” contribuindo para a articulação das

diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores. Para

garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os professores

dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e profissionais na

modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos concepções e

práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos

privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. A seguir, um processo elaborado

por Santomé (1998), que costuma estar presente em qualquer intervenção interdisciplinar:

a. Definição de um problema, tópico, questão.

b. Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ disciplinas a serem

consideradas.

c. Desenvolvimento de ummarco integrador e questões a serem pesquisadas.

d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos.

e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas informações para

complementar.

f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no processo,

procurando trabalhar em equipe.

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras, como:

encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc.

h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o estudo.

i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir coerência e

relevância.

j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado inicialmente.
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k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das atividades pedagógicas e

sobre o trabalho em grupo.

• Princípio da Flexibilização: em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo

define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus

projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade

curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos conhecimentos

e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas

de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia,

portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas

pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é

viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da

escola. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção

de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os

conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com vistas a “[...] um senso

comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41),

que conduz à emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a articulação entre os

conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma

visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese

qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências,

saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e

experiências construídas em espaços sociais diversos.

Princípios da Educação Inclusiva

A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se em princípios de

equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos,

independentemente de comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas

especificidades, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de

expressar-se, e no direito de ser diferente. Essa modalidade de educação deve estar apoiada em

políticas públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas

para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência, transtorno

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
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As perspectivas conceitual e filosófica de Educação que regem o currículo definem o cotidiano

escolar e suas decorrências. O currículo é a ferramenta primordial para a organização didática do

processo de ensino e aprendizagem, que deve ser construído a partir da seleção do conhecimento e

reinterpretação de práticas vivenciadas em dinâmicas sociais, políticas, culturais, intelectuais e

pedagógicas. O conceito de currículo escolar está em permanente construção e é “um ponto central de

referência na melhoria da qualidade do ensino, na mudança das condições da prática, no geral e nos

projetos de inovação dos centros escolares” (SACRISTÁN, 2000, p.32).

Conforme o Conselho de Educação do Distrito Federal, na Resolução nº01, de 11 de setembro

de 2012, no art. 45 postula: A estruturação do currículo e da proposta pedagógica, para atender às

especificidades dos estudantes com necessidades educacionais especiais, deve observar a necessidade

constante de revisão e adequação à prática pedagógica nos seguintes aspectos: I - introdução ou

eliminação de conteúdos, considerando a condição individual do estudante; II - modificação

metodológica dos procedimentos, da organização didática e da introdução de métodos; III -

flexibilização da carga horária e da temporalidade, para desenvolvimento dos conteúdos e realização

das atividades; IV - avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com a proposta

pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência obrigatória.

6. Missão e Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, os tempos

e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, favorecendo o

desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir construtivamente na

transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade

escolar no processo educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de

estratégias didáticas diversificadas. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e

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

transformação social e 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, preparando-os para a vida.

Objetivo Geral

Assegurar um desempenho de excelência da instituição, buscando o envolvimento de toda

comunidade escolar para um pleno desenvolvimento pedagógico dos seus estudantes.
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Objetivos Específicos

 Contribuir para a construção e adequação de um novo espaço de aprendizagens, assim como de

assessoramento e acompanhamento do processo de ensino remoto, mediado por tecnologias;

 Escutar e compartilhar os significados e sentimos relacionados ao momento atual e o papel da

educação de forma acolhedora;

 Alcançar altos índices de aprovação.

 Elevar os índices oficiais de desempenho: IDEB, ANA, Provinha Brasil.

 Administrar o financeiro da escola com qualidade, mantendo toda a documentação organizada

para recebimento dos recursos, realizando prestação de contas.

 Melhorar e organizar a prática pedagógica;

 Trabalhar o projeto “Vivências”, projeto anual da escola;

 Desenvolver Projeto de leitura, Uso positivo da internet, Uso do Sussurrofone;

 Replanejar e organizar o espaço físico.

 Elevar o desempenho acadêmico dos alunos;

 Melhorar a frequência e o desempenho dos alunos convocados para atendimento individualizado,

realizando intervenções de reagrupamento e reforço escolar;

 Estabelecer o direito a inclusão previsto em lei;

 Fortalecer o Momento Cívico e Social;

 Incentivar a formação continuada;

 Democratizar a gestão da escola, assegurando um desempenho de excelência da instituição;

 Fortalecer a participação dos pais na escola;

 Manter em condições de uso e melhorar as instalações e os equipamentos da escola;

 Melhor a área de recreação e área verde da escola;

 Melhorar as condições de trabalhos dos profissionais da Escola;

 Desenvolver projeto de transição com os alunos do 5º ano;

 Envolver a comunidade escolar na elaboração da Proposta Pedagógica;

 Trabalhar o dia letivo temático com toda a comunidade escolar.

 Melhorar o relacionamento dentro do ambiente escolar.

 Melhorar as relações interpessoais no ambiente de trabalho.

 Manter a documentação da escola organizada para recebimento dos recursos.

 Informar a comunidade o valor recebido das verbas.

 Garantir a todos o direito a participação.
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 Realizar a prestação de contas de forma clara e transparente.

7. Fundamentos Teóricos-Metodológicos

Esta PP baseia-se nas propostas e ações da SEEDF e do Governo Federal, bem como a vontade

da comunidade escolar. As políticas públicas devem ser valorizadas e apoiadas pela Escola em todas as

suas instâncias Intersetoriais e intrassetoriais. As políticas públicas fazem parte do contexto educacional

das CRES e escola.

A escola tem necessidade da existência de espaços de participação, para que seus diversos

segmentos possam exercer a sua verdadeira cidadania e prática democrática.

O desenvolvimento de pessoas e de seus meios, no entanto, pressupõe também uma escola

com referencial, que esteja institucionalmente articulada e que seja conduzida por profissionais

comprometidos com o desenvolvimento humano, científico, filosófico, tecnológico e cultural. Assim a

construção de conhecimentos, valores e posturas perante a vida e a sociedade são as contribuições mais

importantes que o sistema educacional, de forma mais ampla, e a escola, de maneira específica, podem

oferecer ao indivíduo e a sociedade.

Para realmente atingir a função social da escola realizando o desenvolvimento de pessoas e de

seus meios a instituição irá trabalhar com projetos de educação que visem o desenvolvimento de

habilidades e competências envolvendo os alunos e comunidade nesse processo com partes que se

articulam e se complementam, havendo uma proximidade entre essas partes buscando a noção de

totalidade, sem fragmentação.

Nessa percepção a proposta pedagógica deve considerar o processo de ensino – aprendizagem

como uma seta de mão dupla, onde de um lado, o professor ensina e aprende e, de outro o aluno

aprende e ensina, num processo dialético, isto é, permeado de contradições e mediações, buscando o

trabalho com a diversidade e erradicando a prática da exclusão.

A instituição educacional deve acolher a todos os alunos sem rótulos, buscando a construção

de práticas pedagógicas que respeitem as diferenças entre os alunos, buscando a verdadeira inclusão

onde atenda a todos independente das necessidades educacionais de forma a garantir o direito à

igualdade de condições, buscando o atendimento do princípio fundamental da LDB que estabelece que

“a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar – lhe a formação comum

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer – lhe meios para progredir no trabalho e em

estudos posteriores”.

A escola assim pautada permitirá uma convivência com a consciência da diversidade,

possibilitando um preparo para a cidadania e um desenvolvimento humano muito maior para todos.
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O Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da pedagogia histórico-crítica

e da psicologia histórico-cultural, que apresentam elementos objetivos e coerentes na compreensão da

realidade social e educacional, procurando não somente as explicações para as contradições sociais,

mas, sobretudo, projetando a superação destas e rompendo com as causas do fracasso escolar,

oportunizando, assim, que todos aprendam. A referência pedagógica histórico-crítica estabelece que os

sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução

de sua vida e de sua realidade. Nessa perspectiva, a natureza humana não é dada ao homem, mas é por

ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica

e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2011, p. 25).

A escola como instituição que tem a responsabilidade de garantir a aprendizagem de todos os

estudantes, nos ciclos de aprendizagens, etapas e modalidades de ensino, deve garantir a qualidade do

processo educativo, a partir do reconhecimento da realidade social e da diversidade cultural do

estudante que frequenta a rede pública do ensino do Distrito Federal. A escola assume, assim, a

complexa tarefa de mediar e transmitir esses conhecimentos produzidos historicamente, convertendo-

os em saberes escolares e tendo como referência a diversidade cultural, buscando “por meio da escola

a produção de ideias, valores, conceitos, símbolos, hábitos, habilidades e atitudes, ou seja, a produção

do saber sobre a natureza e dos saberes produzidos pela humanidade. Nessa perspectiva, o Currículo da

Educação Básica da SEEDF valoriza o papel da apropriação da experiência histórico-cultural no

desenvolvimento psíquico dos indivíduos e focaliza o conhecimento da totalidade de relações nas quais

o homem se envolve considera o homem como aquele que é capaz de perceber que a construção de

uma nova sociedade passa pelo conjunto de ações de todos os homens que lutam por objetivos comuns

valoriza o saber historicamente reproduzido e acumulado pelos homens (NAGEL, 1986, p. 12).

O delineamento dos processos intencionais de transmissão e produção dos conhecimentos,

somados à compreensão das diversas relações que são estabelecidas: professor e estudantes;

estudantes entre si; e entre a escola e a comunidade escolar, constituem o campo das aprendizagens.

Como resultante desse rico processo de mediação cultural, fundamentado pelo trabalho dos

professores, ocorre “o provimento aos estudantes dos meios de aquisição de conceitos científicos e de

desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, dos elementos da aprendizagem escolar,

interligados e indissociáveis” (Libâneo, 2004, p. 5). O professor, ao desenvolver sua prática pedagógica

articulando teoria e prática, conteúdo e forma, buscando a transitividade crítica, demonstra

compreensão de que suas práticas interferem na prática sociocultural dos estudantes e que ele pode

contribuir para sua transformação, o que reforça a não neutralidade das práticas educativas. Assim, a
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ação docente procura “estabelecer conscientemente a mediação entre o cotidiano do estudante e as

esferas não-cotidianas da vida social” (DUARTE, 2001, p. 58).

O professor deve partir da prática social dos estudantes, pois somente assim traz à tona os reais

condicionantes sociais e as características culturais, tornando possível a mediação para aquisição de

estruturas mais complexas e variadas de pensamento, percepção, compreensão e crítica da realidade.

Entretanto, quando o professor assume uma postura de não interferência na prática social dos

estudantes, reforça a realidade social marcadamente desigual e excludente, contribuindo para sua

manutenção. Por isso, a seleção dos conteúdos no contexto escolar não deve referenciar-se emqualquer

conhecimento, mas naqueles que possibilitem a 22 constituição de uma nova postura mental dos

educandos, preparando-os para o confronto de forma crítica dos problemas sociais que fazem parte de

seu cotidiano.

Nas palavras de Saviani (2005, p.14), não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a

escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber

sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular. Em suma, a escola

tem a ver como problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber metódico, sistematizado.

Isso não quer dizer que não haja relações entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento científico

e que um ocorreria sem o outro. O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos são

processos interligados que exercem influências um sobre o outro. Cabe à escola, respeitando a

experiência cotidiana do educando, estabelecer a mediação entre ambos os conceitos. As orientações

teóricas e metodológicas propostas neste Currículo são voltadas a uma educação pública que reconheça

o caráter histórico e político do homem, a necessidade de que seja educado para a transitividade crítica

e que, por meio da práxis, transforme sua própria história. Vázquez afirma que a finalidade da atividade

prática é a transformação real, objetiva do mundo natural ou social para satisfazer determinada

necessidade humana [...].

Sem essa ação real, objetiva sobre a realidade, que existe independentemente do sujeito

prático, não se pode falar propriamente de práxis como atividade material consciente e objetiva (1977,

p. 194). Dessa forma, o trabalho pedagógico requer que se perceba o encontro do teórico com o prático

e do conteúdo com a forma, numa relação dialética imprescindível para a construção de uma prática

pedagógica consciente, reflexiva e transformadora.

A tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação à educação escolar implica,

conforme Saviani (2005, p. 9):

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido

historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais

manifestações, bem como as tendências atuais de transformação.
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b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos

estudantes no espaço e tempo escolares.

c) Provimento dos meios necessários para que os estudantes não apenas assimilem o saber

objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de sua produção, bem como as tendências de

sua transformação.

A Secretaria de Educação do DF reconhece que a educação é determinada pela sociedade, mas

que essa determinação é relativa; a educação também pode interferir na sociedade, contribuindo para

sua transformação. Nesse processo, a escola assume centralidade, e a concretização deste Currículo se

dará a partir da construção do projeto político-pedagógico das escolas, definindo um caminho na busca

pela qualidade da educação pública do Distrito Federal.

8. Organização do Trabalho Pedagógico

Plano de ação da coordenação pedagógica

Objetivo geral: Atuar em conjunto com os profissionais da Escola, buscando o aperfeiçoamento e inovação do
trabalho pedagógico.

Objetivo específico: Articular em parceria com a Equipe Gestora a elaboração, implementação e avaliação da PP.

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO
DESENVOLVIMENTO DA

AÇÃO

PÚBLICOALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

Articular junto aos
segmentos escolares e

Equipe
gestora
SOE

Coordenador
Professores

Toda a
comunidade

Durante o ano
letivo

Será feita de forma
processual e gradativa

comunidade a escolar e os através de registros,
construção e segmentos reuniões e relatos.

implementação da PP. existentes na
unidade escolar

Promover a formação
continuada da equipe de
profissionais de educação

da U. E.

EAPE
Coordenador e equipe

gestora

Professores
Durante o ano

letivo
Será realizada após
cada formação

Objetivo específico: Garantir em parceria com a Equipe Gestora o cumprimento da coordenação pedagógica
individual e coletiva

Participar da
coordenação pedagógica

Equipe Gestora
Coordenador

Todos os
professores

Durante o ano
letivo

Será realizada
durante oano

com grupos em pares Professores regentes letivo com o
divididos por ano e acompanhamento
individual com os das ações dos

professores quando envolvidos
necessário. Orientação,
sugestão e correção,
quando necessário do
material impresso,

material para plataforma,
RAVs e diários de classe.
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Participar e organizar em
conjunto com a Equipe

Equipe Gestora
SOE

Todo o corpo
docente,

Durante o ano
letivo

Será realizada
semanalmente em

Gestora a coordenação Coordenador professores momentos da
coletiva da instituição Professores readaptadose coordenação.

orientadora
educacional.

Objetivo específico: Organizar os documentos pedagógicos e administrativos destinados aos professores

Tomar conhecimento e Equipe Gestora Corpo docente Durante o ano Será realizada
repassar os documentos SOE letivo diariamentee em

que envolvem convocações, Coordenador momentos da
cursos e aperfeiçoamentos Professores coordenação
destinados aosprofessores.
Organizar e manter grupos Equipe Gestora Corpo docente Durante o ano Será realizada

dewhatsApp, drivers, Coordenador letivo diariamentee em
plataformas para Professores momentos da
comunicação de coordenação

documentos e conteúdos
destinados aos professores

e alunos.
Participar de reuniões e de

cursos de formação
continuada promovidos pela

EAPE e pela SUBEB.

Coordenador Corpo docente Durante o ano
letivo

Será realizada por meio
deregistros e relatos

nas coletivas.

Supervisionar as salas de Coordenador Equipe Estudantes Durante o ano Diariamente, ou
aula do google classroom. Gestora letivo quandohouver
Postar material didático e ausência de
colaborar em caso de professores.
dúvidas dos estudantes

para que
não haja prejuízo à
aprendizagem.

Participar, organizar e Equipe Gestora SOE Todo o corpo Durante o ano Será realizada por meio
direcionaras formações Coordenador Professores docente, letivo dereuniões em

continuadas. professores coletivas, e
readaptadose participação dos
orientadora professores.
educacional.

Orientar o professor
regente quanto à

dinâmica do trabalho
pedagógico, registro,
cronogramas, rotina
organizacional e

administrativa da UE.

Equipe Gestora SOE
Supervisão administrativa

Coordenador
Secretaria

Corpo docente Durante o ano
letivo

Será realizada por meio
das reuniões semanais

e orientações
individuais via

WhatsApp ou vídeo
chamadas.
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Coordenação Pedagógica

A coordenação pedagógica acontecerá diariamente, no horário contrário do turno de regência,

cumprida as 03 (três) horas previstas por lei.

O planejamento diário das atividades será baseado no planejamento anual tendo em vista os

conteúdos a serem trabalhados e a interdisciplinaridade aliada aos projetos pedagógicos.

As coordenações coletivas serão realizadas nas quartas-feiras e terão foco em análise do

trabalho e estudo coletivo. Essas coordenações são de caráter obrigatório.

Daremos continuidade da organização de palestras, lives, chamadas de vídeo,
videoconferências informativas e de orientações que contemplem tanto o corpo docente, como abracem
também pais, mães e ou responsáveis legais, além dos estudantes, durante todo o tempo de atividades
remotas.

Valorização e Formação continuada / Dias de estudo

São planejados dias de estudo, com palestras e lives no intuito de favorecer a formação

continuada dos membros da escola, bem como a troca de experiências, visando àmelhoria da qualidade

de ensino oferecida pela escola, dando suporte aos professores que apresentammaiores dificuldades.

Os temas de estudo a serem abordados serão definidos nas coordenações, além de incentivar

e apoiar os professores a participarem de cursos de formação continuada.

No momento da pandemia promoveremos reflexões referente adequações à modalidade do

ensino remoto, tais como: Uso de recursos pedagógicos tecnológicos, abordagens e avaliações a

distância, dentre outros. Além de incentivar os servidores a participarem das ações promovidas pela

Gerência de Saúde Mental e Preventiva.

Metodologias de ensino adotadas

Alinhada a diretrizes da SEEDF as práticas pedagógicas acontecem da seguinte forma:

Horários de aula

TURNOMATUTINO TURNO VESPERTINO

07h30min às 12h30 min. 13h00min às 18h00min
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Observações importantes:

 A UE adotou o bom senso para não confundir as atividades remotas com as presenciais, em termos

de volume e complexidade, e conforme Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das

Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021, as atividades escolares não devem

ultrapassar uma carga horária diária de 2 horas (anos iniciais). O professor estará à disposição do

aluno para tirar dúvidas na plataforma, celular, chat ouwhatsapp, além de promover uma hora de

Meet em alguns dias da semana definidos pelo professor da turma. Podendo esse aumentar o

número de dias e horas de acordo com a necessidade da turma.

 Em virtude da falta de equipamentos tecnológicos por parte de algumas famílias ou por ter em

casa um aparelho para mais de uma criança a escola teve que montar uma grade horária noMeet

(quadro abaixo), a fim de atender toda demanda sem prejudicar nenhuma turma ou aluno.

 Caberá ao professor, diante do número de atividades (remotas), adequar o tempo para realização

de seu planejamento, considerando uma equivalência no que se refere à carga horária a ser

lançada no registro da frequência, em consonância com o cumprimento dos objetivos de

aprendizagem.

 Os alunos que não conseguiram acesso à plataforma Google Sala de Aula receberão atividades

impressas e serão orientados pelo professor por telefone ou WhatsApp. Durante todo o período

de oferta das atividades pedagógicas não presenciais, a periodicidade e a organização da entrega

e retirada das atividades impressas será quinzenal na escola e para aqueles que comprovadamente

não tiverem condições de buscar no colégio o serviço demotoboy, ofertado pela CRE PP, entregará

na casa do aluno.

 Os professores se dispuseram a ofertar aulas noMeet, conforme horários abaixo:

TURNOMATUTINO

TURMA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
1º A 09:30/10:30 ----- 09:30/10:30 ----- 09:30/10:30

2º A 10:00/11:00 ----- 10:00/11:00 ----- -----
3º A 10:30/11:30 ----- 10:30/11:30 10:30/11:30 -----

4º A 09:30/10:30 ----- 09:30/10:30 ----- 09:30/10:30

4º B 09:30/10:30 ----- 09:30/10:30 ----- 09:30/10:30
5º A ----- 08:30/09:30 08:30/09:30 08:30/09:30 -----

5º B ----- 08:30/09:30 08:30/09:30 08:30/09:30 -----
CL ESP A 09:00/10:00 ----- 09:00/10:00 ----- 09:00/10:00
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TURNO VESPERTINO

TURMA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
1º B 15:30/16:30 ----- 15:30/16:30 ----- 15:30/16:30
1º C 14:30/15:30 ----- 14:30/15:30 ----- 14:30/15:30
2º B ----- ----- 14:00/15:00 ----- 14:00/15:00
3º B 13:00/14:00 ----- 13:00/14:00 13:00/14:00 -----
3º C 13:00/14:00 ----- 13:00/14:00 13:00/14:00 -----
4º C 16:00/17:00 ----- 16:00/17:00 ----- 16:00/17:00
5º C ----- 13:00/14:00 13:00/14:00 13:00/14:00 -----

CL ESP B ----- 15:00/16:00 ----- 15:00/16:00 15:00/16:00

Frequência dos alunos

Em 2021, diferente de como ocorreu em 2020, a aferição da frequência durante a realização
das atividades pedagógicas remotas, dar-se-á mediante o acesso às plataformas, considerando que são
“ambientes que simulam uma sala de aula”. Do mesmo modo, a entrega para o estudante do material
impresso qualificará sua frequência.

Os professores devem disponibilizar um planejamento que atenda a carga horária, de acordo
com o Calendário Escolar – 2021, aprovado pela Portaria nº 498/SEEDF, de 28/12/2020. Ressalta-se que
a análise das atividades devolvidas pelo estudante, dever ser feita pelo professor regente da turma, com
o olhar sempre voltado à avaliação formativa, marco desta SEEDF.

É importante registrar que, para fins de cômputo da frequência ao final do ano letivo de 2021,
assim como ocorreu em 2020, não existirá diferença na escrituração escolar entre presença indireta, (PI)
no Diário WEB e (/) no Diário impresso, além da presença (.), considerando que, ao final do ano letivo
todas terão valor de “presença”. Contudo, esclarecemos que segundo orientações do Conselho Nacional
de Educação, a distinção entre presença indireta (atividades remotas) e presença (atividades presenciais)
deverá permanecer para fins de registros escolares, bem como para fins de pesquisas estatísticas futuras.

Os estudantes que não providenciarem a entrega das atividades remotas e/ou impressas, nos
prazos estabelecidos nos acordos didáticos, deverão apresentar justificativa à unidade escolar. Outros
Registros: (F – falta), somente nos casos em que o estudante não acesse à Plataforma Escola em Casa DF
ou Plataforma Moodle – ambientes virtuais de aprendizagens; ou não compareça à sua unidade escolar
para retirar o material impresso; ou não apresente as devidas justificativas. (FJ – falta justificada) para
aquele estudante que se encontrar em alguma situação amparada pelo Art. 282 do do Regimento Escolar
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Cabe aos(às) professores (as), cuidar para que não haja a evasão e/ou absenteísmo escolar
neste período de isolamento social com a aplicação de atividades pedagógicas não presenciais. Nenhum
estudante a menos. Para tanto, compete ao corpo docente comunicar à equipe gestora casos de faltas
(não participação no AVA, bem como não apresentação de atividades e/ou não apresentação de
justificativas), e quando for o caso, faltas às atividades presenciais, para que o Serviço de Orientação
Educacional da Unidade Escolar, possa atuar nos termos do inciso XXV do Art. 128 do Regimento Escolar
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, acionando os Conselhos Tutelares, em consonância ao
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Recomenda-se aos pais e/ou responsáveis legais, ou estudante se maior, que encaminhem
Atestados Médicos ou outra Justificativa Legal de faltas, para o e-mail oficial da Unidade Escolar; poderá
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postar, também, na própria plataforma, na turma ou nas turmas em que precisam da sua justificativa. Em
casos extremos, poderá ser feita a entrega pessoalmente às equipes gestoras das unidades escolares, de
modo seguro, sem causar aglomerações durante o atendimento; e, de posse da informação quanto à
justificativa, os Chefes de Secretaria deverão comunicar ao(à) Professor(a) do(a) estudante. Outro modo,
é o envio de foto por meio de aplicativos, a exemplo:WhatsApp.

Segundo o Art. 5º da Lei nº 12.796, de 2013, o acesso à educação básica obrigatória é direito
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder
público para exigi-lo.

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. .........................
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as

seguintes regras comuns: .........................
VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas

normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total
de horas letivas para aprovação;

Diários de Classe

É dever do professor registrar, diariamente, em seus Diários de Classe, os conteúdos
trabalhados e ações didático-pedagógicas realizada. Todos devem usar o diário web.

Importante esclarecer que a(s) plataforma(s) - Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA) não
possuem interface com o Sistema de Gestão i-Educar. As plataformas/AVA constituem ambientes
pedagógicos, de ensino, que possibilitam os professores o acompanhamento de seus estudantes.
Enquanto o Sistema de Gestão i-Educar é um ambiente exclusivamente de gestão administrativa, para
fins de escrituração escolar, o que significa dizer que OS DIÁRIOS DE CLASSE DEVERÃO SER
PREENCHIDOS, CUIDANDO-SE DE SUA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA. Portanto, o professor passa a ser
responsável, por “dois ambientes”: Plataforma (Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA) e Diário de
Classe.

Considerando a necessidade de distinguir, no campo "frequência" do Diário de Classe, as
atividades pedagógicas presenciais daquelas atividades pedagógicas não presenciais, orientamos:
Presença indireta (PI) para diferenciar da “presença (.)”, distinguindo, assim, atividades pedagógicas
remotas das atividades pedagógicas presenciais, considerando as orientações exaradas pelo Conselho
Nacional de Educação.

Quando do retorno às atividades pedagógicas presenciais (ou ensino híbrido), lançar (.)
presença para aqueles estudantes presentes em sala de aula e, (PI – presença indireta) no Diário de Classe
WEB e (/) barra no Diário de Classe formato impresso, para o estudante que permanecer em atividades
pedagógicas remotas e acessar às plataformas (AVA) e/ou receber as atividades impressas.

Metas de Aprendizagem

As metas de aprendizagem para cada ano do Bloco Inicial de Alfabetização (1º ao 3º ano) de

acordo com o currículo de Educação Básica do DF, são:
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Ao término do 1º ano, em língua portuguesa, o aluno: - Relata fatos que compõem episódios

cotidiano; - Ler palavras e textos utilizando diversas estruturas silábicas; - Ler com compreensão um

texto pequeno; - Participar de situações de produção escrita de textos em diferentes gêneros; - Escrever

com compreensão um texto pequeno com encadeamento de ideias.

Em matemática: - Registra número e operações, leitura e escrita numérica até 100; - Cálculo

mental simples; - Adição e subtração; - Compreende expressões de tempo; - Reconhecer seu próprio

corpo como referencial de deslocamento.

Ao término do 2º ano, em língua portuguesa, o aluno: - Valoriza os textos de tradição oral,

reconhecendo-os como manifestações culturais; - Análise e crítica de diferentes gêneros, sobretudo os

mais formais, comuns em situações públicas; - Questiona, sugere, argumentada e respeita os turnos de

fala em sala de aula; - Relaciona fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema de escrita, as

variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais.

Em leitura, deverá: - Ler textos não-verbais em diferentes suportes; - Ler diferentes gêneros

textuais com autonomia; - Compreender textos lidos por outras pessoas de diferentes gêneros e com

diferentes propósitos; - Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem

lidos pelo professor ou pelas crianças; - Reconhecer finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas

crianças; Relacionar textos verbais e não verbais, construindo sentidos.

Em produção de textos escritos deverá: - Utilizar vocabulários diversificado e adequado ao

gênero e ás finalidades propostas; - Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes

finalidades, por meio da atividade de um escriba; - Planejar a escrita de textos, considerando o contexto

de produção; - Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de

modo a ler e escrever palavras e textos; - Identificar e fazer uso da letra maiúscula nos textos, segundo

as convenções.

Em Matemática, número e operações, deverá: - Associar a denominação do número a sua

respectiva representação simbólica; - Identificar posição de um objeto ou número numa série,

explicitando a noção de sucessor e antecessor; - Contar em escalar ascendentes e descendentes de um

em um, de dois em dois, de cinco em cinco, de dez em dez, a partir de qualquer número dado; -

Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes funções como indicados de: posição

ou de ordem, quantidade de elementos de uma coleção descrita e medida de grandezas; - Compreender

o valor posicional dos algarismos na composição da escrita numérica compondo e decompondo; -

Utilizar cédulas ou moedas do sistema monetário para explorar, produzir e comparar valores e escritas

numéricas. Em grandezas e medidas, espaço e forma e pensamento algébrico, deverá: - Comparar

intuitivamente capacidades de recipientes dediferentes formas e tamanhos; - Fazer e utilizar estimativas

e medidas de tempo e comprimento; - Leitura de horas, comparando relógios digitais e de ponteiros; -
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Identificar unidades de tempo - dia, semana, mês, bimestre, semente, ano - e utilizar calendários; -

Comparar grandezas da mesma natureza, por meio de estratégias pessoais.

Ao término do 3º ano, em língua portuguesa, o aluno deverá: - Produzir textos orais de

diferentes gêneros (debate, entrevista, notícia...); - Relacionar fala e escrita; - Transmitir informações

em situações do cotidiano; - Ler a partir de frases (mesmo silabando); - Ler em voz alta, com certa

fluência, em diferentes situações; - Localizar informações explícitas em diferentes textos; - Interpretar

frases em diferentes textos; Compreender comandos e textos lidos por outras pessoas.

Em produção de textos escritos deverá: - Conhecer e fazer uso das grafias de palavras com

correspondências regulares entre letras e fonemas (P/B/T/D/F/V), grupos (C/QU, R/RR, S/SS e

nasalização (M/N/Ã/ÃO); - Identificar e fazer uso de letra maiúscula e minúscula nos textos produzidos,

segundo as convenções; - Pontuar o texto, favorecendo a compreensão do leitor; - Organizar o texto,

dividindo-o em tópicos e parágrafos; - Revisar os textos, reescrevendo-os de modo a aperfeiçoar as

estratégias discursivas; - Segmentar as sílabas das palavras.

Em matemática, número e operações, deverá: - Compreender a adição, subtração (complexas),

multiplicação (simples), divisão (ideia), composição e decomposição (centena); - QVL (centena, dezena

e unidade); - Comparar ou ordenar quantidades por contagem; - Resolver e elaborar situações problema

com os significados de juntar/acrescentar quantidades, separar/retirar quantidades utilizando

desenhos, decomposições numéricos; - Resolver operações e problemas de multiplicação, envolvendo

as ideias de adição de parcelas iguais e combinação; - Resolver operações e problemas de divisão

envolvendo as ideias de repartir uma coleção em partes iguais. Em grandezas e Medidas, espaço e forma

e pensamento algébrico: - Resolver problemas simples; - Utilizar instrumentos de medida apropriados a

grandeza a ser medida (tempo, comprimento, capacidade); - Relação entre unidades de tempo (dia,

semana, mês, semestre, ano); - Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil; - Ler e interpretar

gráficos e tabelas simples; - Reconhecer formas em instrumentos do cotidiano.

Ao término do 4º ano - Produzir textos com autonomia; Planejar a escrita, utilizando roteiro;

Produirz o texto, atendendo a sua finalidade; Organizar o texto, dividindo-o em parágrafos; Identificar e

aplicar as concordâncias nominais e verbais; Utilizar a pontuação corretamente; Utilizar vocabulário

extenso e estrutura textual diversificada e adequada ao gênero; Revisar automaticamente o texto durante

o processo de escrita; Utilizar de recursos direto e indireto.

Ao término do 5º ano - produzir textos com autonomia; Planejar a escrita, utilizando roteiro;

Produzir o texto, atendendo a sua finalidade; Organizar o texto dividindo-o em parágrafos; Identificar e

aplicar as concordâncias nominais e verbais; Utilizar a pontuação corretamente; Utilizar vocabulário

extenso e estrutura textual diversificada e adequada ao gênero; Revisar automaticamente o texto durante
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o processo de escrita; Utilizar de recursos direto e indireto; utilizar os discursos direto e indireto; Utilizar

de forma correta os pronomes e verbos e suas flexões; Utilizar os marcadores textuais (artigo, preposição

e conjunção).

Trabalho com Ciclos

 Primeiro ciclo (Educação infantil)

0 a 3 anos (creche)

4 e 5 anos

 Segundo ciclo (Ensino Fundamental 1) - Diretrizes Pedagógicas 2012

Bloco I (BIA – 1º, 2º e 3º anos)

Bloco II (4º e 5º anos)

Atendemos o segundo ciclo, Bloco I (Bia, 1º, 2º e 3º anos) e Bloco II (4º e 5º anos).

Psicogênese / Formulários

A psicogênese é um recurso essencial para o professor alfabetizador, pois permite identificar

quais hipóteses as crianças têm acerca do funcionamento da língua. Só assim o professor estará apto a

realizar mediações que permitam efetivamente a construção da base alfabética da escrita.

É aplicada no máximo quatro vezes por ano nos alunos do 1º ao 3º ano, individual pelo Meet

ouWhatsApp, com o propósito de planejar as intervenções que serão feitas no decorrer do ano letivo.

No ano de 2021, as equipes de 4º e 5º anos decidiram aplicar produções textuais

semanalmente, pelo Meet ou WhatsApp, a fim de identificar as fragilidades ortográficas e textuais

apresentadas por cada aluno, para assim, diagnosticar as necessárias intervenções.

Elaboração de atividades

Omaior contato que os pais têm com a escola é através da escrita, trabalhos, exercícios diários,

testes, prova integrada e etc. De certa forma a apresentação desses trabalhos mostra o nível de

organização da escola, portanto, para evitarmos maiores problemas faz-se necessário algumas

recomendações. São elas:

- Na elaboração de atividades/formulários utilize o logotipo e cabeçalho próprio da escola.
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- É essencial que as atividades e formulários sejam elaboradas em pares e com a ajuda da

coordenação pedagógica.

- Os professores enviam para o e-mail da coordenação para que a mesma analise, observando

se há algum erro ortográfico ou de digitação, após as devidas alterações as atividades poderão ser

disponibilizadas para a impressão e/ou inserção na plataforma.

- As atividades/formulários devem ser encaminhadas para a coordenação quinzenalmente,

sempre às terças-feiras da semana que antecedem o dia da entrega para as famílias/alunos. As entregas

e devoluções das atividades impressas são feitas as segundas-feiras, quinzenalmente.

Ressalta-se que o tempo máximo para a devolução das atividades pelo aluno será sempre até

o término de cada período letivo (bimestre/semestre). Caberá a cada professor estabelecer “acordos

didáticos” com os seus alunos, com a perspectiva de melhor atender às necessidades de suas turmas e

individualidades dos estudantes.

Fica disponível no drive da escola/pasta do professor sugestões de atividades, além da Sala de

leitura e informática que oferecem materiais de temas variados.

Drive

Com o objetivo de otimizar as informações pedagógicas/administrativas, desenvolver uma

organização do trabalho pedagógico eficaz e mapear a realidade dos estudantes, a Escola trabalha com

o preenchimento de planilhas compartilhadas no Drive com todos os servidores da escola.

Os servidores alimentam as informações no Drive, conforme pastas criadas. A seguir estão

descritos os nomes das pastas e o material que é compartilhado:

 Turmas – compartilhamento dos mapeamentos das Turmas (tipo de acesso às atividades

plataforma ou impressa, frequência, níveis da psicogênese, contatos realizados com a família,

horário do Meet, material impresso, devolução de material impresso, necessidade de cesta

básica e/ou aparelho eletrônico, ficha do conselho de classe, entrevista com os alunos);

 Secretaria – compartilhamento de lista das turmas, orientações quanto preenchimento do Diário

de Classe Web;

 Sala de Leitura / Informática – compartilhamento dos Projetos de Leitura e Informática;

 EEAA / SOE / Sala de Recursos – compartilhamento de ficha de encaminhamento à Equipe,

planilha de devolutiva do Conselho de Classe, ficha de encaminhamento ao Conselho Tutelar;



62

 Coordenação – compartilhamento dos resumos e materiais das coletivas, materiais pedagógicos,

orientações pedagógicas, currículo da SEEDF, formulário oficial de Registro Avaliativo do

Estudante;

 Contatos da Equipe Gestora – compartilhamento de telefones e e-mails dos integrantes da Equipe

Gestora;

 Circulares / Orientações / Tutoriais – compartilhamento das Circulares da SEEDF, Orientações da

SEEDF quanto ao Teletrabalho, tutoriais para professores, alunos e famílias quanto à utilização

dasferramentas Google ou outros ambientes virtuais de aprendizagem;

 Atividades Pedagógicas (Auxílio ao Professor) – compartilhamento de sugestões de atividades

pedagógicas;

 Administrativo – compartilhamento de orientação quanto ao preenchimento do Relatório de

Teletrabalho, informações quanto à utilização de Licenças oficiais, bem como orientação quanto

à abertura de processo SEI para perícia médica;

Projeto interventivo

A organização do trabalho pedagógico se dá com o objetivo de intervir nas dificuldades de

aprendizagens.

As estratégias são:

Rotinas diárias: Realizadas pelo professor em seu planejamento semanal atendendo as

características de cada turma, pela plataforma,Meet, celular ouWhatsApp.

Reagrupamento intraclasse: Como forma de estratégia/intervenção didático-pedagógica, pode
e deve acontecer a todo tempo, independente da forma pela qual as atividades escolares estiverem
ocorrendo, seja por meio do ensino remoto, presencial ou híbrido. O que precisa ser considerado é a
necessidade da turma e/ou do estudante. As atividades devem voltar-se no sentido de contemplar as
individualidades do estudante, sua necessidade de acolhimento, suas condições de acessibilidade, seu
tempo e ritmo, sempre seguindo as definições das equipes pedagógicas de cada unidade escolar e tendo
como foco a avaliação formativa, almejando a manutenção, o aprimoramento e o avanço das
aprendizagens;

Reagrupamento interclasse: Dada a configuração das atividades pedagógicas remotas, não
poderá ser efetivado enquanto vigorar a suspensão das aulas presenciais.

Projeto interventivo: Realizado para atender os alunos que tem muita dificuldade

independente do ano em que estão. Nessa fase dá-se prioridade aos alunos que estão com defasagem

e não apresentam as habilidades mínimas para acompanhar a turma, após diagnóstico.
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Projeto interventivo: Poderá ser realizado com atendimento individualizado no decorrer da aula

ou no reforço escolar no contraturno. O aluno receberá atividades adaptadas para o nível que se

encontra e terá atendimento individualizado peloMeet ou vídeo chamada noWhatsApp.

Progressão continuada: Após observações, registros e relatos dos envolvidos é realizada

possibilitando ao aluno o avanço durante o ano letivo, tendo suas aprendizagens garantidas.

Registro de Avaliação - RAv

O relatório descritivo deverá ser preenchido, bimestralmente, utilizando uma linguagem clara

sem suposições, detalhando todo o desenvolvimento do aluno, suas potencialidades e dificuldades, bem

como as intervenções realizadas e seus avanços.

Antes da entrega dos relatórios aos pais ou responsáveis, a coordenação estabelecerá uma data

para realizar a leitura e assinar os mesmos. Esses devem ser encaminhados para o e-mail institucional

da coordenadora. É de obrigação do professor respeitar a data solicitada.

Os relatórios descritivos dos alunos deverão ser entregues a secretaria pelo professor após o

término da Reunião de Pais e Mestres para que os pais compareçam à escola sem aglomeração para

assinatura.

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que, na avaliação

formativa, estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se

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

avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que

instrumentos/procedimentos pelos quais a análise qualitativa se sobreponha àquelas puramente

quantitativas podem realizar de maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição decorrem o

olhar e a intervenção humana visando contribuir para uma aprendizagem significativa. O registro está

para além das descrições das rotinas, do cumprimento da função burocrática ou da prestação de contas

para os pais sobre o trabalho desenvolvido na Unidade Escolar, e sim pautado numa fundamentação de

ensino-aprendizagem.

Após divulgação dos resultados, mesmo que parciais, como aqueles que ocorrem ao final de
cada bimestre, os estudantes, por meio de seus responsáveis, poderão solicitar revisão por escrito em
até 72 horas. Caberá ao Conselho de Classe decisão sobre o recurso no âmbito da escola, após parecer
do docente responsável pelo componente curricular.
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Atividades extraclasse

Deverão ser planejadas com antecedência e comunicadas aos pais com todas as informações

pertinentes. O planejamento dessas atividades ficará a cargo do professor ou da coordenação da escola.

Em virtude da pandemia as atividades extraclasse estão sendo realizadas de forma virtual.

Qualquer comunicado deverá ser repassado pela direção / coordenação da escola, pois isso

cria uma linha de trabalho, troca de informações e conhecimento das ações dentro da escola.

O professor tem abertura para planejar suas atividades desde que trabalhe com organização

e responsabilidade.

Sanções Disciplinares

As sanções seguirão as normas do Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal.

São elas:

 Advertência verba por Meet ou whatsapp;

 Ocorrência de alerta

 Advertência por escrito;

 Suspensão, com tarefas escolares de nomáximo 03 (três) dias letivos;

Transferência por comprovada inadaptação ao regime da escola quando o ato for

aconselhável para a melhoria do desenvolvimento do (a) aluno (a) e a garantia de sua segurança e/ou

de outros.

OBS.: - As sanções serão aplicadas gradativamente, porém dependendo da gravidade da

situação poderá ser aplicada independentemente da ordem em que foram enumeradas.

Reprodução de Material

No período que estamos passando realizamos a reprodução do material impresso para

atender alguns alunos que não possuem condições de acesso à plataforma. Dessa forma o professor

preparará as atividades e encaminhará para a coordenação que solicitará a impressão para escola. As

atividades têm um prazo para entrega serem encaminhadas e entregues para os alunos, a fim de melhor

organizar a reprodução dos mesmos.
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Uso do uniforme escolar

O uso do uniforme está temporariamente suspenso em virtude das aulas não presenciais.

Porém o uniforme oficial da escola é obrigatório no presencial e deve ser observado pelo professor,

comunicando à Direção caso o aluno não o tenha, além de recomendar aos alunos a higiene e

conservação do mesmo.

O uniforme é constituído de: blusa da escola, calça, bermuda azul marinho ou saia jeans e

tênis. Podendo ser adquirido na secretaria da escola.

Entrega de bilhetes/Comunicados

Os bilhetes/comunicados estão sendo postados no grupo de pais doWhatsApp e plataforma

para informes às famílias.

Saída antecipada de alunos

No período remoto o aluno que precisar se ausentar deverá comunicar ao professor, esse fará

o registro no Drive da liberação para controle interno.

No caso das atividades presenciais o Professor não deverá permitir a saída antecipada do

aluno, sem prévia autorização da Direção.

O procedimento presencial será o seguinte:

O aluno comunica ao professor a necessidade de saída (telefonema do pai, comparecimento

na porta da sala, bilhete na agenda, mal estar em sala de aula etc.).

O professor encaminha o aluno à direção / secretaria que preencherá a ficha abaixo com as

devidas assinaturas.

O aluno retorna para sala com a ficha abaixo preenchida, onde o professor deverá assinar e

proceder à liberação que deverá ser entregue pelo aluno ou responsável na portaria.
Liberação de aluno

Professor(a): _
O (A) aluno (a) _da s / t _
Está liberado das atividades no dia / _/ a partir das horas.

Motivo:

( ) aluno doente
( ) comparecimento do responsável
( ) bilhete na agenda
( ) telefonema do responsável

_
Assinatura secretaria Assinatura do professor
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8.1 Organização Administrativa

Secretaria Escolar

A secretaria da escola hoje, assim como todos os setores, precisou se reinventar e adequar as
atividades de acordo com o momento de pandemia em que nos encontramos. É imprescindível a sua
atuação, considerando as atribuições regimentais, no sentido de: assistir à Direção em serviços técnico-
administrativos, especialmente, os referentes à vida escolar dos estudantes da unidade escolar; adotar
medidas que garantam a preservação de toda a documentação sob sua responsabilidade, bem como o
sigilo de informações; manter atualizadas as informações no Sistema de Informação, para registro da
escrituração e emissão de documentação escolar; zelar pelo cumprimento das disposições contidas no
Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. E, especialmente acompanhar,
sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe, orientando ao corpo docente quanto à
obrigatoriedade de se manter atualizados tais registros.

Solicitação de documentos e atendimento aos pais/responsáveis/comunidade

O atendimento aos pais/responsáveis/comunidade deverá ser agendado pelo telefone fixo,
whatsApp, E-mail e telefone celular. Disponibilizamosmeios para que, durante a pandemia, os canais de
atendimento fossem meios facilitadores para a interação pais/comunidade/escola e atentando-se,
escrupulosamente, aos cuidados com os procedimentos de higiene e segurança, conforme as
orientações da Organização Mundial da Saúde, para evitar que as unidades escolares atuem como
amplificadores da transmissão do SARS-CoV-2 na comunidade em que estão inseridas.

Os documentos solicitadoa à secretaria da escola devem atender os seguintes prazos:

- Declaração Escolar - 48 horas

- Histórico escoar - 75 horas

- Solicitação de senha para plataforma google sala de aula - 24 horas

Segue horário de atendimento presencial na secretaria da escola:

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
09:00 às 12:00
14:00 às 16:00

14:00 às 16:00 Atendimento
remoto

14:00 às 16:00 Atendimento
remoto

Folha de Ponto / Relatório de Teletrabalho

A assinatura da folha de ponto é uma garantia para o servidor, pois ela é a cópia das informações

que serão repassadas para o SISFREQ (sistema de frequência) que é a garantia do pagamento de salário e
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o espelho da folha mensal. Diante da impossibilidade de entrega das folhas físicas, consoante o disposto

nos artigos 5º ao 9º do Decreto, as chefias imediatas deverão, até o 5º dia útil do mêssubsequente,

encaminhar o Processo de Frequência da unidade, via SEI, para a Unidade Regional de Gestão de

Pessoas - UNIGEP da Coordenação Regional de Ensino – CREPP. No Processo de Frequência daunidade

deverá constar o resumo das ocorrências de frequência de todos os servidores quanto ao regime de

teletrabalho previsto no Decreto.

O relatório mensal de teletrabalho deve estar atualizado diariamente, a partir do momento

que o mesmo for disponibilizado no drive da escola.

Formulário de afastamento do servidor

Os afastamentos ao trabalho (folgas / abonos em coordenação, etc.) serão

informados/solicitados pelo servidor, por escrito, para que não ocorram divergências de marcações. Tal

medida faz-se necessária para uma melhor organização dos registros de frequência do servidor. O

formulário estará disponível virtualmente, via Survio, e o link será disponibilizado pela equipe gestora e

deverá ser preenchido pelo servidor e confirmado pela supervisão administrativa e/ou direção. É

importante que seja previamente preenchido, antes do afastamento.

Abono de Ponto

De acordo com o art. 151 da Lei Complementar 840/2011, o servidor efetivo tem direito a 5

Abonos de PERÍODO INTEGRAL, que serão marcados via formulário, observando o limite de 1/5 dos

servidores na mesma data solicitada. Cada dia de abono integral poderá ser parcelado em abonos

parciais, conforme a carga horária do servidor, no turno de coordenação.

O formulário estará disponível virtualmente, via Survio, e o link será disponibilizado pela

equipe gestora e deverá ser preenchido pelo servidor e confirmado pela supervisão administrativa e/ou

direção. É importante que seja previamente preenchido, antes do afastamento.

Exame Preventivo (Colo do Útero, Mama, Próstata)

O atestado para realização de exames de controle do câncer de mama, do colo do útero e

próstata deverá vir com o CID específico de prevenção e será concedido somente uma vez, anualmente,

e lançado na folha de ponto (LC n º 840, art. 62 de 23/12/2011).
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Atestado de Comparecimento

O servidor que necessita de atestado médico de até 3 dias deverá encaminhá-lo digitalizado

para a equipe gestora.

O atestado de comparecimento/acompanhamento de meio período será lançado na folha de

ponto no turno utilizado para consulta ou procedimento. Serão aceitos anualmente até 12 (doze)

atestados/declarações de comparecimento. Em casos de indicação para submeter a tratamento (ex:

fisioterapia) que exigirá o comparecimento a atividades terapêuticas semanais durante meses,

ultrapassando o limite de 12 atestados, a negociação desse período adicional ficará a critério da Direção,

mediante compensação de horário (art. 63 da LC nº840). “Art. 63. Em caso de falta ao serviço, atraso,

ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata,

atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o

final do mês subsequente ao da ocorrência.”

Atestado Médico de 1 a 3 dias

O servidor que necessita de atestado médico de até 3 dias deverá encaminhá-lo digitalizado

para a equipe gestora.

O servidor tem direito a 1 atestado de até 3 dias por bimestre, sem a necessidade de ser

encaminhado à SUBSAÚDE para homologação, conforme o §5º do art. 274 da LC nº 840, o 2º atestado

no mesmo bimestre deverá ser homologado pela perícia médica, via processo SEI.

Prazos para apresentação de atestados à chefia imediata: atestados de 1 dia – 24h; ≥ 2 dias –

48h; internação – 72h.

LTS (Licença médica)

O servidor que necessita da licença médica para tratamento da própria saúde ou para

acompanhamento de familiar doente deverá realizar os seguintes passos:

1 – Fazer o Agendamentoda PeríciaMédica pelo SIAPMED (Sistema de Atendimento de Perícia

Médica);

2 – Iniciar um processo pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informações);

3 – O assunto do processo deve ser: “Subsaúde – Pessoal: Perícia Médica Documental”;

4 – O processo deve ser classificado como SIGILOSO;
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5 – Incluir Requerimento específico, clicando no ícone “Incluir documento”, selecionar o tipo

do documento: “Requerimento de Perícia Médica Documental (Formulário)” ;

6 – É necessário anexar arquivo em formato PDF, contendo obrigatoriamente cópia

digitalizada do Atestado e do Receituário emitido por seu médico ou odontólogo assistente, e relatório

médico e exames complementares, se houver, e se o atestado for maior que 30 dias;

7 – Conceder Credencial de Acesso à Chefia imediata e em seguida à Gerência de Medicina

Forense (GEMED), clicando no ícone “Gerenciar Credenciais de Acesso” e digitando o nome de quem

será credenciado;

8 – Acompanhar no site do SIAPMED, após a data agendada para a perícia médica, para

verificar o Comprovante de Conclusão da Perícia Médica;

9 – Enviar ou entregar o Comprovante de Conclusão da Perícia Médica para a chefia imediata

no prazo de até 2 dias após ciência da conclusão;

10 – Anotar o nº do processo e o respectivo período de afastamento homologado.

Abono T.R.E. (dispensa de ponto eleitoral)

RESOLUÇÃO TSE N. 22.712/2008, TÍTULO IV, Art. 164. Os eleitores nomeados para compor as

mesas receptoras de votos, de justificativas, as juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar os seus

trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pelo juiz eleitoral, sem prejuízo

do salário, vencimento ou de qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação (Lei n.

9.504/97, art. 98).

Marcação e usufruto de Abono TRE:

1. Abrir processo SEI tipo “Pessoal: Dispensa por Serviço Eleitoral”

2. Incluir e preencher “REQUERIMENTO DISPENSA ELEITORAL DE PONTO”

3. Anotar no rodapé de cada declaração os dois dias de usufruto e assinar. Digitalizar.

4. Anexar a Declaração Eleitoral (já assinada) correspondente aos dias que irá usufruir,

clicando em ”Incluir documento”, selecionando o tipo de documento Externo

5. Aguardar conferência antes de assinar o Requerimento

Outras Licenças (Doar Sangue/ Gala / Nojo / Reunião Bimestral)

O servidor pode ausentar-se do serviço,mediante comunicação prévia à chefia imediata, para:

Doar Sangue: 1 dia; Casamento: 8 dias; Falecimento de Familiares: 8 dias (Art. 62 da LC nº840); Reunião
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de pais: Abono bimestral para pais e responsáveis de crianças em idade escolar, conforme horário

informado na declaração da escola (Lei nº449 de 17/05/93).

Outras Licenças (Doar Sangue/ Gala / Nojo / Reunião Bimestral)

O servidor pode ausentar-se do serviço, mediante comunicação prévia à chefia imediata, para:

Doar Sangue: 1 dia; Casamento: 8 dias; Falecimento de Familiares: 8 dias (Art. 62 da LC nº840); Reunião

de pais: Abono bimestral para pais e responsáveis de crianças em idade escolar, conforme horário

informado na declaração da escola (Lei nº449 de 17/05/93).

Licença Prêmio por Assiduidade – LPA

É a concessão de 3 (três) meses de licença ao servidor efetivo após cada quinquênio

ininterrupto de exercício, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo.

Para marcação de usufruto, o servidor efetivo deve Iniciar via SEI um processo do tipo

“Pessoal: Licença-Prêmio por Assiduidade”;

Incluir o tipo do documento - Requerimento: Licença-Prêmio por Assiduidade (Formulário)

Preencher o formulário e escolher a opção – Marcação do usufruto ou Remarcação do

usufruto, conforme o caso. A licença-prêmio poderá ser usufruída de uma só vez ou parceladamente em

períodos de 30 dias. Os períodos serão expressos no formato (DD/MM/AAAA), por exemplo: 02/08/2021

a 30/10/2021.

Assinar o requerimento eletronicamente e comunicar à chefia imediata para assinatura e

posterior envio ao Setor de Gestão de Pessoas que verificará a regularidade das informações e as

registrará no Sistema;

Recomenda-se o envio da solicitação ao Setor de Gestão de Pessoas com 15 (quinze) dias antes

do usufruto pretendido.

Merenda Escolar

A merenda escolar preparada na cantina da escola está temporariamente suspensa em

virtude da pandemia. Para atender todos os alunos que estão em aulas remotas, o PNAE foi adaptado e

são disponibilizados Kits Cesta Verde para o aluno regularmente matriculado que tiver interesse,

contendo hortaliças, frutas e verduras que compõem o cardápio fornecido por nutricionistas da SEEDF.



71

Inclusão

Levando em consideração que a Escola Classe 04 do Cruzeiro é uma escola inclusiva traçamos algumas

estratégias para nortear o trabalho a ser desenvolvido:

etc.

 Conhecer as necessidades de cada aluno, seu histórico previamente. Através do diálogo com seus

responsáveis, cuidadores e professores anteriores. Avaliando sobre seus interesses, dificuldades,

facilidades e progressos;

 Promover campanhas de inclusão escolar, definindo regras de comportamento e convivência.

Assim sendo, deixar claro que em sua sala nenhuma pessoa pode ser humilhada, sofrer bullying,

 Estipular uma rotina a cada um conforme sua especificidade;

 Fazer avaliações individuais;

 Investir em tecnologias, rompendo barreiras físicas que os recursos analógicos podem trazer;

 Utilizar objetos concretos e diversificados, usar múltiplos recursos, como os visuais, orais, táteis

e auditivos. Alunos especiais aprendem melhor quando são expostos a materiais que explorem seus

sentidos. A diversidade tornará sua aula sempre interessante. Quando escrever algo, fale também, e

gesticule, se necessário, para que haja uma maior compreensão.

 Propor atividades em duplas ou grupos, a fim de auxiliar a classe no processo de interação.

 Montar o PEI (Plano Educacional Individualizado) com estratégias educativas construídas de

maneira a atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência física e intelectual.

 Orientar os professores quanto a importância e direito do aluno com deficiência à adequação

curricular;

 Ressaltar que os alunos das classes especiais são arrolados a uma turma de referência para

participarem de momentos como recreio, gincanas, passeios e demais atividades tanto formativas

quanto recreativas.

 Os alunos da integração inversa devem participar de todas as atividades junto a sua turma;

 Os professores recebem apoio da Sala de Recursos e Equipe da Escola para planejarem e

executarem suas atividades com os alunos com deficiência;

 Os projetos da Escola sempre dão ênfase ao respeito à diferença e empatia;

 Realizar atividades, tanto da Sala de Recursos, quanto SOE e EEAA, junto aos alunos da escola

buscando promover a conscientização, solidariedade e respeito às diferenças.
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Sala de Recursos

O atendimento da sala de recurso caracteriza-se como um serviço de natureza pedagógica

conduzido por professor especializado, que suplementa, no caso de estudantes com Altas

Habilidades/Superdotação, e complementa, no caso de estudantes com deficiência e Transtorno Global

do Desenvolvimento – TGD.

O Atendimento da Sala de Recurso deve envolver a participação da família e oferecer orientação

e apoio pedagógico aos professores das classes comuns em que os estudantes atendidos estejam

matriculados.

O atendimento está sendo realizado pelo Google Sala de Aula, e pelo Meet de forma

individualizada. A professora da sala de recursos estabelece parceria efetiva com os professores para

consolidar inclusão dos AEE.

Serviço de Orientação Educacional

O serviço de orientação escolar desenvolve um trabalho integrado e efetivo na escola, nos

quais são desenvolvidas ações que apoiam a formação do cidadão competente, crítico, reflexivo e

criativo.

A orientação educacional atuará integrada ao trabalho pedagógico da escola na identificação,

prevenção e superação de conflitos colaborando para o desenvolvimento do aluno.

É fundamental sua atuação no que diz respeito ao trabalho coletivo, de forma ainda mais significativa

durante a vigência das atividades pedagógicas remotas, conjuntamente com a equipe gestora e a equipe

pedagógica, principalmente em casos de omissão e violação dos direitos da criança e do adolescente, na ação

junto aos órgãos de proteção.

Há que se levar em conta as atividades remotas a serem desempenhadas em regime de teletrabalho,

as quais requerem, neste momento, dos Profissionais Pedagogos-Orientadores Educacionais, atendimentos por

telefone para orientação educacional aos estudantes; realização de videoconferência nos Ambientes Virtuais de

Aprendizagens (AVA) – plataformas; produção de material para AVA e impressos a serem entregues àqueles sem

acesso à internet; elaboração de materiais informativos e esclarecedores dirigidos aos pais, mães e/ou

responsáveis legais; participação nosmomentos de coordenação pedagógica com toda equipe da unidade escolar.

O Profissional de Orientação Educacional possui responsabilidade quanto à busca ativa de estudantes,

tendo como escopo evitar a evasão/abandono escolar. Neste sentido, cabe à equipe docente comunicar, ao

Serviço de Orientação Educacional, casos de ausências/faltas recorrentes sem as devidas justificativas. A partir

daí, considerando suas atribuições, deve o Profissional de Orientação Educacional, adotar as medidas previstas
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no inciso XXV, do Art. 128, do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em conjunto com

a equipe gestora da U.E.

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

Contamos com o atendimento da EEAA para mapeamento institucional, suporte ao trabalho

da gestão escolar, assessoria ao processo de ensino aprendizagem desenvolvida por meio de

intervenções nas dificuldades de escolarização dos nossos alunos.

A equipe é formada por Psicóloga e Pedagoga, porém no momento contamos somente com a

psicóloga, visto que não temos no quadro a pedagoga.

A equipe deve buscar junto às famílias, com clareza e objetividade, comunicação efetiva para

promover acolhimento às necessidades educacionais e emocionais delas e dos estudantes, encaminhando para

os parceiros da rede externa sempre que a demanda extrapolar o domínio da educação, além de auxiliar as

famílias nomapeamento das redes de apoio da comunidade (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, ONGs, Organizações

parceiras) em assistência social, em doação de alimentos, materiais de higiene, entre outros.

É primordial a avalição quanto à adaptação do estudante ao meio educacional (virtual ou não) em que

está inserido e sobre as possibilidades de a família prestar o apoio e acompanhamento na realização das tarefas

escolares. Enviar material informativo pontuando os desafios à organização de estudos com autonomia no

contexto de Educação não Presencial e dicas de como a família pode colaborar, auxiliando sempre que necessário.

Educadores Sociais

No período remoto a contratação de Educador Social está suspensa. Porém temos um grande

número de alunos especiais que precisam do apoio e acompanhamento desse profissional.

Caso retorne as aulas presenciais teremos uma demanda de educadores sociais para

auxiliarem na organização e no trabalho pedagógico dentro da sala de aula e sala de recursos dando

suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais e auxiliando os professores nas atividades

pedagógicas diárias.

Na escola temos matriculados no presente momento 06 DI, 14 TGD, 13 TDAH, 01 DF e 02

dislexos, 03 TOD e 03 DPAC, visto a necessidade do educador.

Laboratório de Informática

A sala de informática da escola conta com 30 computadores disponíveis para os alunos.
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O atendimento no presencial seria de segunda a quinta-feira, no horário das 07:30 às 12:00 e

das 13:00 às 17:30. As turmas seriam atendidas uma vez por semana, conforme grade horária, com

tempo estimado de 50 minutos.

Conta com o apoio e orientação de duas professoras readaptada que acompanham e auxiliam

os professores a desenvolverem atividades pedagógicas por meio de recursos tecnológicos.

No período da pandemia as professoras readaptadas possuem uma sala de aula no google

Classroom, na qual é fornecido aos professores regentes materiais específicos (jogos e atividades

psicomotoras) para serem utilizados nas plataformas, separados por anos, um acervo de jogos e

atividades lúdicas para serem utilizados durante e após a pandemia, além de auxiliarem os professores

a sanarem dúvidas referentes à plataforma Google Sala de aula.

Sala de leitura

A Sala de leitura é um espaço fluido de inteligências múltiplas a partir do livro e das fontes de

informação como jornais, revistas, redes de informação virtual, e se fundem no objetivo de facilitar o

acesso ao livro escolar e valorizar a leitura como fonte de fruição estética, entretenimento e recurso

informacional.

A sala de leitura, enquanto espaço mediador de leitura reconhece o aluno como agente de

inteligências múltiplas e assume como funções engajadas no Currículo de Educação Básica:

- A realização de atividades pedagógicas que favoreçam e facilitem o domínio de habilidades

e competências relativas à prática de leitura crítica e reflexiva e a apropriação da informação;

- A execução de procedimentos técnicos que favoreçam a recuperação da informação e a

organização do acervo bibliográfico de modo que se processe facilmente o acesso e a recuperação da

informação.

O trabalho será desenvolvido buscando atender o Plano Nacional do Livro e da Leitura no DF,

que assegura ao aluno o fácil acesso aos livros de leitura, implantando a política do livro, de leitura e de

bibliotecas.

O atendimento presencial no momento está suspenso, porém no seu funcionamento

presencial seria de segunda a quinta-feira, no horário das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:30. As turmas

seriam atendidas uma vez por semana, conforme grade horária, com tempo estimado de 50 minutos.
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A sala de leitura se adaptou criando a biblioteca (sala virtual) que conta com o apoio e

organização de duas professoras readaptadas que disponibilizam material virtual como livros literários

de diversos gêneros e material para pesquisa dentro do conteúdo que está sendo trabalhado pelo

professor.

Plano de Permanência e êxito escolar dos estudantes

Ao início de cada ano os professores realizam sondagens e diagnósticos iniciais da turma por

meio de entrevista com os alunos e a aplicação de testes da psicogênese e observação. Essa sondagem

inicial é realizada com todos os alunos a fim de conhecer e aproximar dos nossos alunos, atendendo-os

de acordo com cada realidade.

Ao identificar as fragilidades podemos traçar metas para sanar e desenvolver um trabalho

pedagógico mais eficaz. Utilizando das intervenções de reforço escolar, reagrupamentos, adaptações

curriculares e atendimento individualizado. A maior dificuldade dos alunos envolve a alfabetização,

leitura, produção escrita e matemática.

A UE desenvolve seu plano de permanência e sua integralidade por meio do levantamento

das fragilidades, realizando intervenções como, conversas com pais, alunos e outros profissionais,

formação continuada dos professores, suporte da Equipe Especializada e Orientação Educacional, bem

como o desenvolvimento do Projeto Vivências e demais projetos, o qual nos permite realizar com os

alunos uma reflexão da realidade em que vivem, das relações pessoais e possibilita um ambiente

propício para observar e criticar questões sociais da nossa comunidade e do mundo.
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Os projetos citados foram adaptados conforme a nova realidade com os diversos segmentos

da Unidade Escolar.

9. Estratégias de Avaliação

A avaliação sempre deve estar a serviço do aluno. Isso significa que ela não tem como objetivo

determinar somente os registros nos relatórios, mas acompanhar o caminho que o aluno faz. Ela é

constante e pode ser feita durante trabalhos em grupo, jogos e brincadeiras e em momentos coletivos.

É preciso garantir que o aluno possa expressar seus conhecimentos de muitas maneiras (músicas, textos,

pinturas, testes, provas, jogos), pois tudo isso contribui para o aprendizado, portanto a avaliação deve

ser entendida como uma ferramenta a serviço da aprendizagem cujo objetivo é a melhoria das práticas

educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções e

corrigir rumos.

O aluno tem que ser avaliado em relação a si mesmo, eliminando a função classificatória.

O processo de avaliação partirá sempre do diagnóstico da situação inicial do aluno, onde serão

traçadas intervenções significativas para os problemas diagnósticos, bem como momentos de

comparação em relação ao crescimento do aluno.

De acordo com a proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a escola

adotará a avaliação formativa que tem como objetivo identificar e conhecer o que o aluno já aprendeu

e o que ele ainda não aprendeu, a fim de que se providenciem os meios necessários a continuidade dos

seus estudos. Tal avaliação será feita através de entrevista, entrega de atividades, observações noMeet

de atividades individuais e coletivas, não se descartando a utilização da psicogênese, produção textual,

autoavaliação, formulários e jogos didáticos virtuais.

Os resultados das avaliações serão registrados sob a forma de relatórios individuais, que serão

repassados aos pais ao final de cada bimestre, após serem avaliados e discutidos no conselho de classe

bimestral, realizado por professores, coordenação, pais, equipe gestora, SOE e EEAA. Posteriormente

será realizada reunião bimestral com os pais e responsáveis, para avaliar o desenvolvimento do aluno

naquele bimestre.

O documento de Orientação à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Remotas
e Presenciais ressalta-se que o fechamento de notas (Avaliação) deverá ser feito mediante a execução e
a entrega das atividades pedagógicas propostas, ao final de cada período letivo (bimestre/semestre/ano
letivo). Tais orientações, se alteradas, deverão ser definidas e determinadas por esta SEEDF, ouvidas as
áreas técnicas da SUBEB, SUBIN e em conjunto com a SUPLAV. Contudo, ratificamos, a nota não pode
nunca pretender punir os estudantes. Afinal, o objetivo não deve ser “avaliar para medir”, e sim as
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aprendizagens com foco na avaliação formativa, com destaque maior ainda durante a realização de
atividades pedagógicas remotas.

Como uma escola inclusiva estamos preparados para receber o aluno especial e auxiliá-lo para

que progrida, avance e aprenda. Nessa linha de pensamento, fazemos uso da adequação curricular

ancorados em uma avaliação diagnóstica, mas também processual, com instrumentos efetivos aliados a

um planejamento coletivo, onde a equipe pedagógica, o atendimento educacional especializado e o

professor regente buscam alternativas para promover as aprendizagens dos estudantes.

Adotamos nesta Unidade de Ensino o Sistema Permanente de Avaliação Educacional da

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SIPAE-DF) que objetiva assegurar o processo de

avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do contexto escolar com vistas a direcionar

políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas e administrativa buscando a

qualidade no processo de ensino-aprendizagem das escolas do DF.

A Prova Diagnóstica será aplicada anualmente para todos os alunos do 2º e 4º anos, previsto

para o 1º bimestre do ano letivo, contendo itens de múltipla escolha e abertos, composto pela área de:

Língua Portuguesa, redação, matemática, ciências humanas e naturais. Dado que no momento que

estamos ainda não foi definida sua aplicação.

Realizaremos a avaliação institucional no formato digital, aplicando questionários a toda

comunidade escolar conforme procedimentos metodológicos fornecidos pela Diretoria de Avaliação da

SEEDF.

De posse dos resultados obtidos nas avaliações citadas acima analisaremos os elementos que

interferem direta ou indiretamente no desempenho dos alunos, promovendo ações pedagógicas e

administrativas que dirimam as fragilidades e fortalecem as potencialidades institucionais de forma a

promover melhorias da qualidade social da educação.

Conselhos de Classe

Compete ao Conselho de Classe analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos

estudantes, discutindo e deliberando ações pedagógicas interventivas e sobre aplicação do regime

disciplinar interpostos, deliberando ainda aprovação e reprovação do estudante.

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.

Os Conselhos de Classe acontecerão ao término de cada bimestre, de forma virtual pelo Google

Meet, conforme previsto em calendário, no horário de coordenação dos professores. Com a participação
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de professor, equipe gestora, coordenação, orientador, familiares, sala de recurso e Equipe

Especializada de Apoio Aprendizagem. O professor deverá participar dessas reuniões munido de todas

as informações e materiais que se fizerem pertinentes à avaliação do aluno.

É conveniente a existência de momentos anteriores ao Conselho de Classe para que os grupos

ou segmentos possam, com seus pares, dialogar e autoavaliar-se antes da reunião ordinária. Os registros

dessas análises e das reuniões ordinárias do Conselho de Classe devem ser realizados em formulários

específicos elaborados e disponibilizados pela SEEDF.

Reuniões Pedagógicas com pais e professores

Nossas reuniões pedagógicas com os pais acontecerão uma de apresentação e as demais ao

término de cada bimestre letivo. Entretanto diante da pandemia, após retorno das aulas presenciais

realizaremos as reuniões conforme proposta de ação.

A reunião no início do ano letivo aconteceu de forma virtual, primeiramente com toda a equipe

da escola para apresentação da mesma e do funcionamento da escola. Em seguida os pais se reuniram

com os professores, por turma, para uma maior socialização e esclarecimento da metodologia adotada

pelo professor.

As reuniões bimestrais acontecerão com a participação dos pais e o atendimento será coletivo

ou individualizado, conforme necessidade do professor, peloMeet.

O Professor terá em mãos para reunião a lista de presença de pais e uma pauta previamente

estabelecida em conjunto com a direção ou individualmente.

Após o término de cada reunião a lista de presença deverá ser entregue à coordenação para

arquivo e convocação dos pais ausentes.

Atendimento aos pais em dias comuns

Será realizado no horário contrário de regência do professor, marcado previamente com o

professor ou coordenador. A reunião será pelo Meet ou pelo WhatsApp. Os assuntos tratados serão

registrados no mapeamento da turma no drive da turma.
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Matriz Curricular

Matriz Curricular do 1º ano 5º ano

Ensino Fundamental - Anos Iniciais

10. Organização Curricular

A organização curricular da Escola Classe 04 do Cruzeiro está centrada na proposta de

replanejamento curricular do Biênio 2020/2021 que foram analisadas a partir do Currículo em

Movimento do Distrito Federal - Anos Iniciais e Anos Finais (2018). O trabalho do ensino fundamental,

2º ciclo, é pautado nos seguintes eixos transversais: Educação para a diversidade/Cidadania e Educação

em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade com os eixos integradores:

Alfabetização/letramentos/ludicidade dividida em: Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Educação

Física, Ciências Humanas: História e Geografia, Ciências da Natureza e Ensino Religioso.

Conforme o documento de Replanejamento Curricular sugere, buscamos a retomada dos

objetivos/conteúdos anteriores ao ano letivo vigente considerados fundamentais para a consolidação

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

objetivos ficarão sob responsabilidade daUE, que possui autonomia para buscar estratégias que alinhem
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os resultados apresentados no diagnóstico inicial e sua realidade escolar, adequando intervenções que

melhor se ajustem à progressão das aprendizagens.

Na perspectiva do currículo há o trabalho com projetos que visa focalizar as aprendizagens e

disciplinas de uma forma contextualizada com a realidade social. Os projetos buscam desenvolver temas

do cotidiano sendo embasados em aspectos sociais, culturais e econômicos.

Dentro da perspectiva de diagnose, se promove a interdisciplinaridade e contextualização

onde há a interação entre disciplinas em atividades e avaliações com o objetivo de integrá-las a fatos do

cotidiano e entre si.

Os projetos vêm favorecer a relação da teoria com a prática, pois através das atividades

desenvolvidas tentamos mostrar ao aluno a sociedade em que ele vive desenvolvendo uma visão crítica

reflexiva. Os conteúdos são contextualizados de forma que o aluno saiba por quê? Para que? E como o

conteúdo trabalhado influenciará no seu dia a dia. A contextualização está sempre vinculada ao subtema

escolhido do projeto e aos temas transversais para que ocorra uma rede de conhecimentos articulados,

desfragmentados e com integração em várias áreas.

A proposta da Escola Classe 04 do Cruzeiro está centrada na aprendizagem do aluno

respeitando suas potencialidades e acreditando que o mesmo interage na vida social e no ambiente

escolar de forma participativa e integradora. Nossos alunos são enturmados em classes comuns, turmas

inclusivas, turmas de Integração Inversa ou Classes Especiais conforme suas necessidades e orientações

da Estratégia de Matrícula.

Existe o projeto maior da escola denominado “Vivências” que após diagnóstico e

necessidades apresentadas vão se desenvolvendo subprojetos que serão trabalhados semestralmente.

O Projeto Vivência tem o objetivo de trabalhar temas que venham garantir a unidade curricular e o

desenvolvimento dos eixos transversais: Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e para

os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade. Inserir um atendimento as especificidades dos

alunos de Classe Especial, fortalecendo um trabalho de forma coletiva e contextualizada. O Projeto

permite aos estudantes vivenciarem assuntos relevantes à comunidade escolar como:

Diversidade: por meio de palestras, leitura de livros, contação de história que apresentem ao

aluno nossa diversidade cultural, étnica e outras, discussões em sala de aula e visualização de vídeos e

filmes.

Cidadania e Direitos Humanos: Conhecendo os direitos e deveres de cada um na sociedade,

apresentação do ECA, discussão e exposição de cartazes e pesquisas realizadas.

Sustentabilidade: Apresentando nosso mundo como nosso lar, aprendendo a cuidar e preservar

do nosso meio ambiente, bem como praticar os 5 Rs (Reutilizar, Reciclar, Reduzir, Recusar, Repensar),

conhecendo outras formas de reutilizar e economizar, evitando o desperdício.
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Para o ano de 2021 foi definido o tema “Ensinando e aprendendo com Inteligência

emocional”. Antes de iniciar o projeto trabalhamos com a visão diagnóstica para conhecer o aluno, sua

história escolar e de vida, seu nível de aprendizagem, suas aptidões e dificuldades. Esse diagnóstico

inicial é feito com os alunos, através de entrevista virtual peloMeet ou whatsapp, buscando saber seus

sonhos e expectativas, se evitando os rótulos. Na parte pedagógica fazemos um diagnóstico inicial, onde

se avalia pela psicogênese, leitura, produção e matemática. No decorrer do ano a avaliação é continua,

promovendo comparativos para que haja um acompanhamento do crescimento do aluno.

Tendo em vista a organização do tempo e do espaço escolar, o atendimento aos estudantes é

acompanhado por uma pedagogia diferenciada por meio dos Ciclos de aprendizagem, sendo assim após

coleta de dados a direção em conjunto com os professores, e equipes como: sala de recursos, serviço

de orientação educacional e equipe especializada irão realizar a análise e tabulação dos dados, a fim de

definir a metodologia a ser aplicada e estratégias de intervenções por turma frente ao resultado do

diagnóstico. Intervenções de reforço escolar, oficinas, reagrupamentos, atendimento das equipes

especializadas, dentre outros, buscam um trabalho interdisciplinar, fazendo com que o conhecimento

do aluno seja global, e não fragmentado.

Conforme a Lei nº 10.693/03 os conteúdos referentes à história e cultura afro – brasileira e

africana serão trabalhados dentro do currículo, sendo privilegiados em aulas de artes e literatura, além

da inclusão do tema no trabalho com projetos escolares.

A instituição de ensino buscará materiais de esclarecimento sobre o tema, montando na

biblioteca escolar um acervo de consulta para o planejamento dos professores.

Em atendimento a Lei 9394/96 LDB a escola desenvolve ações e estratégias para integração e

inclusão dos alunos, favorecendo o acesso, a permanência e o sucesso escolar desenvolvendo um ensino

cooperativo sala de recurso / apoio e a professora regente, integrando a família ao ambiente escolar

bem como orientando quanto ao atendimento especializado adequado, realizando a adaptação do

material didático e pedagógico e adaptação para a acessibilidade virtual, atendendo o aluno na sua

necessidade especial, auxiliando-o em sua caminhada, superando as condições limitantes.

Os conteúdos passam a ser organizados em torno dos eixos integradores, Letramento e

Ludicidade que indicam referenciais para leitura de mundo, com vivências diversificadas e a construção

e reconstrução de saberes para o trabalho pedagógico que será desenvolvido de forma interdisciplinar,

integrada e contextualizada.

A instituição tem por base as diretrizes norteadoras da SEEDF, com vistas à promoção de

uma nova cultura educacional comprometida com a gestão da aprendizagem, ou seja, “zelar pela

aprendizagemdos alunos” e assim formar cidadãos críticos, competentes, sensíveis e éticos. Como lema

da Secretaria de Estado de Educação do DF de que garantiremos que nenhum estudante fique para trás.
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11. Plano de Ação para a Implementação da PP

Objetivos:

 Definir caminhos na busca pela qualidade social da educação por meio da PP;

 Estabelecer as ações pedagógicas e administrativas, que servirão de “ponte” entre o existente e o

desejável;

 Diagnosticar a realidade atual da unidade de ensino;

 Construir a PP baseada na realidade e necessidades da comunidade escolar;

 Oferecer o melhor à comunidade escolar resultando em uma educação de qualidade e exercendo o

princípio da gestão democrática;

Metas:

 Disponibilizar na plataforma eWhatsApp formulário virtual aos alunos da escola, por modalidade, e

realizar o levantamento do que gostam, não gostam e o que precisa melhorar na escola;

 Realizar momentos de discussão virtual e estudo com 100% dos funcionários da escola para revisão da

PP na semana pedagógica e nas coletivas;

 Reavaliar projetos anteriores;

 Reavaliar questionamentos e ações solicitadas pelos pais e envio de questionários;

 Aumentar em 50% a participação das famílias, buscando ouvi-las e estar acessível a sugestões e

propostas.

 Fazer uso dos resultados da avalição para subsidiar as decisões no planejamento das políticas públicas,

intervenções administrativas e pedagógicas.

 Elaborar a Proposta Pedagógica juntamente com pelo menos 50% da comunidade escolar;

Ações:

 Realização de reuniões peloMeet com os alunos, pela direção, identificando as necessidades de

mudanças no ambiente escolar;

 Aplicação de questionário virtual aos pais a fim de ouvir as opiniões para elaboração da PP.

 Analisar as propostas de soluções, por parte da comunidade e envolvidos nas fragilidades levantadas

 Reformular objetivos, em conjunto com a comunidade escolar, para construção da Proposta Pedagógica;

 Realizar intervenções imediatas, conforme necessidade;

 Delinear os projetos de volta as aulas presenciais;
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GESTÃO PEDAGÓGICA

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazo Recursos

Necessários

Mapear a
realidade de
acesso
tecnológico
dos alunos da
UE

 Realizar com as famílias uma pesquisa por meio de
formulário para identificar as condições
socioeconônica e socioemocional;

 Realizar o diagnóstico sobre as necessidades do
aluno para terem acesso à escola;

 Desenvolver campanhas de arrecadação de cestas
básicas e equipamentos tecnológicos para aqueles
que estão precisando;

 Realizar diagnóstico sobre participação e rescursos
que o professor tem acesso ao espaço virtual;

 Promover acões de acolhimento e suporte,
disponibilizando os recursos que a UE tema oferecer;

 Orientar as famílias sobre a abordagem de conteúdos
socioemocionais no contexto da COVID – 19 e
aprendizagem mediada por tecnologias;

 Realizar rodas de conversa virtuais, possibilitando
escuta dos alunos, mas, também estimulando a
produção de conteúdos que desenvolvam a
criatividade, arte, ludicidade, pensamento crítico, de
forma a reelaborar impressões e desafios do estudo
não presencial e os efeitos da pandemia;

Avaliar quanto à adaptação do estudante ao meio
educacional (virtual ou não) em que está inserido e

Elevar a 100% a
participação dos
alunos e
professores nas
atividades
pedagógicas

Por meio de
formulários
de pesquisa
(survio)

Equipe gestora
Coordenador
Professores
SOE

1º
bimestre

Recursos
humanos e
tecnológicos
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sobre as possibilidades de a família prestar o apoio e
acompanhamento na realização das tarefas
escolares.

Melhorar e
organizar a
prática
pedagógica

 Utilizar o Encontro Pedagógico para orientar os
docentes quanto a necessidade de ensinar e
aprender com inteligência emocional, com
adequações didáticas e metodologias necessárias no
uso de mediações tecnológicas no processo de
ensino-aprendizagem;

 Escuta e compartilhamento dos significados e
sentidos relacionados ao momento atual,
possibilitando aprendizagem e desenvolvimento
socioemocional;

Montar e entregar no início do ano o caderno
Recomeçar com todos os itens para um
planejamento anual (grades de planejamento;
calendários, regras administrativas e pedagógicas);

 Disponibilizar uma pasta do professor no drive da
escola com material de consulta e apoio ao
professor;

 Alimentar uma planilha por turma no excel com
dados da realidade do aluno para que toda equipe
tenha acesso.

 Fornecer instrumentos de suporte aos professores
no drive da escola, na sala da biblioteca e sala de
informática virtual que venham auxiliar os

Melhorar a prática
de 100% dos
professores e
manter a
coletividade da
Escola bem como
sua organização
pedagógica;

Por meio de
coletivas e
avaliações
institucionais

Equipe gestora
Coordenador
Professores
SOE

Durante o
ano letivo

Recursos
humanos e
tecnológicos

Material
impresso e
digital

Materiais
pedagógicos
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professores das turmas que apresentaremmaiores
dificuldades;

 Promover oficinas pedagógicas e lives;
Utilizar ferramentas variadas para comunicação e
acolhimento, tais como e-mail, videoconferência e
telefone para contato,Meet, sempre resguardando a
privacidade dos profissionais e seus horários de
trabalho;

Ofertar conteúdos e espaços que favoreçam a
aprendizagem socioemocional, com vista ao
desenvolvimento de resiliência e fragilidade
emocional no contexto do ensino remoto;

Desenvolver
projetos
pedagógicos

 Projeto de leitura
 Projeto vivência – Ensinando e aprendendo com
inteligência emocional

 Projeto: Uso positivo da internet
 Projeto de transição dos alunos dos 5º anos;
 Projeto: Uso do sussurrofone;

Fortalecer o
processo de ensino
aprendizagem a
100% dos
estudantes

Por meio de
coletivas e
avaliações
institucionais

Equipe Gestora
Coordenador
SOE
Professores

Durante
todo ano
letivo

Recursos
humanos e
tecnológicos

Materiais
pedagógicos

 Reflexões sobre a adequação curricular na educação
mediada por tecnologias.

 Oferecer turmas reduzidas conforme a lei.
 Garantir acessibilidade nas atividades pedagógicas.
 Promover oportunidades de formação continuada
sobre o tema.

Por meio de
resultados de
pesquisas,
formulários,

Equipe Gestora
Coordenador
SOE

Recursos
humanos e
tecnológicos
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Estabelecer o
direito a
inclusão
previsto em lei

 Garantir a elaboração e execução da Adequação
curricular.

 Desenvolver Semana de Educação para a vida.
 Desenvolver no Dia Nacional de Luta pela pessoa com
deficiência e a Semana Distrital de Conscientização e
Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais, atividades
alusivas ao tema, com a participação de toda a
comunidade escolar.

Atender 100% dos
alunos em suas
necessidades
específicas.

avaliações e
discussões
com o corpo
docente e
demais
servidores
envolvidos.

Sala de
recursos
Professores
Funcionários

Durante
todo o ao
letivo.

Material
impresso e
digital

Materiais
pedagógicos

Promover
coordenação
pedagógica
coletiva,
individual, por
pares e
conselho de
classe.

 Realizar coletivas as quartas-feiras, promovendo
estudos, palestras e debates por meio doMeet;

 Acompanhar as coordenações pedagógicas por meio
de reuniões em pares onde professores do mesmo
ano estarão planejando ações conjuntas;

 Garantir a realização do conselho de classe no final
de cada bimestre.

Melhorar 100% o
desenvolvimento
das atividades
pedagógicas.

Por meio de
coletivas e
avaliações
institucionais

Equipe Gestora
Coordenador
Professores

Durante o
ano letivo

Recursos
humanos e
tecnológicos

Material
impresso e
digital

Materiais
pedagógicos
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Incentivar a
formação
continuada.

 Promover a formação continuada buscando
momentos coletivos de elaboração de projetos e
subprojetos;

 Divulgar os cursos oferecidos pela EAPE, MEC e
outros órgãos vinculados a SEEDF;

 Esclarecer sobre as competências atribuídas aos
profissionais de apoio (coordenador, SOE, EEAA, sala
de recursos)

 Capacitar os profissionais da educação com relação a
novas metodologias de trabalho e utilização de
instrumentos tecnológicos que possibilitem tanto o
ensino presencial quanto à distância;

 Resgatar momentos de estudos compalestras e lives;
 Tratar temas variados de interesse escolar tais como:
recursos tecnológicos, práticas pedagógicas
mediadas por tecnologias, inteligência emocional,
inclusão, saúde mental, entre outros;

 Realizar uma vez por semana a coordenação coletiva
dinâmica.

Estabelecer com
100% dos
professores uma
conexão
pedagógica para
que ele sempre
procure inovar.

Será
realizada em
reuniões,
coordenaçõe
s e coletivas.

Equipe Gestora
Coordenador Durante

todo o ao
letivo.

Recursos
humanos e
tecnológicos
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazo Recursos

Necessários

 Acolhimento de alunos, professores e familiares;
 Conhecer bem o aluno, sua história escolar e de
vida, seu nível de aprendizagem, suas aptidões e
dificuldades através de entrevista socioeconômico
nas turmas;

 Promover a avaliação diagnóstica dos alunos para
realização de mapeamento por meio do teste da
psicogênese, leitura, produção e matemática,
graduando o nível de dificuldade;

 Promover excursões virtuais para aulas em
ambientes externos;

 Realizar a tabulação dos dados e o relatório
diagnóstico de cada turma;

 Montar e alimentar mapeamento por turma com
todas as informações coletadas;

 Traçar estratégias e intervenções para sanar as
dificuldades.

 Elaborar atividades adaptadas para os alunos com
dificuldades pedagógicas;

 Trabalhar com os alunos o material disponível na
sala de leitura e informática;

 Realizar a entrega dematerial impresso pormeio de
motoboy, disponibilizado pela CRE PP, para as

Ter uma visão total
(100%) da clientela
que recebemos;

Ter uma visão ampla
e total (100%) da
clientela para traçar
caminhos a seguir;

Propiciar a 100% dos
estudantes
vivências/
oportunidades de
integrar-se a
diferentes
ambientes e
culturas;

Ter 100% um
acompanhamento
sistemático e
atualizado do
desenvolvimento

Por meio de Equipe Gestora Recursos
resultados de Coordenador Durante o humanos e
pesquisas, SOE ano letivo. tecnológicos

Elevar o formulários, Professores
desempenho avaliações e Material
acadêmico dos discussões impresso e
alunos com o corpo digital

docente e
demais Materiais
servidores pedagógicos
envolvidos.
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famílias que não tem condições de buscar na escola. dos alunos.

Realizar uma busca ativa do aluno;
Elaboração no primeiro semestre de um plano
interventivo abrangendo a visão diagnóstica e
atendendo a particularidade e dificuldade do aluno;

Programar um sistema contínuo de
acompanhamento e avaliação dos alunos com baixo
rendimento;

Utilizar os recursos tecnológicos para chegar até a
criança como: celular,whatsapp, plataforma...

Disponibilizar atividade impressa caso o aluno não
consiga acompanhar a plataforma por algum
motivo.

Promover adaptações curriculares quando
necessária para determinados alunos;

Garantir a execução do Projeto de Reforço Escolar
previsto com aumento dos índices de frequência;

Oferecer atividades diversificadas e lúdicas que
atendam às necessidades individuais do educando
na forma impressa e virtual;

Conscientizar a família sobre a importância desses
momentos, e em caso de infrequências e atrasos
frequentes, buscar o apoio junto ao Conselho
Tutelar.

Por meio de Equipe Gestora Durante o Recursos
resultados de Coordenador ano letivo. humanos e
pesquisas, Sala de tecnológicos

Melhorar a Sanar 100% das formulários, Recursos
frequência e dificuldades dos avaliações e SOE Material
desempenho alunos em sua discussões Professores impresso e
dos alunos totalidade; com o corpo digital
convocados docente e
para demais Materiais
atendimento servidores pedagógicos
individualizado envolvidos.
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DIMENSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazo Recursos

necessários

Construir
novos meios
de interação
entre os

membros da
Comunidade

Escola

 Aquisição de linha telefônica móvel para
comunicação pelo appWhatsApp;

 Construção de páginas nas redes sociais Facebook
e Instagram;

 Cadastro dos e-mails dos responsáveis para envio
de sugestões e materiais lúdicos-pedagógicos;

 Criar grupos da turma no whatsapp com pais e
profissionais da escola;

 Produzir folders a ser disponibilizado em meios
digitais e impressos para acolhimento e tira-
dúvidas, de aspectos socioemocionais e de hábitos
de estudos;

 Fazer uso do googleMeet para reuniões virtuais e
disponibilizar o whatsapp de toda equipe da
escola como espaço de diálogo com as famílias a
partir das necessidades frente ao retorno ás
atividades escolares;

Aumentar em
100% o número de

pais na
participação

efetiva do ensino e
aprendizagem dos

alunos

Por meio de
recursos

tecnológico
s

Equipe
Gestora

Coordenador
Professor
Sala de
recursos
SOE

Durante
todo o
ano
letivo

Recursos
humanos e
tecnológicos

Material
impresso e
digital

Democratizar a
gestão da
escola,

 Disponibilizar um espaço coletivo em ambiente
virtual (whatsapp, google Meet) para
acompanhamento/atendimento e de adaptação a
estratégias de ensino;

Aumentar em 100%
o número de pais na
participação efetiva

Por meio de
reuniões,
coordenaçõe

Equipe
Gestora
Coordenador

Recursos
humanos e
tecnológicos



91

assegurando
um
desempenho
satisfatório da
instituição;

 Articular reuniões dos conselheiros com seus
segmentos para discussão do que se espera da
escola;

 Promover reuniões de avaliação institucional de
acordo com as datas previstas no calendário
escolar;

 Envolver no início do ano letivo a comunidade
escolar no processo de elaboração da Proposta
Pedagógica;

das decisões
escolares.

s de pares e
coletivas.

Sala de
Recursos
SOE
Professores

Durante
todo o
ano letivo.

Material
impresso e
digital

Trabalhar o dia
letivo temático
com toda a
comunidade
escolar

 Aproveitar temas da atualidade para envolver a
comunidade escolar através de debates, palestras,
amostra de atividades dos alunos, etc.

 Trabalhar a semana de educação para vida;
 Trabalhar o tema: Todos pela dengue.

Fazer com que 100%
das crianças
assimilem o que foi
trabalhado nos
temas abordados.

Por meio de
reuniões,
coordenaçõe
s de pares e
coletivas.

Equipe
Gestora
Coordenador
SOE
Professores

Durante
todo o
ano letivo.

Recursos
humanos e
tecnológicos
Material
impresso e
digital

Garantir a
todos o direito
a participação

 Utilizar ferramentas variadas para comunicação e
acolhimento, tais como e-mail, videoconferência e
telefone para contato, sempre resguardando a
privacidade dos profissionais e seus horários de
trabalho;

 Realizar reuniões para definir quais são as
prioridades da Escola;

 Motivar professores a participarem de fóruns e
programas sugeridos pela SEEDF;

 Reuniões com as famílias para apresentar as
estratégias administrativas que vão assegurar o

Dar a 100% dos
envolvidos o direito
a participação.

Por meio de
reuniões,
coordenaçõe
s de pares e
coletivas.

Equipe Gestora
Sempre
que
necessário
durante o
ano letivo

Recursos
humanos e
tecnológicos
Material
impresso e
digital
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cumprimento das orientações sanitárias para
evitar contágio pelo COVID 19;

 Utilizar o resultado dos formulários da proposta
para traçar metas de compras;
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DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazo Recursos

necessários

Fortalecer a
participação
dos pais na
escola;

 Criar meios de acesso tecnológico e presencial
para que o pai possa buscar informações, elogiar
e criticar (e-mail, formulários de pesquisa,
whatsapp da turma)

 Buscar parceria com o grupo Movin para
promover momentos de palestras e debates com
as famílias;

 Melhorar o relacionamento com alunos, pais e
comunidade por meio de reuniões com SOE;

 Estabelecer parcerias na escola ou voluntários;
 Promover pelomenos uma reunião mensal com os
membros do Conselho Escolar e APM

Fortalecer os canais
de comunicação
entre professores e
Direção até que
tenha 100% de
efetivo contato.

Por meio de
resultados de
pesquisas,
formulários,
avaliações e
discussões
com o corpo
docente e
demais
servidores
envolvidos.

Equipe
Gestora
Coordenador
Sala de
Recursos
SOE
Professores

Durante
todo o
ano
letivo.

Recursos
humanos e
tecnológicos
Material
impresso e
digital

Envolver a
comunidade
escolar na
elaboração da
Proposta
Pedagógica

 Envio de formulários avaliativos para toda
comunidade escolar, com o objetivo de colher
sugestões para elaboração da Proposta

 Tabulação de dados referente a sugestões e
questionamentos;

 Realizar oficinas, palestras e discussões de ações e
sugestões.

Atingir o mínimo de
95% número de pais
e representantes por
segmento na
elaboração da
Proposta.

Por meio de
resultados de
formulários e
discussões
em reuniões
e coletivas.

Equipe
Gestora
Coordenador
SOE
Professores

Durante
todo o
ano
letivo.

Recursos
humanos e
tecnológico
Material
impresso e
digital
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DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáve

is

Prazo Recursos

Necessários

Manter as
instalações e
os
equipamentos
da escola em
condições de
uso;

 Suprir as necessidades da escola através de
verbas públicas e emenda parlamentar;

 Suprir as necessidades da escola através da
arrecadação da APM quando houver retorno
presencial;

 Adquirir termômetros, tapetes higiênicos,
EPIs, material de limpeza (álcool em gel e
líquido, sabonete líquido, papel toalha,
panos, etc), reservatórios para colocação de
materiais de limpeza (dispensers,
borrifadores, etc), utensílios para a cozinha
para servir o lanche em sala de aula,
ampliação da rede Wi-Fi, resmas de papel e
tonner para as copiadoras que supram o
aumento da demanda de material impresso;

 Apresentar o balancete da APM e demais
recursos aos pais.

 Realizar pequenos reparos hidráulicos e
elétricos para um bom funcionamento;

Manter 100% da
Escola em condições
de funcionamento

Após a
execução do
serviço
necessário

Equipe
Gestora

Sempre
que
necessário
durante o
ano letivo

Recursos
humanos e
financeiros

Melhorar as
condições de

 Comprar equipamentos necessários ao uso dos
servidores e professores, a fim de facilitar o
trabalho de cada profissional;

Equipar 100% da
Escola commateriais

Equipe
Gestora

Sempre
que
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trabalho dos
profissionais
da Escola

 Aquisição de livros literários, material
pedagógico e Datashow;

 Instalar nas salas de aula ar-condicionado, TV
smart, internet, armários e troca do sistema
de som.

 Informar aos pais a situação financeira da
escola.

que melhorem a
prática diária dos
profissionais

Após a
realização da
compra

necessário
durante o
ano letivo

Recursos
humanos e
financeiros

Replanejar e
organizar o
espaço físico

 Troca do telhado da escola;
 Cobertura da quadra de esporte;
 Instalação de mesas de totó, tabuleiros e ping

pong.
 Troca do toldo do túnel de entrada;
 Pintar as prateleiras da sala de leitura;
 Instalar divisória na sala 04 em virtude da falta

de depósito;
 Construir depósitos;
 Manutenção da caixa d’água ;
 Revitalizar área verde para recreação;
 Revitalizar o jardim;


Fazer com que a
Escola atenda a 100%
das demandas e ações
da PP

Após a
execução do
serviço
necessário

Equipe
Gestora
SEEDF

Sempre
que
necessário
durante o
ano letivo

Recursos
humanos e
financeiros
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DIMENSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáve

is

Prazo Recursos

Necessários

Manter a
documentação
da escola
organizada
para
recebimento
dos recursos

 Observar e atualizar sempre os documentos
necessários para recebimento dos recursos
junto ao Banco, contabilidade, CRE e órgãos
públicos;

 Buscar recursos como emenda parlamentar;

Receber 100% dos
recursos para
investimento na
Escola

Será realizada
constantemen
te

Equipe
Gestora
Membros da
APM e
Conselho
Escolar

Sempre
que
necessário
durante o
ano letivo

Recursos
humanos,
tecnológicos e
financeiros

Informar a
comunidade o
valor recebido
das verbas

 Informar o valor recebido sempre que
depositado através de comunicados ou
reuniões.

Ter uma comunicação
100% clara e
transparente em
relação às verbas

Será realizada
constantemen
te

Equipe
Gestora

Sempre
durante o
ano letivo

Recursos
humanos,
teconológicos
e financeiros

Realizar a
prestação de
contas de
forma clara e
transparente

 Entregar e receber a documentação da
contabilidade.

 Manter os documentos em ordem seguindo as
orientações da CRE, bem como os prazos
estabelecidos para prestação de contas.

 Apresentar a prestação de contas em reuniões
ou comunicados.

Receber 100% dos
recursos para
investimento na
Escola

Será realizada
em reuniões,
coordenações
e coletivas.
Disponibilizad
a à
comunidade
Escolar

Equipe
Gestora
Membros da
APM e
Conselho
Escolar

Sempre
que
necessário
durante o
ano letivo

Recursos
humanos,
teconológicos
e financeiros
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS

01 - Objetivo específico: Informar aos pais dos alunos ANEEs sobre funcionamento da Sala de Recursos

Meta: Colaborar para a participação de 100% dos pais no desenvolvimento das atividades na Sala de Recursos

Ação Representantes Cronograma Avaliação Recursos
necessários

- Atender familiares dos ANEEs via WhatsApp,
receber via e-mail cópias dos relatórios, laudos e
fichas de acompanhamentos da equipe especialista.

- Promover reuniões com familiares, cuidadores,
educador social voluntário, professores.

- Solicitar cópias de relatórios das escolas tributárias
e avaliações da equipe especialista.

- Promover adaptações individualizadas relativa ao
Projeto Pedagógico ao currículo.

- Orientar as famílias para o seu envolvimento e sua
participação no processo educacional.

- Professor de Sala de
Recursos

- Gestores

- Orientador Educacional

- Coordenador de Ensino
Especial

- Monitores

- EEAA

- No início do ano
letivo (fevereiro) e ao
longo dos bimestres,
sempre que
necessário.

- Através de assinatura da
frequência

- Através do comparecimento das
famílias as reuniões

- Comparecimento a sala de recurso
em data posterior a reunião ou por
iniciativa própria ou a chamado.

Recurso de
pessoas

Material
impresso

02 - Objetivo específico: Sensibilizar alunos para inclusão e boa convivência com os alunos ANEEs.

Meta: Incluir 100% dos alunos ANEEs na convivência escolar

Ação Representantes Cronograma Avaliação Recursos
necessários
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- Orientar professores quanto a estratégias de
inclusão e boa convivência entre alunos.

- Promover momentos de sensibilização,
principalmente com as turmas inclusivas, através de
vídeos/filmes, histórias e dinâmicas que levem a
reflexão sobre as diferenças, potencialidades e
limitações de cada indivíduo.

- Professor de Sala de
Recursos

- Gestores

- Professores regentes

- Alunos

- Funcionários da Escola

- No início do ano
letivo (fevereiro) e ao
longo dos bimestres,
sempre que
necessário.

- Melhoria nas relações
colega/colega

- Atitudes de respeito e
solidariedade com o colega ANEE

- Através de confecção de painéis,
comparecimento dos palestrantes

- Ouvir o retorno dos próprios
estudantes após osmomentos de
sensibilização

Recurso de
pessoas

Material
impresso

Material
Pedagógico
Material
audiovisual

03 - Objetivo específico: Estabelecer parceria efetiva com os professores para consolidar inclusão dos ANEEs

Meta: envolver 100% do corpo docente no desenvolvimento e parceria de inclusão dos alunos ANEEs.

Ação Representantes Cronograma Avaliação Recursos
necessários

- Promover adaptações individualizadas relativa ao
Projeto Pedagógico e ao currículo.

- Orientar o professor regente sobre estratégias que
promovam e favoreçam autonomia e envolvimento
do aluno em todas as atividades do grupo.

- Flexibilizar o currículo envolvendo o aluno na rotina
da escola.

- Auxiliar os professores regentes na elaboração e
planejamento de aulas, atividades, avaliações e
Adequações Curriculares dos alunos ANEEs e demais

- Professores da Sala de
Recursos

-Professores Regentes

- Coordenadores

- Orientadores Educacionais

-Professores Sala de
Recursos e Professores
Regentes

- Durante todo ano

letivo

- Através da conclusão das
adequações em todos os
componentes curriculares.

- Através da mudança de
estratégias, das possíveis
alterações na adequação da família
e do crescimento geral dos alunos
AEE.

Recurso de
pessoas

Material
impresso

Material
Pedagógico

Material
audiovisual
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estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do
aluno e sua interação no grupo.

- Promover as condições para a inclusão dos alunos
em todas as atividades da escola.

- Indicar e orientar o uso de equipamentos e
materiais específicos e de outros recursos existentes
na família e na comunidade.

04 – Objetivo Específico: Atender os alunos ANEEs em suas necessidades educacionais

Meta: Atender 100% dos alunos em suas necessidades educacionais

Ação Representantes Cronograma Avaliação Recursos
necessários

- Promover o Atendimento Educacional Especializado
aos alunos ANEEs, atuando como docente nas
atividades de complementação ou suplementação
curricular específico.

- Promover adaptações individualizadas relativa ao
Projeto Pedagógico ao currículo.

- Complementar atividades que promovam reflexões,
conhecimento e necessidade de possibilidades de
envolvimento do aluno.

- Professores da Sala de
Recursos

- Alunos ANEEs

-Professores Regentes

- Coordenadores

- Orientadores Educacionais

-Professores Sala de
Recursos e Professores
Regentes

- Durante todo ano
letivo

- Promover conjunto de ações
avaliativas para atender
necessidades dos estudantes com
vistas identificação das
necessidades educacionais e
eventual apoio pedagógico
adequado.

- Avaliar qualitativa, processual,
contínua, permanente, flexível,
global, cumulativamente.

Recurso de
pessoas

Material
impresso

Material
Pedagógico

Material
audiovisual
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Objetivos Ações Meta Indicadores Responsáveis Cronograma Recursos

Necessários

 Organizar e
sistematizar o
Trabalho a ser
realizado na
Instituição
Educacional.

Organização do espaço virtual;

Atualização e∕ou elaboração de formulários e
planilhas como instrumentos de registro e rotina
de arquivamento

Organizar
100% do
trabalho a ser
desenvolvido
pelo SOE.

Análise da
eficiência do
ambiente
virtual e dos
instrumentos
no dia-a-dia da

Orientação
Educacional

Durante as
aulas remotas

Recursos
tecnológicos

Consulta, análise e estudo de documentos que
respaldam a ação pedagógica da Orientação

Orientação
Educacional.

Educacional;

 Conhecer a
clientela e
identificar a
demanda escolar
a ser
acompanhada
pelo Serviço de
Orientação
Educacional

Participação da Comissão Organizadora do
processo de elaboração da PP da escola.

Elaboração do Plano de Ação;

Análise dos indicadores de aproveitamento
escolar, evasão, retenção e infrequência;

Participação do processo de avaliação das ações

Conhecer
100% da
clientela do
SOE e
demanda
escolar.

Análise dos
dados
coletados.

Orientação
Educacional

Durante as
aulas remotas

Recursos
tecnológicos

realizadas pela Instituição Educacional.

Estabelecer comunicação ativa e atualizada com a
comunidade escolar pelas Plataformas Google e
pelos Grupos de Pais;
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 Integrar as ações
do Serviço de
Orientação
Educacional às do
professor, como
colaboração no
processo de
aprendizagem e
no
desenvolvimento
do educando.

Participação nas Coletivas;

Participação no Conselho de Classe;

Diagnóstico Inicial das Turmas sondagem das
dificuldades apresentadas pelos alunos:

Auxiliar os professores no encaminhamento de
alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem para acompanhamento
especializado.

Integrar 100%
dos
professores no
desenvolvime
nto das
atividade do
SOE.

Através de
questionament
o oral e escrito,
com o objetivo
de obter
sugestões e
opiniões das
atividades
desenvolvidas.

Orientação
Educacional

Semanal-mente

Durante o ano
letivo

Recursos
tecnológicos

 Contribuir para o
desenvolvimento
integral do
educando,
ampliando suas
possibilidades de
interagir no meio
escolar e social,
como ser
autônomo, crítico
e participativo.

Apresentação do SOE;

Participação do Comitê Local durante o ensino
remoto

Orientação sobre organização da rotina;

Elaboração do Plano de Ação Anual da Orientação
Educacional;

Articulação das ações e projetos com o Nível
Central da Orientação Educacional

Sensibilização e promoção do conhecimento e
das normativas constantes no Regimento Escolar
das Escolas Públicas do DF, bem como leis que
versam sobre crianças e adolescentes;

Contribuir
para o
desenvolvime
nto integral de
100% dos
estudantes.

Verificar se as
ações
desenvolvidas
pelo SOE
contribuíram
para o
desenvolviment
o do estudante
por meio da
observação dos
estudantes
junto com o
corpo docente.

Orientação
Educacional

Membros do
Conselho Tutelar
do Cruzeiro

Durante o ano
letivo

Recursos
tecnológicos
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Contribuir com a equipe gestora nos
encaminhamentos e nas ações que envolvam
diretrizes e legislações pertinentes à defesa dos
direitos dos estudantes e de suas famílias;

 Participar do
processo de
integração entre
escola, família e
comunidade,
realizando ações
que favoreçam o
envolvimento dos
pais no processo
educativo.

Orientação sobre acompanhamento escolar e
formação de hábitos de estudo em momento
remoto;

Conscientização das famílias quanto a
participação na vida escolar dos filhos;
Orientação às famílias quanto ao
desenvolvimento dos alunos o encaminhamento
para a rede social sensibilizando-os da
importância da parceria escola/família.

Atendimentos individuais e coletivos.

Realizar
participação
efetiva de 95%
dos pais no
desenvolvime
nto das
atividades
escolares.

Verificar se
houve a
participação
dos
pais/responsáv
eis nas
atividades
escolares.

Direção

Coordenador

Professores

Pais/responsáveis

Equipe
Especializada

Sala de Recursos

Durante o ano
letivo

Recurso de
pessoas

Material
impresso

Material de
expediente

 Integrar as ações
do SOE com
outros
profissionais da
instituição
educacional e
instituições
especializadas
para atender os
estudantes que
apresentam
problemas de
conduta e
dificuldades

Levantamento de dados do estudante com
dificuldades de aprendizagem, comportamentais
e outras que interfiram em seu sucesso escolar,
junto à secretaria, aos professores e à família para
encaminhamento para a EEAA e/ou para outros
profissionais.

Acolhimento/escuta dos estudantes no
contexto de ensino não presencial;

Atender 100%
dos
estudantes
que
apresentam
problemas de
conduta e
dificuldades
de
aprendizagem

Verificar se as
ações
desenvolvidas
pelo SOE
contribuíram
para o
desenvolviment
o do estudante
por meio da
observação dos
estudantes

Equipe pedagógica da
escola;

Responsáveis pelos
estudantes;

Secretaria da escola;

Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem;

Equipe do Programa de
Altas Habilidades;

Conselho Tutelar/ Vara
da Infância e da
Adolescência/
Ministério Público;

Durante o ano
letivo

Recurso de
pessoas

Material
impresso

Material de
expediente
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específicas de
aprendizagem.

junto com o
corpo docente.

Postos de Saúde/
Hospitais Públicos;

COMPP;

Adolescentro;

Profissionais liberais:
psicopedagogos,
psicólogos,
fonoaudiólogos, entre
outros.

Universidades e
Institutos de Psicologia
e Clínicas Sociais.

Material
Pedagógico

Material
audiovisual

 Formação
continuada da
Orientação
Educacional

- Participação no Curso de Formação Gestão de
Conflitos no Contexto Escolar e outros validados
pelo MEC

Participação nos encontros de Articulação
Pedagógica dos Orientadores Educacionais da CRE
PP

Orientação
Educacional

Ministério
Publico do
Distrito Federal e
Territórios.

GOE,
Coordenação
Intermediária dos
Orientadores
Educacionais e
outros
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO E APRENDIZAGEM

Objetivos Meta Ações Responsáveis Cronograma
Indica

dores

Recursos

necessários

Contribuir para a Contribuir para a reflexão de Orientações sobre a abordagem de
conteúdos socioemocionais no
contexto da COVID-19 e
aprendizagem mediada por
tecnologia.

Coordenar ações de acolhimento a
serem realizadas junto aos
profissionais da Equipe de Apoio Local
e junto à coordenadores pedagógicos
e equipes gestoras.

Escuta e compartilhamento dos
significados e sentidos relacionados
ao momento atual, possibilitando a
aprendizagem e desenvolvimento
socioemocional.

Formação a cerca das possibilidades
de uso das ferramentas não
presenciais utilizadas pela SEEDF.

Esclarecimento sobre
competências atribuídas a cada
profissional da AEE.

Recurso de
pessoas

Material
impresso

Material de
expediente

construção e adequação situações que

de um novo espaço de impedem/dificultem o

aprendizagens, bem
como de assessoramento

desenvolvimento do trabalho
pedagógico. Relatórios do

e acompanhamento do Desenvolver coletivamente IEDUCAR;

processo de ensino- estratégias que favoreçam o Relação dos
aprendizagem. trabalho em equipe. ENEE’s

Apresentar o Guia de
Contribuir com o
desenvolvimento de EEAA No decorrer

Relação dos
estudantes

Acolhimento à competências técnicas, do ano letivo enturmados;
Comunidade Escolar no
Contexto de Atividades

metodológicas e pessoais dos
professores e corpo técnico

Participação nas
coletivas;

Pedagógicas Não –
Presenciais.

da instituição de ensino nas
quais atuam. Participação dos

conselhos de
Contribuir com classe;

Acolhimento aos
servidores da Unidade de
Ensino e comunidade
escolar

conhecimentos
especializados acerca dos
processos de
desenvolvimento e de
aprendizagem;
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Refletir sobre como

Realizar encontros de Articulação
Pedagógica, semanal e virtual,
promovendo rodas de conversa
para acolhimento e apoio aos
profissionais da UE.

Disponibilizar contato telefônico,
telegrama/WhatsApp e ou e-mail
institucional de comunicação com a
escola, para a solicitação de
acompanhamento do estudante e a
sua participação nas estratégias e de
ensino-aprendizagem, projeto este
construído colaborativamente com os
profissionais da equipe escolar.

 Identificar os tipos de
interações que ocorrem

trabalham os atores da
instituição educacional, o que
pensam e como contribuem

entre os segmentos que para o sucesso escolar;
compõem a comunidade
escolar.

Conhecer o regimento
interno, os projetos e a

Promover a manutenção de
espaços de reflexão, capazes
de favorecer a ressignificação
das concepções de

proposta pedagógica.
Perceber as contradições

desenvolvimento, de
aprendizagem, de ensino, de

presentes nos discursos x avaliação, dentre outras.
práticas dos profissionais
que atuam no contexto
escolar.

Participação da EEAA em Disponibilizar espaço coletivo em
ambiente virtual para
acompanhamento/ atendimento das
demandas socioemocionais dos
estudantes e de adaptação a
estratégias de ensino não presencial.

Relatórios do Recurso de
pessoas

Material
impresso

Material de
expediente

 Participação efetiva da
EEAA nas atividades de

100% das atividades de
planejamento escolar.

IEDUCAR;

Relação dos

planejamento, avaliação, ENEE’s

mediação, acolhimento Relação dos
quanto a situação EEAA estudantes
pandêmica;

No decorrer
enturmados;

do ano letivo Participação nas
coletivas;
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Participação dos
conselhos de
classe;

Acompanhamento de 100%
dos estudantes com
dificuldade de aprendizagem

Relatórios do
IEDUCAR;

Recurso de
pessoas

 Acompanhamento do
processo de ensino-
aprendizagem dos
estudantes nas atividades
remotas

EEAA

Durante todo
o ano.

Relação dos
ENEE’s

Relação dos
estudantes
enturmados;

Recursos
Tecnológicos

Participação nas
coletivas;

Participação dos
conselhos de
classe;
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PLANO DE AÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Objetivo geral: Atuar em conjunto com os profissionais da Escola servindo de apoio ao trabalho do professor

Objetivo específico: Oportunizar aos alunos ummelhor desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem contribuindo para a diminuição da
exclusão digital e possibilitando o uso das tecnologias móveis.
Meta: Oportunizar aos alunos ummelhor desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem no ensino remoto

Ações Responsáveis Cronograma Indicadores Recursos necessários
Apresentação do projeto do Laboratório aos
alunos e professores/comunidade escolar através
da PP- Coord. pedagógica.

Professores do laboratório Durante o ensino remoto Será feita por meio da
plataforma.

Recurso de pessoas

Computadores e internet

Objetivo específico: Ofertar conhecimento ao corpo docente dos softwares educacionais disponíveis, visando o planejamento coletivo na coordenação para uso em
seu planejamento das aulas remotas.

Meta: Divulgar aos professores softwares educacionais.

Ações Responsáveis Cronograma Indicadores Recursos necessários

Pesquisar plataformas de
aprendizagem;

Informar e orientar os professores
quanto ao uso

Professores do laboratório Durante o ano letivo Será feita através de uma
conversa tira dúvidas. Ou
formulário online

Recurso de pessoas

Computadores e internet

Objetivo específico: Orientar aos alunos quanto ao uso da internet para fins pedagógicos na perspectiva da informática educativa

Meta:Orientar os alunos quanto ao uso consciente da internet.

Nas aulas remotas disponibilizar
vídeos e informações quanto ao uso
positivo da Internet.

Professores

Professores do laboratório de
Informática

Durante o ano letivo 2021 Será realizada durante o ano
letivo com o
acompanhamento das ações
dos envolvidos

Recurso de pessoas

Computadores e internet
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Apresentar aos professores e alunos
os jogos educativos das disciplinas

Professores

Professores do laboratório Durante o ano letivo

Será realizada
semanalmente em
momentos da coordenação

Recurso de pessoas
Computadores e internet

Objetivo específico: Disponibilizar aos professors e alunos plataformas de aprendizagem

Possibilitar aos professores regentes o acesso facilitado a jogos e atividades lúdicas para suas aulas na plataforma.

Fornecer aos professores regentes
materiais específicos (jogos e
atividades psicomotoras) para serem
utilizados nas plataformas, separados
por anos;

Professores readaptados da sala de
leitura.

Início do ano letivo Ela pode acontecer durante
o transcorrer do ano e
durante as aulas remotas

Recurso de pessoas
Material impresso

Formar um acervo de jogos e
atividades lúdicas para serem
utilizados durante e após a pandemia;

Professores readaptados da sala de
leitura.

Início do ano letivo Ela pode acontecer durante
o transcorrer do ano e
durante as aulas remotas

Recurso de pessoas
Material impresso

Objetivo específico: Dar suporte técnico aos professores sobre as ferramentas Google

Produzir tutoriais explicativos e
vídeos de orientação aos alunos, pais
e professores

Professores readaptados. Início do ano letivo No transcorrer do ano. Recurso de pessoas
Material impresso

Tirar dúvidas quanto ao manuseio e
utilidades das ferramentas Google

Professores readaptados. Início do ano letivo No transcorrer do ano. Recurso de pessoas
Material impresso



109

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE LEITURA REMOTA

Objetivo geral: Exercer com os professores da escola, um apoio pedagógico em sala de leitura remota
Meta: exercer com 100% dos professores da escola, um apoio pedagógico em sala de leitura remota
Objetivo específico: Organizar o acervo de modo que o mesmo seja utilizado pelo professor que disponibilizará o material ao aluno, dentro das atividades

propostas pela PP.
Ações Responsáveis Cronograma Indicadores Recursos necessários

Organização do ambiente da sala de
leitura remota para os professores

atenderem as turmas.

Professores readaptados da sala de
leitura.

Professores.

Início do ano letivo Ela pode acontecer durante
o transcorrer do ano e nas
coletivas de quarta-feira.

Recurso de pessoas
Material pedagógico virtual
(livros em pdf, gibis em pdf,
cadernos de atividades em pdf,

links, vídeos, jogos para
aprendizagem)

Objetivo específico: Manter a organização da biblioteca virtual e ampliação do acervo rotineiramente.

Meta:Manter 100% da sala de leitura remota organizada, bem comoo controle do material pedagógico virtual.

Montar e manter atualizados os
arquivos dematerial pedagógico
virtual (divididos por tópicos e
atividades a eles relacionados).

Professores readaptados da sala de
leitura.

Início do ano letivo. Será realizada nas coletivas
da semana.

Recurso de pessoas
Material pedagógico virtual
(livros em pdf, gibis em pdf,
cadernos de atividades em pdf,

links, vídeos, jogos para
aprendizagem)

Objetivo específico: realizar pesquisas de livros digitais para alimentar e enriquecer a Biblioteca Online.
Meta: suprir 100%das demandas de temas pedagógicos.
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Buscar em outras plataformas livros
digiais autorizados

Professores readaptados da sala de
leitura.

Início do ano letivo. Será realizada nas coletivas
da semana.

Recurso de pessoas
Material pedagógico virtual
(livros em pdf, gibis em pdf,
cadernos de atividades em pdf,

links, vídeos, jogos para
aprendizagem)
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PLANO DE AÇÃO DE APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Objetivo geral: Atuar em conjunto com os profissionais da Escola, servindo de apoio pedagógico à direção e coordenação pedagógica.

Objetivo específico: Manter a comunidade escolar envolvida em todos os projetos pedagógicos da escola.

Ações Responsáveis Cronograma Indicadores Recursos necessários

Organização do projeto da escola juntamente com a Professores readaptados Durante o ano Melhorias nos Computador, telefone
celular, internet,

caderno deanotações.
direção, participando ativamente nas tarefas Professores regentes letivo processos internos,
pedagógicas, respeitando as limitações previstas no Direção documentos

laudo médico de readaptação. atendimento aos
alunos e relações

no trabalho.

Objetivo específico: Atender a comunidade escolar em sua excelência.

Atender os professores, pais e os responsáveis dos
alunos, sempre que necessário.

Professores readaptados
Professores regentes
Comunidade escolar

Durante o anoletivo Melhorias na
satisfação dos país.

Computador,
telefone celular,

internet, caderno de
anotações.

Objetivo específico: Orientar de forma clara e precisa o corpo docente em seus relatórios individuais e seus diários de Classe

Orientar os professores sobre a elaboração dos
relatórios individuais (Rav).

Auxiliar os Professores na revisão das provas
bimestrais.

Professores readaptados
Coordenador Professores

regentes Durante o anoletivo

Melhorias estratégias
pedagógicas.

Computador,
telefone celular,

internet, caderno de
anotações.

Revisar e orientar o preenchimento correto dos diários
de classe web
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Participar das reuniões individuais e Coletivas de Polo
com a Coordenadora Intermediária da UNIEB.

Participar dos fóruns organizados pela CREPP.

Participar das coletivas da Unidade de Ensino.

Objetivo específico: Participar de forma ativa na PP da escola.

Atuar na elaboração de informativos das atividades
pedagógicas

Professores readaptadosCorpo
docente

Início das atividades
escolares

Melhorias na
comunicação entre
colaboradores.

Computador, telefone
celular, internet,

caderno deanotações.

Objetivo específico: Elaborar e implantar o projetos de leitura e dematemática(jogos interclasse).

Elaborar e implantar projetos pedagógicos variados, Professores Durante o ano Melhorias nos Computador, telefone
celular, internet,

caderno deanotações.
onde poderá ser trabalhado temas do cotidiano, readaptados letivo processos
vinculados aos conteúdos para que os alunos Corpo docente pedagógicos e
percebammelhor o mundo ao seu redor. Direção consequentemente

Utilizaremos atividades interdisciplinares, lúdicas e de na aprendizagem
leitura. dos alunos.

Objetivo específico: Promover melhorias na atuação da coordenação

Apresentação do Plano de ação. Professores readaptados
Direção

Junho e julho de2021 Melhoria na
compreensão

Computador, telefone
celular,

Palestras sobre Atribuições Regimentais
e atuações de sucesso em Coordenações

na SEEDF;

Corpo docente sobre a atuação da
coordenação e nas

relações no

internet, caderno de
anotações.
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Pesquisa com a equipe de Professores da EC04, para
definição de estratégias de desenvolvimento dos
projetos pretendidos.

trabalho.

Definição de estratégias para 2º semestre de 2021.

Objetivo específico: Promover momentos de palestras, debates e eventos para as famílias.

Realização de momentos com a comunidade escolar
de palestras, festas para as famílias, brincadeiras,

formaturas, etc.

Professores readaptados
Direção

Corpo docente
Comunidade escolar

Durante o anoletivo Melhorias nas
relações com as

famílias.

Computador, telefone
celular, internet,

caderno de
anotações.
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12 - Acompanhamento e avaliação da PP

A avaliação da Proposta Pedagógica, devido a sua dinamicidade, será realizada durante a

implementação, uma vez que, requer uma ação contínua e flexível, num constante redimensionamento

de caminhos e busca de alcance de objetivos.

No decorrer do ano letivo em momentos como: Dia letivo temático, coordenações coletivas,

conselhos de classe, reuniões de pais, reuniões com APM e Conselho Escolar faremos apresentação,

acompanhamento e reavaliação da Proposta Pedagógica, registrando as necessárias mudanças.

A Proposta Pedagógica está disponível na Unidade de Ensino para a comunidade escolar

realizar consulta e leitura.
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS

ESCOLA CLASSE 04 DO CRUZEIRO

Tema 2021: Ensinando e aprendendo com Inteligência emocional.
Público alvo: Alunos de 1º ao 5º ano e Classe Especial
Período de execução: Ano letivo de 2021

O Projeto Vivências

A Escola Classe 04 do Cruzeiro vem no decorrer de sua história, contribuir de forma relevante à
formação do educando, assim como, tornar-se elo de cultura, conhecimento e socialização entre
professores, alunos e comunidade.

A mais de 10anos vem sendo desenvolvido o Projeto Vivências com o objetivo de inserir temas que
façam a ponte entre a realidade e os conteúdos trabalhados durante todo o ano.

A cada ano são incorporados a ele subtemas que são desenvolvidos no coletivo da escola com
atividades em grupo, individuais, amostras, festividades e etc...

Tivemosmomentos ricos com temas como: Percepções; Percebendo meumundo e o mundo aomeu

redor; Os 4 Rs; Minha casa, meu corpo e meu planeta; Causas e consequências; Bulling; Tsurus; Somos

príncipes e princesas; Somos todos super heróis; Amar é respeitar as diferenças; Valorizando o meu

Brasil, Escola classe 04 do Cruzeiro: 50 anos e agora Ensinando e aprendendo com inteligência

emocional.

Justificativa

No âmbito escolar, o acolhimento é uma ação pedagógica que favorece a
integração de toda comunidade escolar, com vista ao desenvolvimento e
fortalecimento do sentimento de pertencimento, assim como promoção do
engajamento com o processo de escolarização e estratégias de aprendizagem e
desenvolvimento. (Guia para acolhimento à comunidade escolar no contexto de
atividades pedagógicas não presenciais – SEEDF)

A psicologia já comprovou: que crianças e adultos capazes de regular suas
emoções tendem a prestar mais atenção, colocar mais esforço na tarefa, ter níveis
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menores de estresse e também tendem a conseguir mediar conflitos. Quando falamos em regular emoções,
estamos falando essencialmente de Inteligência emocional.

Nesse momento de pandemia e de retorno as atividades ainda remotas, torna-se fundamental, para
além da aprendizagem dos conteúdos formais, possibilitar aos sujeitos ressignificarem o aprender e a
relação com o ambiente escolar, de forma a se perceberem como agentes promotores de saúde e
desenvolvimento.

Pesquisas têm demonstrado que há redução de casos de bullying em ambientes em que se
trabalham essas competências. Além disso, elas trazem uma visão de educação integral. Os aspectos
cognitivos do aprendizado escolar também apresentammelhoras visíveis, já que os alunos passam a lidar
melhor com frustrações ou dificuldades de aprendizagem.

Objetivo Geral

Promover aos alunos e professores mais controle sobre os aspectos emocionais, favorecendo uma
tomada de consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, mágoas, desejos etc., buscando
identificá-los, bem como ter a possibilidade de aprender a lidar com eles, favorecendo o ensino
aprendizagem.

Objetivos específicos

 Reconhecer os diferentes tipos de emoções e sentimentos nas pessoas a sua volta.
 Demonstrar empatia pelos colegas de classe e pelos professores e funcionários da escola.
 Identificar nos colegas diferentes sentimentos.
 Respeitar o outro na sua diversidade.
 Conhecer a si mesmo, buscando resgatar o seu melhor.
 Controlar o stress e o medo que o momento proporciona.
 Reduzir os casos de bullying.
 Ressignifiar o aprender no ambiente escolar.
 Perceber meios de promover a saúde.
 Saber lidar com as frustrações e dificuldades.
 Ampliação da atenção e da concentração;
 Melhorar o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas;
 Estabelecer vínculos afetivos baseados no respeito e na

compreensão;
 Criar facilidades para se expressar e saber quando o fazer;

Desenvolvimento

Considerando o período de pandemia que vivemos, as atividades serão desenvolvidas de forma
virtual. Daremos início com o Encontro Pedagógico para professores onde buscaremos despertar uma
reflexão crítica, que aceitam as diferenças, que saibam tomar decisões em prol do bom convívio social,
que saibam refletir antes de agir, que tenham qualidade de vida.

https://barcelonasuperficies.com.br/blog/bullying-escolar/
https://barcelonasuperficies.com.br/blog/dificuldades-de-aprendizagem/
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O Projeto será trabalhado de forma interdisciplinar, desenvolvendo todas as dimensões do
conteúdo, envolvendo todas as áreas de conhecimento.

Segundo Augusto Cury “Diferentemente das outras maneiras de avaliar a sabedoria das pessoas,
a inteligência emocional não envolve conhecimentos de aspectos cognitivos, científicos ou acadêmicos,
mas a capacidade de reconhecer e lidar com sentimentos e emoções com o objetivo de atingir
o desenvolvimento pessoal e profissional.”

“Essa habilidade, se bem-desenvolvida, contribui para o bom relacionamento entre as pessoas,
permitindo um maior entendimento nas relações interpessoais e a melhor interação no trabalho. As
pessoas que têm inteligência emocional conseguem sentir, pensar e agir de forma mais equilibrada e
consciente. ”

O projeto envolverá cinco momentos, que representarão os pilares da inteligência emocional, que
segundo Goleman, são essenciais para definir a inteligência emocional:

1º momento - Conhecer as emoções

A primeira etapa tem a ver com o conhecimento das
emoções e as ações que são tomadas como resposta aos estímulos. Esse é um processo que pode ser
lento, mas é fundamental, pois permite que a pessoa faça uma reflexão sobre a maneira de lidar com os
aspectos emocionais.

Levaremos os alunos e servidores a refletirem: Como sou?

2º momento - Controlar as emoções

Depois de conhecer as emoções, é preciso aprender a controlá-las. Todos passam por momentos
difíceis e que afetam o psicológico. Por isso, é importante saber como lidar com emoções, sendo capaz
de controlar as reações de acordo com cada situação. Trabalharemos: Como lidamos com as emoções
causadas no período da pandemia?

3º momento - Ter automotivação

Quem é capaz de reconhecer e controlar as próprias emoções, tem maior controle sobre a sua
motivação. Desse modo, não depende tanto de elementos externos para pensar positivamente
e cumprir os seus objetivos.

Isso possibilita a capacidade de responder aos seus estímulos de modo consciente. Esse processo
envolve a análise dos sentimentos, que gera espaço para analisar qual será o comportamento diante
dos desafios. Como tenho reagido diante das dificuldades enfrentadas?

4º momento - Ser empático

A empatia coloca a pessoa no lugar do próximo, tornando-a mais sensível aos sentimentos
alheios. Vamos olhar para o colega. Será que ele não tem precisado de uma palavra amiga, de ser ouvido,
de ter um pouco mais de atenção, de doações materiais?
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5º momento - Saber se relacionar interpessoalmente

O resultado disso tudo é ter uma habilidade maior para os relacionamentos interpessoais. Ao
controlar os seus sentimentos e entender as emoções das pessoas ao redor, um ambiente positivo é
criado. Isso aumenta a qualidade de vida e torna o ensino aprendizagem mais fácil.

O desenvolvimento da inteligência emocional deve ser incentivado palas famílias das crianças e
pela escola. Assim como é possível aprender conteúdos intelectuais, as características e habilidades
emocionais também podem ser trabalhadas.

Cronograma

O projeto será desenvolvido durante todo ano letivo. Com etapas e cronograma a definir.

Atividades

Os subtemas serão trabalhados envolvendo as seguintes ações:

Atividades individuais

Realizadas em sala de aula ou na plataforma pelo professor, integradas ao planejamento diário e

aos conteúdos ministrados. Não há em momento algum a possibilidade de parar o conteúdo para

desenvolver o projeto.

Atividades de registro do projeto

Atividades coletivas

Atividades que deverão ser cumpridas por todos os professores e

suas turmas. Essas atividades serão sinalizadas dentro do projeto e

envolverão todos da escola.

Será realizada individualmente ou coletivamente no cadernomeia pauta ou na plataforma. Nele será

registrado todo o desenvolvimento do projeto, da maneira que o professor achar interessante. O

importante é que consigam ilustrar as atividades e momentos individuais e coletivos do projeto.

Momentos de Vivência

Atividades práticas que estarão inseridas dentro do projeto para que os alunos vivenciem o que está

sendo dito. São elas: entrevistas, passeios, ação social, filmes, filmagens, peças teatrais, momentos

expositivos, círculos de debates, etc...
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Sugestões

 Estimulá-los a se questionarem sobre o que e por que estão sentido certas sensações;
 Fazer jogos em que eles devem nomear emoções que já sentiram;
 Pedir que representem emoções através de gestos e mímicas;
Realizar brincadeiras e depois fazer rodas de conversa para que eles discutam suas
percepções sobre o que sentiram durante as atividades lúdicas.

 Narrar histórias e pedir que os alunos se coloquem no lugar dos personagens;
 Realizar leitura de livros e textos sobre sentimentos;
 Analisar minha relação com o colega;
Realizar debate com nossos alunos sobre respeito, solidariedade, bullying, paciência, gratidão...
buscando as melhorias a serem realizadas dentro e fora da escola.

 Fazer a escuta dos estudantes por meio de debates, entrevistas ou preenchimento de formulário;
 Realizar passeio virtual a azilos, creches e abrigos;
 Trabalhar com autoavaliação; Como sou, como estou e preciso melhora?
 Elaboração de uma frase e um desenho com o título: O que quero para o meu futuro;
 Enviar cartas ou emails de agradecimento para familiares e colegas;
 Atividade com os pais dos alunos (entrevista) com tais questionamentos:
- O que vocês mais gostam?
- O que poderia melhorar?
- O que mudaria na sua vida? (ver outras opções)
 Fazer uma filmagem com depoimentos de pessoas relatando momentos de superação;
 Produção de acrósticos, poemas, cartazes e paródias sobre tema;
 Instigar o senso crítico e participativo do educando;
 Realizar dinâmicas e vivências que estimulem a descoberta;
 Realizar um concurso de poesia e redação sobre o tema;
 Trabalhar vídeos e filmes sobre o tema;
 Trabalhar textos e músicas sobre o tema;
 Trabalhar o respeito ao patrimônio;
 Realizar uma campanha “Ajude um colega”;
 Criar uma campanha de arrecadação de alimentos para as famílias mais carêntes.
Utilizar jogos ou brincadeiras que estimulem a percepção das crianças a fim de que identifiquem
suas emoções;

 Trabalhar com emogis;
Realizar rodas de conversar com os alunos explicando como devem expressar determinadas
sensações como raivas ou ciumes;
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Avaliação

O projeto será avaliado por observações e registros
quanto à participação, interesse e realização das atividades
durante as aulas. Verificando se o próprio ambiente escolar
tornou-se um local mais tranquilo e no qual o processo de
ensino-aprendizagem ocorre de forma mais eficiente.

Para que os professores consigam focar suas ações em
necessidades mais específicas dos educandos e não em
vários conflitos difíceis de serem solucionados quando a
turma é guiada por suas emoções descontroladas.

Anexo

Início do projeto durante os 03 dias da Semana de Encontro Pedagógico com professores.
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PROJETO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

CRE: PLANO PILOTO

TÍTULO DO PROJETO: USO POSITIVO DA INTERNET

PARCERIAS: TODOS OS PROFESSORES E SERVIDORES

ETAPA/MODALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATENTIDA: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAIS
1º AO 5º ANO.

NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS: 271 ALUNOS

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROJETO: SALA DE INFORMÁTICA
VIRTUAL E GOOGLE SALA DE AULA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 2021.

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: SALA DE INFORMÁTICA E PROFESSORES REGENTES

1. APRESENTAÇÃO

O Projeto Uso positivo da Internet vem como um instrumento de adaptação para que possamos nos
adequar às novas tecnologias que nos possibilitará produzir um equilíbrio entre ação e o resultado desta ação,
fazendo uso de uma didática tecnológica da aprendizagem das TIC’S e aos conhecimentos sistematizados inseridos
em cada componentes curriculares. Surgirá assim, um conhecimento fantástico onde todos possam agir e interagir
entre si e o meio.

Diante da nova realidade em que vivemos, a pandemia nos direcionou ao ensino remoto, fazendo com que
utilizemos, em grande parte da nossa rotina escolar, os instrumentos tecnológicos. Desta forma, começamos a ter
maior contato com as ferramentas da internet.

A internet nos proporciona muitas informações e com elas muitos riscos às nossas crianças se utilizada de
maneira inadequada. Portanto, a EC 04 do Cruzeiro vem pormeio deste Projeto orientar e direcionar nossos alunos
quanto ao Uso Positivo da Internet.

Utilizar as TIC’S significa ser capaz de buscar e selecionar as informações que permitam aos alunos ou
qualquer beneficiário da informação resolver os problemas de forma, pelo menos satisfatória. Compreender o
mundo e atuar, agir na transformação de seu meio, contexto ao qual pertence. Criando uma rede de conhecimento
que seja capaz de favorecer a democratização do acesso à informação e a troca de experiências, compreensão
crítica da realidade e o desenvolvimento humano social, cultural e educacional.

Agir tecnologicamente poderá levar à uma comunidade escolar, a uma escola mais justa e igualitária, onde
todos tenha condições de utilizar a tecnologia, pois com o uso das TIC’S bem orientada e fundamentada seremos
capazes de produzir conhecimentos e conexões sociais eficazes e de grande qualidade.
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2. TÍTULO DO PROJETO

Uso Positivo da Internet

3. PROBLEMATIZAÇÃO

Todo mundo que convive com crianças e jovens sabe como eles são capazes de praticar pequenas e
grandes perversões. Debocham uns dos outros, criam os apelidos mais estranhos, reparam nas mínimas
"imperfeições" - e não perdoam nada. Na escola, isso é bastante comum.

Implicância, discriminação e agressões verbais e físicas são muito mais frequentes do que o desejado. Esse
comportamento não é novo, mas a maneira como pesquisadores, médicos e professores o encara vem mudando.
Há cerca de 15 anos, essas provocações passaram a ser vistas como uma forma de violência e ganharam nome:
bullying (palavra do inglês que pode ser traduzida como "intimidar" ou "amedrontar"). Sua principal característica
é que a agressão (física, moral ou material) é sempre intencional e repetida várias vezes sem uma motivação
específica. Mais recentemente, a tecnologia deu nova cara ao problema. E-mails ameaçadores, mensagens
negativas em sites de relacionamento e torpedos com fotos e textos constrangedores para a vítima foram
batizados de cyberbullying. Aqui, no Brasil, vem aumentando rapidamente o número de casos de violência desse
tipo.

O cyberbullying é a prática da intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e
difamação por meio de ambientes virtuais, como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens. A incidência
maior de casos de cyberbullying ocorre entre os adolescentes, porém há um número considerável de jovens
adultos que utilizam essa prática criminosa.

4. PÚBLICO ALVO

Este projeto se destina a todos os alunos, professores, coordenadores e servidores desta escola. Do ensino
fundamental I – 1º ao 5º ano.

5. JUSTIFICATIVA

O Projeto “O uso positivo da internet” começou a ser realizado na Escola Classe 4 do Cruzeiro depois de
um episódio de invasão da sala de aula virtual por um estranho. Imagens inadequadas foram exibidas aos
estudantes e isso gerou um grande mal-estar aos alunos e pais que presenciaram.

Após tomar todas as medidas administrativas necessárias, surgiu a necessidade de tratar desse assunto
pedagogicamente, problematizando a situação de umponto de vista didático e trazendo a turma para uma reflexão
mais profunda sobre os riscos que a internet oferece.

A professora Fabiany do 5º ano “A” observou a necessidade de trabalhar o tema e iniciou em sua turma e
por consequência e devido a seriedade do ocorrido a Escola com o objetivo de prevenir e orientar os pais,
estudante e demais professores ampliou o projeto para toda a Escola.
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O Projeto foi então estendido e foram elaboradas atividades com o objetivo orientar os estudantes acerca
dos cuidados ao navegar na rede, para aproveitar as incríveis possibilidades commais segurança e se esquivar dos
riscos.

6. OBJETIVO GERAL

Assegurar a efetiva utilização da internet de forma positiva e saudável por todos os alunos com seus
devidos professores regentes, bem como auxiliá-los na construção de um aprendizado eficiente e satisfatório nas
plataformas tecnológicas.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Orientar aos estudantes sobre o uso consciente e responsável da internet;
• Mostrar a importância do acesso aos conteúdos direcionados para cada faixa etária;
• Alertar aos pais sobre o risco que as crianças correm ao acessar a internet sem controle e acompanhamento;
• Formar cidadãos conscientes e capazes de identificar coisas erradas na rede e saber como denunciar de forma

segura;
• Mostrar o lado bom da internet, o uso de site e jogos educativos que auxiliem na aprendizagem;
• Orientar a não disseminar na rede preconceitos de cor, gênero, religião, orientação sexual, de origem social

ou de qualquer outro tipo;
• Esclarecer acerca dos riscos a que estão expostos, tais como, cyberbullying, sexting e aliciamento;
• Alertar quanto ao uso excessivo do computador;
• Repassar dicas para usar a internet com segurança;
 Acrescentar uma nova forma didática com a finalidade de incentivar e perceber a tecnologia no presente

momento como ferramenta fundamental para aprendizagem;
 Salientar a importância da tecnologia em nossas vidas que aos poucos se tornam automáticas na forma de

usar;
 Usar tecnologia em todos os setores da vida, no cartão de acesso aometrô, no ônibus, na áreamédica, isso é

perceber a tecnologia em todos os espaços;
 Elevar a importância das ações da prática tecnológica do dia a dia. Com um saber científico orientado,

potencializando os saberes empíricos;
 Melhorar o uso, a frequência e o desempenho dos alunos na utilização da TIC'S, como ferramenta educativa;
 Estabelecer o direito à inclusão digital;
 Contribuir com a prática pedagógica, incentivar a pesquisa por meio da internet, incentivar o uso dos meios

tecnológicos fornecidos pelo MEC, bem como os adquiridos pela escola e comunidade;
 Incentivar a formação pormeios digitais utilizando pesquisas (internet), enriquecendo e aguçando o interesse

dos professores e alunos;
 Democratizar o espaço tecnológico e assegurando o bom uso, com respeito e ética;
 Fortalecer a participação dos segmentos nas oficinas pedagógicas ofertadas pelo (CRTE);
 Manter as instalações e os equipamentos do laboratório da escola em condições de uso;
 Ensinar o uso seguro das redes sociais;
 Utilizar blogs como literários;
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 Abrir contas no google com fins educativos;
 Alertar a utilização da Internet de forma ética e segura;

CONTEÚDOS

 Pesquisar músicas e danças;
 Digitar produção de textos;
 Digitar e-mail, cartas, recados, bilhetes, contos, anúncio, etc.
 Pesquisar sobre alimentação saudável, desperdício de alimentos;
 Jogos de matemática;
 Pesquisar: parlendas, cantigas, músicas, livros e obras infantis;
 Pesquisas do Google;
 Utilização das Ferramentas Google (Sala de Aula, Meet, E-mail, Youtube, Formulário, Drive, Documento,

Planilha, Chat, Apresentação, entre outros);
 Temas transversais contidos no currículo emmovimento;
 Pesquisas no google do dia temático na escola (SEEDF/BASE NACIONAL COMUM);
 Criar e partilhar on-line soluções locais;
 Criar possibilidades com professores (aprender com os alunos);
 Conhecer ambientes virtuais de aprendizagens;
 Construir cidadania em nosso tempo (educa na cibercultura);
 Uso da TIC’S, criar uma rede de conhecimentos;

8. METODOLOGIA

O laboratório de informática dá suporte ao professor regente visando intensificar o uso das Tic's
(tecnologia da informação e comunicação), na perspectiva da construção da aprendizagem junto ao
desenvolvimento do aluno.

Nossa metodologia de trabalho está sempre em evolução, pois é pautada no desenvolvimento das
propostas da (PP) e dos temas orientados pela Secretaria de Educação e da necessidade do professor regente.
Planejar mediando e sendo parceiro - Essa é a forma de metodologia do professor coordenador do laboratório de
informática.

Atendimento para pesquisa no horário contrário, com prévio agendamento do professor responsável.

Com esta proposta sobre o Uso Positivo da Internet se faz necessário uma coordenação efetiva do
coordenador do laboratório, coordenador pedagógico e os professores regentes, de forma a fomentar o uso da
internet e ampliar as trocas de conhecimentos bem como a democratização do uso das TIC’S. Com a finalidade de
uma apropriação crítica e criativa das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’S).
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9. CRONOGRAMA

Durante o ano de 2021 o Projeto: Uso Positivo da Internet será desenvolvido com a comunidade escolar da EC 04
do Cruzeiro.

10. RECURSOS UTILIZADOS

Vídeos, textos informativos, folders, posts, formulários.
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PROJETO DE LEITURA EC 04

Coordenação: Celia

Professores: Todos os segmentos (1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos)

Sala de Leitura: Bianca e Eronisa

Sala de Informática: Elizabeth e RosângelaApoio:

SOE: Alessandra/ Ana Paula

1. INTRODUÇÃO

A Comunicação é essencial na vida de todos. Nos comunicamos através de códigos linguísticos verbais e

não verbais, que aprendemos na família, na sociedade e na Escola. O conhecimento formal dos códigos linguísticos

da nossa Língua Portuguesa se dá na Escola, nos anos iniciais. Quando crianças aprendemos a dominar nosso

código linguístico. Quando bem aprendido nos tornamos bons interlocutores, leitores e produtores de textos.

Durante toda a vida somos instados a exercitar uma boa comunicação verbal (oralidade), ler com fluência,

interpretar com objetividade e clareza, ainda mais, escrever bons textos com originalidade e criatividade.

Aprendemos tudo isso nos anos iniciais. Nos outros anos vamos aperfeiçoando o que já foi plantado por nossos

cuidadosos Professores dos anos iniciais.

Esta valiosa consciência deve mobilizar toda a Comunidade Escolar para que juntos possamos desenvolver

Projetos, estratégias e ações que contemplem nossos estudantes com tamanha dádiva que é ser um bom leitor e

um bom escritor textual.

2. JUSTIFICATIVA

A criança nesta faixa etária do Ensino Fundamental I, encontra-se ávida de novidades. Aprendeu a ler e

quer “explorar” todo o mundo. É curiosa, interessada, ágil e esperta. Ainda soletrando algumas palavras

desconhecidas, vai tropeçando em umas, reconhecendo outras, fazendo novas descobertas a todo momento. Por

isso mesmo um Projeto de Leitura é tão necessário e precioso. Nossa sensibilidade e amor, como educadores, faz

com que invistamos neste potencial despertado, que é o mundo da Leitura.

Além de incentivar a ludicidade e o prazer de ler, o Projeto de Leitura da EC 04, visa adentrar-se na

abordagem técnica dos gêneros literários. Utilizando ummétodo progressivo e baseado no contexto sócio cultural

do público atendido o Projeto se dará por meio de leituras cotidianas, de modo a potencializar e promover um

salto qualitativo na leitura dos estudantes dos Primeiros aos Quintos anos. Podemos ainda considerar a

importância do Projeto no combate a distorção série/idade, a repetência e a evasão escolar.
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Variados são os benefícios na implementação de um Projeto de Leitura na Escola, que com certeza serão

vislumbrados por toda a Comunidade Escolar. Então, faz-se necessário uma culminância que motive o pequeno

leitor a começar desde cedo a também se tornar um produtor, um criador das suas próprias histórias.

3. OBJETIVOS

GERAL

 Promover o desenvolvimento da comunicação verbal (oralidade), escrita e produção textual dos

estudantes da EC 04, com consequente melhoria nos níveis de aprendizagem da Língua Portuguesa e de

todos os outros componentes curriculares.

ESPECÍFICOS

 Gerar melhorias na leitura, interpretação de texto e escrita dos estudantes;

 Criar hábitos e prazer pela leitura diária dos estudantes;

 Demonstrar os Gêneros Textuais, sua importância, sua identificação e aplicabilidade na leitura e escrita de

variados textos;

 Fazer produções textuais com variados temas e escrever livrinhos contando suas próprias histórias;

 Fazer ilustrações nas suas produções e criações;

 Diminuir a distorção série/idade, a repetência e a evasão escolar;

 Sensibilizar a Comunidade Escolar da importância de apoiar a Escola e os estudantes nesse Projeto.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

ALGUNS ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM OS TEXTOS COMUNICATIVOS:

*Interlocutor ( identidade dos sujeitos);

*Contexto;

*Função social ( finalidade);

*Intenção comunicativa;

*Linguagem;

*Portador;

*Considerar aspectos tipológicos( narração, descrição e exposição).

 Quem escreve? Autor/Locutor;

 Para quem escreve? Leitor/ouvinte;

 Para quê escrever? Função social;

 Por que escrever? intenção comunicativa;
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 Qual o contexto da escrita? Local cultural que envolve, também o local de divulgação;

5. TIPOLOGIA TEXTUAL

Se refere aos aspectos sequenciais e composicionais dos textos:

 Características sintáticas lexicais e estruturais.

 Como os textos organizam-se linguisticamente a fim de cumprir sua função comunicativa.

6. GÊNERO TEXTUAL

É a categoria que prioriza os traços comunicativos, contextuais e sociais. Classifica os textos por suas

funções sócio comunicativas. Ummesmo gênero pode abarcar mais de um tipo textual:

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS

NARRATIVO----------------------------------- CONTO, CRÔNICA E ROMANCE

NARRATIVO NOTÍCIA

NARRATIVO---------------------------------- BIOGRAFIA, AUTOBIOGRAFIA

DESCRITIVO CARDÁPIO

DESCRITIVO--------------------------------- RELATODESCRITIVO

DESCRITIVO REPORTAGEM

EXPOSITIVO--------------------------------- TEXTO DIDÁTICO

EXPOSITIVO PALESTRA

EXPOSITIVO--------------------------------- ARTIGOCIENTÍFICO

INJUNTIVO--------------------------------- MANUAL DE INSTRUÇÕES

INJUNTIVO PROPAGANDA

INJUNTIVO RECEITA

7. METODOLOGIA

No presente Projeto optamos por um trabalho em conjunto com todo o corpo docente da Escola, com

nossos estudantes e suas famílias. Será um trabalho que desenvolverá uma metodologia progressiva, partindo da
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realidade que já possuímos e incrementando novas ações que corroborem com o atingimento dos nossos objetivos

e metas.

8. TÉCNICA E INSTRUMENTOS

Todos os envolvidos serão comunicados da importância desse Projeto para melhoria na aprendizagem dos

nossos estudantes. Serão usados todos os recursos humanos emateriais já disponíveis. Contaremos com parceiros

externos que agregarão valores ao nosso Projeto (Estante Virtual). Material didático, livros, biblioteca virtual e

tudo mais que for necessário estarão sendo pesquisados e organizados para efetivação deste Projeto.

Sala de Leitura virtual:

A Sala de Leitura virtual (denominada “BIBIoteca” em homenagem à servidora Bianca Maria Orichio,

conhecida como BIBI, que criou a Sala Virtual) é organizada pelas professoras readaptadas Bianca Maria Orichio

Rodrigues e Eronisa Carlos Moreira, as quais desenvolvem pesquisa de material lúdico informativo por meio de e-

books, cadernos de atividades, vídeos, jogos e links de acesso a conteúdo pedagógico. O material coletado é

disponibilizado para professores por meio do Google Sala de Aula.

A BIBIoteca visa atender as necessidades de disponibilização de material lúdico informativo em ambiente

virtual para auxiliar o trabalho pedagógico dos professores em ensino à distância pelo tempo que for necessário

e com a maior abrangência possível. Para tanto, o material virtual coletado na BIBIoteca fica disponível aos

professores, em uma sala de leitura também em formato virtual de fácil acesso aos professores.

Os conteúdos da Sala de Leitura têm vinculação direta de conteúdo com o currículo da Secretaria de

Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF). O aluno, em última análise, é o grande beneficiado com o

sucesso do projeto da Sala de Leitura virtual.

Colaboração da Professora Faby:

A professora Fabiany agregou conhecimentos e experiências vividas por ela, de um projeto literário que

relaciona Gêneros Textuais ao Projeto de Leitura, enriquecendo assim o nosso Projeto com conteúdo e referencial

teórico. Aproveitaremos omaterial coletado na BIBIoteca com a ajuda das professoras responsáveis pela sala, para

incrementarmos ainda mais este Projeto.

Colaboração da Estante Virtual:

Como colaboradores externos estarão conosco instrumentalizando a culminância do nosso Projeto, com a

elaboração de Livrinhos, escritos e ilustrados por nossos estudantes para possíveis publicações.
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Colaboração da Sala de Informática:

As professoras da sala de informática promoverão coleta de material e elaboração de controles (gráficos e

vídeos) para que possamos montar material para apresentarmos à Comunidade Escolar e nos fóruns de CREPP.

9. PROCEDIMENTOS (ações)

1. Planejamento de leitura de no mínimo 1 (um) livro por semana;

2. Manutenção de Biblioteca virtual na sala do Google Classroom;

3. Postar o Livro como atividade para controle da leitura;

4. Lincar as leituras com os Gêneros textuais estudados;

5. Usar quando possível a Bibioteca virtual da Escola;

6. Solicitar apoio ao grupo técnico quando necessário (Sala de Leitura, Sala de informática, Coordenação, Direção

e Vice Direção);

7. Desenvolver produção textual e confecção de Livrinho individual ou em grupo com a turma;

8. Elaboração de gráficos de barras para demonstração de perfil dos leitores de cada turma;

9. Elaboração de vídeos feito pelos pais dos alunos, quando estes estiverem lendo, para formalização das

apresentações.

10. METAS

 Leitura de 1(um) livro por semana;

 Execução da Ficha literária ou Produção textual semanal;

 Cada aluno montar sua própria história;

 Cada aluno ilustrar sua própria história até o final do ano.
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O projeto: Lendo com sussurofone

Tema 2021: Lendo com Sussurrofone
Público alvo: Alunos do 1º ao 3º ano e Classe Especial
Período de execução: Ano letivo de 2021

O sussurrofone é uma adaptação do whisper phone, ferramenta que permite a captação individual

da voz com ampliação do som. Feito de PVC, ele aumenta o volume da fala em até 10 vezes, embora o

retorno do som ocorra apenas para quem utiliza o instrumento. Isso torna a concentração mais fácil, sem

que o leitor seja distraído por ruídos de fundo.

Esse recurso auxilia nas atividades de leitura, melhorando a percepção dos alunos que falam baixo

ou têm vergonha de ler. Ele também ajuda as crianças na articulação de palavras, discriminação auditiva,

ortografia, etc. Seu uso também contribui para melhor compreensão do conteúdo lido, já que o leitor

fica mais concentrado.

Com uso do sussurrofone os estudantes passam a fazer parte de um ambiente de letramento,

imersão e diálogo criativo com a cultura e a escrita, gerando melhoras na fala, ritmo, fluência e

entonação. Eles apresentam maior interesse pela leitura, mais concentrando durantes as aulas.

Justificativa

Nas atividades realizadas em sala de aula, as

crianças conseguem perceber o que precisa melhorar

durante a leitura. Em outras experiências elas relatam

que estavam falando muito alto ou baixo e conseguiram

identificar pontos a serem melhorados na hora de ler.

Isso ocorre porque, ao ouvirem a própria voz, prestam

mais atenção na forma como fazem a leitura.
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Objetivos

 Aumentar a concentraçã na leitura;

 Melhorar a percepção e timidez dos alunos;

 Trabalhar a fala e audição;

Desenvolvimento

O projeto é desenvolvido durante as aulas de Língua Portuguesa. Uma vez por semana, após as aulas

de produção de texto ou de leitura indicada pelo professor, os alunos utilizam o sussurrofone praticando

a leitura por 20 ou 30 minutos. Durante esse tempo, com a ajuda dos professores, eles percebem as

trocas e as omissões fonéticas na fala, melhoram o ritmo da voz, a fluência e a entonação na leitura.

Avaliação

O projeto será avaliado por observações e registros quanto o uso do sussurrofone verificando os

resultados positivos relacionados à pronúncia de palavras, fluência na leitura de textos e concentração.

Anexo
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Projeto: Alimentação Saudável
5º ano

Tema 2021: O que eu estou comendo?
Público alvo: Alunos do 5º anos
Período de execução: 2º Bimestre de 2021

O Projeto “O que eu estou comendo?” foi realizado nas turmas de 5º ano da Escola Classe 4 do

Cruzeiro e nasceu da necessidade em trazer o estudante para uma reflexão daquilo que ele estava

comendo. Foi desenvolvido ao longo do segundo bimestre e envolveu as disciplinas: Português (leitura e

interpretação de textos do gênero “receita” e textos informativos sobre alimentação saudável),

Matemática (análise de tabelas nutricionais, construção de gráficos e estudo das embalagens dos

alimentos), Ciências (estudo sobre a pirâmide alimentar, grupos nutricionais, necessidades nutricionais

do organismo e distúrbios alimentares), Geografia (técnicas de produção e conservação de alimentos,

danos ambientais causados pelo desperdício), História (questões sociais: distribuição dos alimentos no

país e a fome) Artes (produção de food-arte) e Educação Física (estudo dos efeitos da alimentação

saudável alinhada à prática de exercícios físicos).

Objetivo principal:

•Levar os alunos a conhecer os grupos alimentares para refletir sobre seus próprios hábitos de

alimentação, desenvolvendo consciência crítica sobre o que estão comendo e, assim, promover

qualidade de vida.

Objetivos específicos:

 Reconhecer e identificar os nutrientes necessários para uma alimentação saudável;

 Conscientização para uma vida saudável por meio da alimentação;

 Apresentar e discutir ações para uma alimentação saudável e não saldável;

 Conhecer os Distúrbios Alimentares e suas consequências;
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Desenvolvimento

O projeto é desenvolvido durante as aulas de todas as disciplinas, de forma interdisciplinar. Com

debates, leituras de textos, tabelas, exposição de materiais, informações e palestra com nuticionista.

Avaliação

O projeto será avaliado por observações e registros.

Anexo



136

14. REFERÊNCIAS

 BRASIL. A Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União. Brasília, 1988.

 . Lei nº 10.172/2001. Plano Nacional de Educação. Brasília, 2001.

 . Lei nº 4.024/1961. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1961.

 . Lei nº 5.692/1971. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1971.

 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME,

2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.

 . Lei nº 9.394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.

 Saberes e práticas da inclusão: recomendações para a construção de escolas inclusivas. 2º ed.

Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006.

 Projeto Escola Viva: Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola. V. 1.

Brasília: MEC, 2005.

 DISTRITOFEDERAL.Diretrizes Pedagógicas doBloco Inicial de Alfabetização. Secretaria de Estado de Educação

do DF. Brasília, 2012.

 . Currículo de Educação Básica: Ensino Fundamental – Séries Anos Iniciais. 2º edição. Secretaria de

Estado de Educação do DF. Brasília, 2018.

 GALLO, Silvio. Transversalidade e educação: Pensando uma educação não-disciplinar. In: ALVES, Nilda e LEITE,

Regina (Org.). O sentido da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. p. 17-111.

 LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora?: Novas exigências educacionais e profissão

docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 104.

 Democratização da Escola Pública: A pedagogia crítico-social dos conteúdos. 13 ed.

São Paulo: Loyola, 1995. p. 149.

 . Guia Prático - Organização Escolar da Semestralidade.Brasília: SEEDF, 2017.

 . Guia Prático - Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens.Brasília: SEEDF, 2017.

 . Plano Distrital de Educação (2015-2014). Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015. Brasília: SEEDF,

2015.

 . Orientações pedagógicas: Projeto Político-Pedagógico.Brasília: SEEDF, 2014.

 . Organização e Gestão da Biblioteca Escolar e Escolar-Comunitária da SEEDF - Caderno

Orientador.Brasília: SEEDF, 2018.

 SCHÖN, Donald A. Formar Professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, Antônio. Os Professores e a

sua Formação. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional Dom Quixote, 1995. p.77-91.

 Guia de Orientações para o Ensino Fundamental. Secretaria de Educação. Brasília 2021.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


137


	Escola Classe 04 do Cruzeiro
	Sumário
	2.Histórico
	2.1Dados de identificação:
	Data de criação da Instituição Educacional: 01/09/
	Equipe Gestora
	Orientadora Educacional
	Sala de Recursos
	Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
	Professores readaptados
	Vigias terceirizados
	Conselho Escolar

	2.2Caracterização Física da Escola
	Planta da Escola Classe 04 do Cruzeiro
	Levantamento de alunos em defasagem idade/série

	3.1Questionário aos pais, estudantes e servidores
	3.1.1Dados coletados

	3.2Indicadores
	Prova Diagnóstica
	2º ANO
	4º ANO
	Saeb

	4.Função Social da Escola
	5.Princípios
	Princípios da Educação Integral
	Princípios Epistemológicos e Currículo Integrado
	Princípios da Educação Inclusiva
	6.Missão e Objetivos da Educação, do Ensino e das Ap
	Objetivo Geral
	Objetivos Específicos

	7.Fundamentos Teóricos-Metodológicos

	8.Organização do Trabalho Pedagógico
	Plano de ação da coordenação pedagógica
	Valorização e Formação continuada / Dias de estudo
	Metodologias de ensino adotadas
	Horários de aula
	TURNO MATUTINO
	Frequência dos alunos
	Diários de Classe
	Metas de Aprendizagem
	Trabalho com Ciclos
	Psicogênese / Formulários
	Elaboração de atividades
	Drive
	Projeto interventivo
	Registro de Avaliação - RAv
	Atividades extraclasse
	Sanções Disciplinares
	Reprodução de Material
	Uso do uniforme escolar
	Entrega de bilhetes/Comunicados
	Saída antecipada de alunos
	Secretaria Escolar
	Solicitação de documentos e atendimento aos pais/r
	Folha de Ponto / Relatório de Teletrabalho
	Formulário de afastamento do servidor
	Abono de Ponto
	Exame Preventivo (Colo do Útero, Mama, Próstata)
	Atestado de Comparecimento
	Atestado Médico de 1 a 3 dias
	LTS (Licença médica)
	Abono T.R.E. (dispensa de ponto eleitoral)
	Marcação e usufruto de Abono TRE:
	Outras Licenças (Doar Sangue/ Gala / Nojo / Reuniã
	Licença Prêmio por Assiduidade – LPA
	Merenda Escolar
	Inclusão
	Sala de Recursos
	Serviço de Orientação Educacional
	Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
	Educadores Sociais
	Laboratório de Informática
	Sala de leitura
	Plano de Permanência e êxito escolar dos estudante

	9.Estratégias de Avaliação
	Conselhos de Classe
	Reuniões Pedagógicas com pais e professores
	Atendimento aos pais em dias comuns

	10.Organização Curricular
	11.Plano de Ação para a Implementação da PP
	Objetivos:
	Metas:
	Ações:

	12 - Acompanhamento e avaliação da PP
	13. PROJETOS ESPECÍFICOS
	Justificativa
	Objetivo Geral
	Desenvolvimento
	1º momento - Conhecer as emoções
	2º momento - Controlar as emoções
	3º momento - Ter automotivação
	4º momento - Ser empático
	5º momento - Saber se relacionar interpessoalmente

	Cronograma
	Atividades
	Atividades individuais
	Atividades de registro do projeto
	Momentos de Vivência

	Sugestões
	Avaliação
	Anexo
	Uso Positivo da Internet

	O projeto: Lendo com sussurofone
	Justificativa
	Objetivos
	Desenvolvimento
	Avaliação
	Anexo
	Objetivo principal:
	Objetivos específicos:

	Desenvolvimento
	Avaliação
	Anexo
	14.REFERÊNCIAS



